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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
I studiens bakgrund beskrivs och förklaras begreppet inkludering, dess olika innebörd i 

förskolan och i allmänhet. Specialpedagogik som forsknings och pedagogiskt ämne belyses 

utifrån flera perspektiv. Olika sätt att värdera och tolka normalitetsbegrepp tas upp. Det förs 

också resonemang kring pedagogiska och specialpedagogiska metoder samt stödet som 

används i förskoleverksamheten. 

 

Syfte 
Syftet med underökningen är att studera hur lärarna tänker och resonerar kring arbetet på 

resursavdelningen med barn i åldern 1- 5 år.  

 

Metod 
I denna studie används en kvalitativ forskningsansats, nämligen fenomenografi, med 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som verktyg. Urvalet består av fyra förskollärare och 

två barnskötare, på två olika förskolor med resursavdelning i en västsvensk kommun. 

 

Resultat 
Studien visar att förskolepersonal på resursavdelningar arbetar medvetet med 

inkludering. Utgångspunkten och grundstrategin i arbetet är att göra mycket 

tillsammans med hela barngruppen. Personalen uppfattar att de anpassar verksamheten 

efter barnens förmågor. Trots samma grundpelare finns det olika tillvägagångssätt i 

deras arbete. En del arbetar med hela barngruppen, medan andra delar in barnen i 

mindre grupper efter deras utvecklingsnivå och ålder.  
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Inledning  
 

Barn med särskilda behov? 

”Jag kallas för ett barn med särskilda behov. 

Barn med särskilda behov blir lätt barn med särskilda besvär. 

Barn med särskilda besvär blir så lätt ”särskilda”. 

Särskilda barn blir så lätt isär- särskilda. 

Isärskilda barn får så lätt särskilda behov. 

Särskilda behov är inte särskilda-bara 

STÖRRE STÖRRE BEHOV har väl även DU... ibland.” 

 Berit Schaub 

 

Dagens förskola ska vara för alla. Det är en plats där olikheter möts. Barn som kommer till 

förskolan har olika förutsättningar, behov och kunskaper. I förskolans uppdrag ingår det att 

verksamheten ska kunna möta mångfalden och tillämpa arbetsättet efter den. Det är inte 

individen som har anpassningsskyldighet. Alla barn bör ha lika möjligheter att delta i den 

ordinarie skolgången. En del barn är i behov av särskilt stöd. När den vanliga pedagogiken 

inte räcker till för dessa barn sätts specialpedagogiska insatser in. I Sverige finns inte speciella 

förskolor utan det finns resursavdelningar som inkluderar barn i behov av särskilt stöd i den 

”vanliga” barngruppen. Stödjande insatser för de som är i behov bör ges tidigt och omfatta 

barnen och deras omgivning. För att det ska fungera krävs det en medvetenhtet hos alla som 

arbetar inom barnomsorgen. Särskilt förskolepersonalens kunskaper och förhållningssätt är av 

stor vikt för ett inkluderande arbetsssätt. De lägger grunden för framtida lärande och attityder 

hos barnen. 

 

Ett ämne som behandlar stödinsatser i förskolan och skolan är specialpedagogik. Forskning 

om specialpedagogik kan beskrivas utifrån två idealtypiska perspektiv. Det ena perspektivet 

är det kategoriska, där fokus ligger på barns svårigheter, orsaken till dem är t.ex. ”låg 

begåvning eller svåra hemförhållanden”. Det andra är det relationella perspektivet, det 

uttrycker sig i att lösningen för barns hinder ska finnas i förändring av pedagogiska insatser 

och barnets omgivning. Barnet är inte bärare av problemet. På så sätt kan stämpling och 

särbehandling av barnet undvikas (Persson, 2008, s. 166-167). Det bedrivs för lite forskning 

inom specialpedagogik som gynnar kunskap om pedagogiska situationer, verksamheter och 

specialundervisning. Fokus ligger fortfarande på individen och dess problem. Av den 

anledningen är det viktigt att söka en bredare kunskap som omfattar pedagogiska miljöer, 

skriver Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 139) i en förskningsöversikt inom 

specialpedagogik. Forskarna anser att verksamheten ska anpassas efter barnen, inte tvärtom. 

De menar att nationella styrdokument påvisar ett relationellt perspektiv dvs. att verksamheten 

anpassas till barnet men det dominerande perspektivet i praktiken är fortfarande det 

kategoriska perspektivet (ibid., s. 23). Enligt förnyade läroplanen ska verksamheten 

utvärderas inte barnen (Skolverket, 2010, s 5). Persson (2008, s. 169) konstaterar att 

förskjutning mot ett relationellt perspektiv går alldeles för långsamt. Enligt Sandberg och 

Norling (2009, s. 42) finns det lite forskning och dokumentation om vilka metoder som 

tillämpas för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Personalen saknar tid och har inte 

tillräcklig utbildning för att reflektera över metoderna de omsätter i praktiken för dessa barn 

och även för barn i allmänhet.  
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Val av ämnet 

Temat för examensarbetet har jag valt på grund av att jag praktiserade på en förskola. Jag blev 

inspirerad av arbetet i en inkluderad barngrupp och ville veta mer om det. Detta ämne finner 

jag speciellt intressant med tanke på min kommande yrkesroll. Barns olikheter är en naturlig 

del av förskolans verksamhet. Som förskollärare kommer jag att möta barn med olika 

förutsättningar och behov, därför blev jag intresserat att fokusera på förskolepersonalens 
arbete i en inkluderad barngrupp i min studie.  
 

Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka och analysera hur förskolepersonal tänker om och 

resonerar kring sitt arbete med en barngrupp som inkluderar barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan.  

Frågeställningar  
 

Hur beskriver förskolepersonal barns olikheter? 

 

Hur reflekterar förskolepersonal över metoder och strategier? 

 

Vilka möjligheter och svårigheter ser förskolepersonal i arbetet med en inkluderad 

grupp? 

 

Vilket specialpedagogiskt perspektiv; kategoriskt eller relationellt, har förskolepersonal, på 

sitt arbete? 

 

Bakgrund 
I denna del av studien kommer jag att presentera den litteratur som jag fann relevant för min 

undersökning. Jag ska ta upp flera begrepp och olika perspektiv som är kopplade till vanlig 

pedagogik och specialpedagogik i en inkluderande undervisning.  

 

Förklaringar 

I denna studie innebär en inkluderad grupp, en resursavdelning på förskolan, där barn med 

särskilda behov ingår i en ”vanlig” barngrupp. Avdelningen består av färre antal barn och 

ökad personaltäthet.  

 

Med barn i behov av särskilt stöd avses i denna studie barn som är i behov av stöd antingen 

motoriskt, språkligt och barn med olika diagnoser eller barn som är under utredning. 

I texten använder jag uttrycken barn med särskilda behov, i behov av särskilt stöd och med 

speciella behov, de formuleringarna beskriver samma barngrupp och är synonymer.   

 

I den nya skollagen (8 kap. 9 §) definieras vilka som är barn med särskilda behov. Det är barn 

som på grund av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver stöd för att utvecklas. Ansvar 

för stödet tilldelas till förskolechefen. Den ska se till att de barnen får det stöd de behöver. 

Barnens vårdnadshavarna ska delta i utformningen av särskilda stödinsatserna. 

  

”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver.” (SFS 2010:800). 
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Normalitet och avvikelser  
Normalitet är ett komplext begrepp och kan tolkas och värderas på olika sätt. Bengt Nirje 

formulerade 1969 normaliseringsprincipen. Den innebar, att utvecklingstörda individer ska få 

liknande levnadsvillkor som övriga i samhället. Det betyder inte att ”utvecklingstörda 

människor blir normala” men att de ges förutsättning till ett normalt liv (Nirje, 2003, s. 91- 

92). Normalisering är ”likvärdiga livsvillkor” för handikappade som för övriga medborgare. 

Det innebär att man vill göra människor med funktionsnedsättningar delaktiga i samhällslivet 

genom att skapa normala villkor så att de inte känner sig exkluderade från samhället, t.ex. 

genom att ge dem möjligheter till bostad som liknar normalt boende. Detta förhållningssätt 

har inte till syfte att jämföra olika grupper med varandra och sträva efter en gällande norm. En 

bra levnadsnivå är individuell (Tideman, 2000, s. 80- 81).  

 

Rosenqvist (2001, s. 31) skriver att begreppet normalitet kan förstås utifrån en normalkurva. 

De mänskliga egenskaperna fördelas längs en skala och egenskaperna mäts med olika 

måttstockar. En sådan egenskap är intelligens som kan mätas med intelligenstest. 

Normalkurvan omfattar alla människor, dvs. alla gränsdragningar inom normalkurvan är 

acceptabla. Som exempel nämns att personer med uppmätt intelligenskvot som är under 70 IQ 

(70 IQ är två standardavvikelser under medelvärdet 100 IQ) en gång var självskrivna för 

särskoleundervisning. Enligt Rosenqvist och Tideman (2000, s. 8) kan det som är normalt och 

avvikande tolkas på olika sätt. Ett sätt att se normalitet är statistisk normalitet. Det är det 

normala, genomsnittliga tillståndet. Detta uppskattas utifrån medelvärde och 

standardavvikelse i en normalfördelningskurva. Andra sättet är normativ normalitet.  

Normalitet betraktas då utifrån värderingar om vad som är normalt i ett samhälle under en 

tidsperiod. Det tredje sättet är individuell eller medicinsk normalitet. Där skiljer man på 

normala ”friska” individer och avvikande individer. De som avviker behöver en behandling 

för att uppnå normalitet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 114) menar att 

specialpedagogikens tradition består av kategoriseringar av olika avvikelser från det som 

anses vara normalt. Definitionen av avvikelsen har varit olika över tiden därför att 

normaliteten är socialt skapad. Rosenqvist (2001, s. 35) skriver att normen aldrig ska vara 

”den perfektes rätt.” Ett samhälle som arbetar efter att alla ska vara lika kan anses 

”handikappat”. Genom denna strävan betraktas inte medborgarna som jämbördiga.  

 

Palla (2011, s. 28-96) finner en negativ strävan av normalisering i förskolansverksamhet. Hon 

åsyftar att förskolan ska vara för alla, men det finns tendenser för normaliserande diskurser 

inom den verksamheten. En homogen barngrupp efterstävas och olikheter uppmuntras inte. 

Normaliseringen kan uppfattas som negativ från individens perspektiv. Palla beskriver i sin 

avhandling förskolan som en plats där vuxna övervakar barnet med så kallad ”fostrande och 

kontrollerande blick”.  I den blicken befinner sig ”makt som ett redskap för övervakning och 

kontroll”. Olikheterna mellan barn är svåra att hantera av personalen. Det utlöser ett behov för 

gränsdragningar, kategoriseringar och att placera dem i olika fack. På så sätt tror man sig 

ordna och behärska den variationen. Å ena sidan ska förskola vara för alla, å andra sidan 

dominerar en syn på barnet att det ska utvecklas enligt specifika stadier och att det finns en 

mall som alla bör passa in i. Beteendet hos vissa barn skapar förvirring, bekymmer och 

funderingar bland personalen, andra barn och föräldrar och betraktas som speciellt. Det 

beteendet blir speciellt för att det avviker från normen. Barns avvikelser eller olikheter i 

beteenden kallas för specifik i förhållande till det som är vanligt, genomsnittligt och normalt. 

Det finns måttstockar som mäter barns ”normalitet” som personalen på förskolan kan använda 

sig av. Författare nämner bland annat ålder. I viss ålder bör barnen befinna sig på viss nivå i 

sin kunskapsutveckling och sitt beteende. Barnet ska också vara ”lagom”. Det innebär att inte 

utmärka sig mycket, t.ex. vid måltider ska barnet inte vara ”långsammare” än andra. Detta 
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innebär att det måste anpassa sig till verksamhetens normer. Rakstang Eck och Rognhaug 

(1995, s. 179) skriver att under förskoleålder börjar redan två- och tre åringar uppmärksamma 

vilka normer, sociala koder som gäller i omvärlden och anpassar sitt beteende efter dem. De 

härmar vuxnas sociala beteende och handlar utifrån gällande normer även när vuxna inte finns 

närvarande. Enligt Kinge (2009, s. 93- 94) kan barn som avviker från det normala iakttas, 

utredas och få en diagnos. Diagnosen ges oftast under skolåldern men symptomen kan visa sig 

redan i förskoleåldern hos många barn. 

 

Inkludering och hanterande av barns olikheter 
Begreppet inkludering har olika innebörder. Persson och Barow (2012) skiljer med 

hänvisning till britisk forskning mellan sex olika begrepp som beskriver inkludering  

 

1. Inkludering förknippas med elever med funktionsnedsättning eller de som är i behov 

av särskilt stöd. Den definitionen är vanligt i Sverige och andra nordiska länder. 

  

2. Att en elev är fysisk närvarande i klassrummet betyder inte att den är psykisk 

inkluderad. Det är skillnad mellan de två paradigmen.  

 

3. Inkludering ska ses som ett kontinuerligt arbete, annars är risken att det bara är en 

episod i elevens skolgång. På grund av bristfällig hjälp och utsatthet kan vissa elever 

”hoppa av” utbildningen.  

 

4. Inkludering innebär ”en skola för alla”- alla är välkomna. Den andemeningen kom 

tillsammans med läroplanen för grundskolan 1980 i Sverige och andra nordiska 

länder. 

 

5. Utbildning ska inkludera alla. Det är en mänsklig rättighet som varje individ i världen 

bör få tillgång till. Internationella institutioner som UNESCO har tillgängligheten till 

utbildning som målsättning och den omfattas alla länder i världen.  

 

6. Inkludering i skolan ska vara en grundpelare till ett inkluderande samhälle.  

 

Inkludering bejakar olikheter i förskolan och skolan. Den gör det möjligt för samvaro och 

delaktighet hos barn oberoende av förmågor. Begreppet inkludering används inom 

specialpedagogik, synonym till inkludering är ordet integrering. Forskarna är inte eniga om 

dessa begrepp, vissa forskare använder det ena eller det andra i specialpedagogiskt 

sammanhang. Rosenqvist och Tideman (2000, s. 7) skriver att på 1990- talet har begreppet 

inclusion införts som synonym till integrering. Inclusion- inkludering på svenska, innebär att 

alla har rätt till delaktighet i en gemensam kultur, utbildning, etc. Alla barn oavsett 

förutsättningar och förmågor har rätt till undervisning i samma skolsystem. Egelund, Haug, 

Persson (2006, s. 182) definierar inkludering som tydliga krav, förväntningar och skyldighet i 

relation mellan individ och kollektivet. Rosenqvist (2001, s. 27) menar att termen integrering 

blivit slitet och otydligt, därför har ett behov uppstått att ersätta ordet med ett nytt och mindre 

belastad uttryckt- inkludering. Termen inkludering kan innefatta undervisningen för elever 

med funktionshinder. Medan termen integration skulle kunna stå för organisationen av 

undervisningen. 
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Svårigheter med att förverkliga inkludering 

Enligt Björck- Åkesson (2009, s. 9) är svårigheten med inkludering att forma en bra 

lärandemiljö. Det finns inte en ”standardmiljö, standardmetod eller standardbarn”. Stödet bör 

anpassas efter varje barns behov. En utmaning är att kartlägga barnets och miljöns 

förutsättningar. Ofta vet en lärare vilka barn som är i behov av stöd men vet inte vilken typ av 

stöd som behövs. Orsaken till problemen har ofta sökts hos barnet och inte miljön barnet lever 

i (undervisningsmetoder, sociala relationer, fysiska miljön, hjälpmedel). Sandberg och 

Norling (2009, s. 42) skriver att olika studier visar att det som hindrar utvecklingen av 

pedagogiskt arbetet i förskolan är brist på tid, handledning och kompetensutveckling. Nilholm 

(2007, s. 92- 93) påpekar att begreppet inkludering bara används i samband med 

specialpedagogik, inte i en bredare diskussion inom vanlig pedagogik. Begreppet 

karakteriseras som allas rätt till närvaro och delaktighet i klassrummet. Det har inte gjort 

större avtryck i styrdokument. Rosenqvist (2007, s. 114) tar upp relationen mellan vanlig 

pedagogik och specialpedagogik. Han menar att inkludering underlättas om avgränsningarna 

inte är för tydliga utan specialpedagogiken bör breddas och sträcka sig till vanlig pedagogik 

och vice versa. 

 

Emanuelsson (2001, s. 9- 22) föredrar att använda begreppet integrering i specialpedagogisk 

kontext. Han menar att integrering innebär att vara delaktig i gruppens gemenskap och bli 

behandlad likvärdigt. Begreppet integrering som skulle beteckna ”en förskola/ skola för alla” 

blev en ideologisk målsättning utan rätt användning i praktiken. Emanuelsson anser att 

begreppet är överanvänt, det har inte den styrka som det bör ha och blev snarare en kliché. 

Det används alldeles för ofta, i talet om individer eller några individer som är i behov av stöd. 

Man talar sällan om hela gruppens integration. Det gör att integrering är förknippad med 

någon som är annorlunda, personen är snarare utpekad och isolerad än integrerad. Integrering 

gagnar inte de barnen som har behov av stöd. Enligt honom bör detta begrepp användas i ett 

helhetsperspektiv, dvs. man tittar inte bara på individens svårigheter utan hänsyn ska ta tas till 

hela undervisningssituationen. Integrering ska då få sin mening och bli använd i rätt 

sammanhang. Den ska vara en målsättning, där människors olikheter ses som en tillgång för 

gemenskapens bästa, istället för att se olikheter som problematiska och svårhanterliga. 

Problemet med integrering är inte människors olika förutsättningar och egenskaper i sig, utan 

vilka värderingar som används och sättet att tala om olikheterna t.ex. ”avvikelser, avvikande, 

mindre värda, umbärliga” är bara några av dem som används gentemot de som är ”avskilda 

från helheten” (ibid., s. 11). Enligt Hill (2001, s. 86) innebär integrering en process där 

människor förenas till en helhet. I ett projekt som startades på 1980 talet följde man en 

barngrupp med utvecklingsstörning från förskola till skola och fritids, genom hela deras 

skolgång. Resultatet visar att förskolans pedagogik ser barnet i ett helhetsperspektiv och 

verksamheten i stort utgår från barnens olika behov. Dock visar resultatet att 

integrationsförsök i förskolan är bara en episod i det berörda barnets liv. Ju äldre barnet blir 

desto större blir segregeringen (ibid., s. 86- 96). 

Möjligheter med ett inkluderat arbetssätt 

I allmänna råd i förskolans pedagogiska program för förskolan från 1993 rekommenderar 

Socialstyrelsen att barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskolan. De barnen ska inte ses 

som en avskild grupp. Förskolan ska ha kompensatorisk karaktär, den ska kompensera och 

stödja hemmet. Det centrala i Socialstyrelsens program var att särskiljningar ska undvikas i 

största möjliga mån. Förskolan är en plats där individuella insatser sätts in tidigt för barn med 

olika funktionshinder. Internationell forskning om specialpedagogik i förskolan fokuserar på 

kompensatoriska ansatser. De är i form av olika metoder, träningsförslag, där leken används 

som metod. Det anses att ju tidigare stödinsatser sätts in för barn som är i behov, desto bättre 
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(Palla, 2011, s. 25- 27). En liknande upfattning om vikten av stödjande insatser i tidigt skede 

på förskolan har Björck- Åkesson (2009, s. 8- 9). Hon tar upp begreppet tidig intervention, 

internationellt kallat för ”early intervention”.  Begreppet innefattar tidigt ingripande i 

förskolan genom att skapa optimala förutsättningar i miljön för lärande och delaktighet för 

varje enskilt barn. Fokus ligger på samspel mellan miljöns faktorer på olika ekologiska nivåer 

och barnets förutsättningar. De olika ekologiska nivåerna är sociala, kulturella och politiska 

och de påverkar varandra. Relationen mellan de nivåerna inverkar på barnets utveckling, t.ex. 

interaktion mellan lärare och barn, mellan barn i leken eller hur organisationsformen ser ut 

och det som händer i barngruppen har stor betydelse för barnets utveckling. I en inkluderad 

grupp är de här faktorerna avgörande för att skapa en god lärandemiljö i förskolan.  En 

inkluderad barngrupp kräver att det skapas förutsättningar i den sociala och fysiska miljön. 

Med olika medel bör alla ges möjlighet att delta på sina villkor. Att skapa en god lärandemiljö 

för alla barn och möta dem där de befinner sig är en stor utmaning för lärare i förskolan och 

skolan. När kunskaper inom vanlig pedagogik inte räcker till behövs det specifika kunskaper 

för att möta barn med speciella förutsättningar och behov.  

 

I Salamancadeklarationen 1994 fastslogs viktiga riktlinjer för specialpedagogik. Begreppet 

inkludering fick sitt genombrott. Regeringar uppmanades att arbeta för en skola för alla 

(Svenska Unescorådet, 2006, s. 43- 44). Skolan ska vara för alla oavsett funktionshinder och 

anpassas efter barnens förutsättningar. För barn med speciella behov ger deltagandet i 

reguljära undervisningssystemet det bästa inlärningsresultatet. Det bekräftar erfarenheter från 

många länder. (ibid., s. 18). Ett prioriterat område i deklarationen är förskoleundervisning. 

För att lyckas med förskola för alla är det viktigt att tidigt identifiera barn med särskilda 

behov. Pedagogiska program bör finnas för att främja barnens fysiska, intellektuella och 

sociala utveckling. Dessa program ska förberedda barnen för framtida skolundervisning. De 

har ett stort värde för individen, familjen och samhälle genom att förhindra att svårigheterna 

hos barnet förvärras. Pedagogiska program ska utformas för en inkluderad skolmiljö (ibid., s. 

30).  

 

Palla (2009, s. 23) anser att olikheter mellan människor inte ska utjämnas och alla ska vara 

lika utan det handlar om att se varje individs förmågor och möjligheter. I förskolans värld 

handlar det mer om att jämna ut uppväxtvillkoren för barn som kommer till förskolan med 

olika ”ryggsäckar”. Genom att göra olikheterna till något naturligt i den pedagogiska 

verksamheten och skapa möjligheter för goda möten mellan människor motverkas negativa 

attityder. Rädsla för det främmande bygger ofta på brist på kunskap och erfarenhet. Negativa 

attityder kan förebyggas genom att människor inte avskiljs, kategoriseras och inte uppdelas i 

”separata grupper, rum eller byggnader” (ibid.).  

 

Pedagogiska, specialpedagogiska metoder och strategier 
På förskolan används pedagogiska metoder och strategier för att stimulera barns utveckling i 

allmänhet. När den vanliga pedagogiken inte räcker till för vissa barn, får specialpedagogiska 

metoder och strategier tillämpas. Enligt Sandberg och Norling (2009, s. 37- 49) i en studie 

som genomförts i forskningsprojektet av Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan-generellt och specifikt (PEGS) visas att personalen använder sig av 

många pedagogiska metoder för barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visade sex kategorier 

av metoder: språk, rörelse, uttrycksmedel, pedagogiskt program, annan professionell och mer 

vuxen kontakt. Dessa metoder tillämpas generellt och specifikt i verksamheten. Med generella 

metoder anses metoder som används för hela barngruppen, t.ex. rim ramsor, sagoläsning, 

motoriska övningar eller något pedagogiskt program som t.ex. Bornholmsmodellen. I den 
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metoden får barnen på ett lustfyllt sätt lära sig språket med hjälp av språklekar. Med specifika 

metoder anses i rapporten metoder som användes specifikt för barn i behov av särskilt stöd, 

t.ex. ett pedagogiskt program som Lovaas- metoden. Denna metod används för att ändra icke 

önskvärt beteende hos t.ex. autistiska barn. Mest använda metoder i förskolan var de 

metoderna som främjar språkutvecklingen. Vanligt förekommande språk- och talträning sker 

med hjälp av språkpåsar. Teckenspråk var också en metod som tillämpades på förskolorna 

men det fungerade bäst när hela arbetslaget har fått utbildning i stödtecken. En del förskolor 

lärde alla barn teckenspråk. Personalen ansåg att språkutvecklande metoder gynnar alla barn.  

 

Bygdeson- Larsson (2010, s. 95- 96) presenterar utifrån sina empiriska studier en modell för 

professionsutveckling - Pedagogisk processreflektion (PPR) som en möjlighet för utveckling 

av lärande om barns lek och samspel. Modellen är användbar när förskolebarn har lek- och 

samspelsvårigheter och bygger på gruppsamtal i arbetslaget. I samtalet återberättar 

förskolepersonal för varandra sina upplevelser om situationer i vardagsarbetet. Genom att 

sätta ord och dela med sig sina uppfattningar ser de barnens samspel med ”nya ögon”. De 

intar barnets perspektiv och försöker förstå deras känslor, tankar och avsikter. På så sätt 

förbättras samspelsklimat bland barnen. Det kollektiva återberättande har en positiv effekt för 

barns psykiska hälsa genom att förskolepersonal hittar nya vägar att inkludera barn på ett 

positivt sätt i lek och samspel. Det handlar om att gemensamt hitta lösningar på situationer 

som var problematiska och svåra att hantera. Bearbetning av händelser rustar arbetslaget för 

att hantera liknande situationer på ett bättre sätt i framtiden.  

 

Den naturliga strategin i förskolan inom pedagogik är givetvis leken. Framförallt är 

låtsasleken en tanketränare, ett symbolspråk, där barnet kan uttrycka sina tankar och känslor 

utan att bli bedömd. I leken krävs att man tar en annans perspektiv och förstår vad den andre 

behöver. Leken utvecklar social kompetens mest av alla aktiviteter. Den främjar språket, då 

barnen får tala om vad de gör och vad sakerna föreställer. Forskning visar att vuxens 

närvarande i leksituationer är en viktig förutsättning för att involvera alla barn. Det räcker inte 

med kamrater och leksaker för att barn ska börja leka. Det finns barn som står utanför leken, 

de vet inte hur man leker (Kuntsdotter Olofsson, 1992, s. 122- 148). För vissa barn är leken 

inte självklar, de behöver andras stöd och vägledning. I vissa miljöer kan alla barn vara med 

och leka medan i andra miljöer blir barn med funktionshinder uteslutna skriver Brodin, och 

Lindstrand (2009, s.135- 138). Enligt författarna visar forskningen att planerade aktiviteter, 

där barnen utan och med funktionsnedsättningar leker med varandra ger goda resultat. Barnen 

lär sig av varandra och hittar egna strategier för att leka tillsammans.  

Stödet som en strategi i det pedagogiska arbetet 

Sandberg och Norling (2009, s. 44- 51) presenterar i sitt resultat utifrån intervjuer av 

förskolepersonal att både de och barnen får pedagogiskt stöd från professionella som arbetar i 

verksamheten, t.ex. från specialpedagog genom handledning. Specialpedagogens hjälp anses 

vara av stor vikt för att arbetet med barnen blir genomtänkt och det upplevs att barnen 

utvecklas bättre. Personalen och barnen får även stöd från logoped och sjukgymnast. Det 

stödet kan vara i form av introduktion av program som sedan genomförs med barnen på 

förskolan. Annat stöd som nämns i intervjuerna är talpedagog, barnpsykolog, och socialtjänst. 

Personalen poängterar att specifika pedagogiska stöd i vardagen kan ges direkt eller indirekt 

till det enskilda barnet i behov av särskilt stöd eller till barngruppen. Direkt stöd som ges av 

personalen är bl. a. närhet, tydlighet och trygghet, stöd vid konflikter, bemötande, lugn och ro 

i förskolan. Det indirekta stödet ter sig i form av stöd från andra barn så kallade för ”stöttare”, 

gruppaktivteter med motorisk träning och barns placering i olika situationer. Sandberg och 

Norling beskriver med hänvisning till PEGS- forskningsresultat att inom den svenska 

förskolan råder brister inom handledning från stödteam och samarbete med habiliteringen. 
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Det saknas också kompetensutveckling. Kompetensutveckling är viktig av olika anledningar. 

Genom den får personalen ta del utav den senaste forskningen vilket leder till att de 

reflekterar över sitt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet i verksamheten. 

Kompetensutveckling ger indirekt stöd till barn i behov av särskilt stöd och till barn i 

allmänhet. 

 

Enligt Palla (2009, s. 6- 7) i det pedagogiska arbetet i förskoleverksamheten har 

specialpedagogen en viktig roll. Hon kan på olika sätt stötta arbetslaget och öka deras 

kompetens genom att visa personalen barnets tillgångar och identifiera deras svårigheter. En 

annan viktig aspekt av stöd i arbetet är själva arbetslaget, det kan höja sin kompetens genom 

att använda ”ett gemensamt förskolespråk”. Det innebär att personalen planerar, 

dokumenterar och gemensamt reflekterar kring verksamheten mot målen i läroplanen. 

Bygdeson- Larsson (2010, s. 17) beskriver att lärare kan stärka sin professionalitet med stöd 

av gemensamt pedagogisk reflektion och genom det skapa bättre samspelmöjligheter för 

barnen.   

 

Specialpedagogiska perspektiven 
Forskning om specialpedagogik bedrivs utifrån flera perspektiv. Med perspektiv menas teorier 

som innehåller skildringar, beskrivningar, referensramar och frågor om skolproblem 

(Nilholm, 2006, s. 11). Inte något av perspektiven kan definiera specialpedagogik och ge en 

helhetsbild. När flera perspektiv möts får vi en generell bild av specialpedagogik. Inget 

perspektiv på specialpedagogik är neutralt. Det är ord och uttryck man använder sig av som 

talar om vilket perspektiv man menar. Perspektiven inom specialpedagogiken överlappar 

varandra. För att kunna förstå vad specialpedagogiken innebär måste man beskriva och 

förklara de perspektiv som är vedertagna (ibid., s. 16- 17).   

 

Persson (2008, s. 167- 169) belyser två perspektiv på specialpedagogik, det relationella och 

kategoriska. Han ser olika konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende 

av vilket perspektiv man utgår ifrån. Enligt honom är det dominerande synsättet inom 

specialpedagogiska verksamhetens tradition fortfarande det kategoriska perspektivet.   

 

Beskrivning av tabellen (nr 5, s. 12) 

Det relationella perspektivet innebär att undervisning och ämnen anpassas efter elevers olika 

förutsättningar för lärande; kvalificerad hjälp ges till lärarna för att de ska kunna planera in 

differentierad undervisning; ansvaret för elevers svårigheter ses inte enbart hos individen utan 

man antar att eleven hamnar i svårigheter i mötet med olika händelser under sin uppväxt och 

skolmiljö; specialpedagogiska åtgärder sätts in för eleven, lärare och lärandemiljö; arbetslaget 

och lärare är ansvariga för specialpedagogisk verksamhet med aktivt stöd från rektor. 

Nackdelen med det relationella perspektivet är att det tar lång tid innan effekten blir synlig. 

Här används långsiktiga problemlösningar som är mer hållbara och involverar alla lärare. 

Dock kan det bli svårt att motivera fördelen med ett relationellt perspektiv vid akuta problem. 

 

I det kategoriska perspektivet ligger fokus på undervisningen och ämnen inte på eleven; 

åtgärder riktas bara till eleven och kvalificerad hjälp ges direkt till elever när de visar 

svårigheter; eleven är orsaken till det specialpedagogiska stödet och deras svårigheter kan 

vara medfödda eller upstå under barndomen; ansvaret för specialpedagogisk verksamhet 

relateras till speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonal. I det perspektivet kan 

tidsaspekten vara en fördel, då akuta problem löses direkt. Nackdelen blir att problemet inte 

löses på lång sikt. 
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 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning 

och stoff till skilda förutsättningar 

för lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens 

 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

Orsak till specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika 

företeelser i uppväxt och 

utbildningsmiljön. 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med 

aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevårdspersonal. 

 

”Tabell 5. Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på 

perspektivval” (Persson, 2008, s.167).  

 

 

Rosenqvist (2007, s. 114) menar att i praktiken kan det kategoriska perspektivet förstås som 

undervisning av elever med svårigheter. Här blir berörda personer kategoriserade och 

placerade i olika fack. Medan det relationella perspektivet kan ses som undervisning av elever 

i svårigheter. Det är miljön och kontexten som orsakar till personers svårigheter. Rosenqvist 

tar upp specialpedagogikens relation till den vanliga pedagogiken. Han menar att ju mer man 

riktar vanlig pedagogik mot en ”normalgrupp” desto fler barn i behov av stöd hamnar utanför 

och kommer att kräva specialpedagogiska insatser. Det blir en särskiljning för dessa barn. 

Istället bör man tillåta specialpedagogiska inslag komma in i den vanliga pedagogiken.  
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Styrdokument 
I förskolans läroplan står det att verksamheten ska anpassas efter barnen och de ska ha det 

stödet de behöver. Barnen ska få möjlighet att övervinna sina svårigheter och uppfatta sig som 

tillgång i gruppen. I utformandet av stödet hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och 

behov. 

 

I Förskolans uppdrag står det att: 
”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska 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 ska erfara den tillfredsställelse det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”  
 

(Skolverket, 2010, s. 5).  

 

Förskolan ska skapa en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande ska 

förenas till en helhet. Ett bra samarbete med hemmet är av stor vikt. Förskolan ska stötta 

familjen i deras arbete med barnens fostran, uppväxt och framgång. Det innebär att förskolan 

tillsammans med föräldrarna ska skapa tillfällen för barnet så att det kan utvecklas efter sina 

förutsättningar och förmågor (Skolverket, 2010, s. 5).  

 

Varje barn ska utveckla förmågan att respektera andra, vara behjälplig och att leva sig in i 

andras människor situation. Barnen ska också utveckla en uppfattning om allas människor lika 

värde oavsett sociala, kulturella och religiösa bakgrunder, kön eller funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2010, s. 8).  

       

I läroplanen tas också upp barngruppens betydelse för utveckling och lärande. Barngruppen 

är en viktig och aktiv del i lärandeprocessen. Samspelet mellan vuxna och barn och att barnen 

lär av varandra är en grundpelare för lärande (Skolverket, 2010, s. 7).  

 

Förskolechefen ska ansvara för att personalen får kompetensutveckling som krävs för att 

kunna göra sitt uppdrag. Detta ansvar omfattar också att verksamheten ska utformas med 

hänsyn till barn i behov av särskilt stöd.  De barnen ska få den hjälp de behöver men även få 

utmaningar (Skolverket, 2010, s. 16).  

 

Internationella perspektiv på inkludering 
Europeisk forskningsöversikt 

En omfattande rapport om den aktuella situation inom området tidiga insatser för barn i behov 

av stöd genomfördes av European Agency Development in Special Needs Education, (2010, 

s. 5-7), där 35 sakkunniga från 26 länder deltog. Denna rapport är en uppföljning av en analys 

som den Agency genomfördes under åren 2003- 2004 i 15 europeiska länder. Data från varje 

land har samlats in och sammanställts. I analysen från år 2004 presenterades vikten av stöd till 

verksamheten i form av policy (riktlinjer). I denna analys föreslogs en modell för tidiga 

insatser, där hälsovård, skola och socialtjänst skulle involveras. Det centrala i modellen var 

utvecklingsprocesser och betydelsen av det sociala samspelet för barns utveckling.   

 

Den senare rapporten är alltså en uppföljning av det tidigare projektet. Fokus har förflyttats 

från individen till ett bredare forum som innefattas av familjen och omgivningen. Man ville 
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veta vad som har ändrats och om det skett några förbättringar sedan 2005 i deltagarländerna. 

Det framkom att medlemsländerna genomfört förändringarna och att de hade fått resultat på 

olika nivåer inom tidiga stödinsatser. Sedan 2005 hade positiva förändringar ägt rum inom 

fem aspekter: tillgänglighet, närhet, kostnad, tvärprofesionellt arbete och mångfald.  Man fann 

att dessa aspekter var avgörande för att involvera omgivningen med tidiga stödinsatser (ibid., 

s. 7- 8). 

 

 Tillgänglighet – här prioriteras att alla länder ska skapa lika möjligheter för 

tillgänglighet och resurser. Alla barn och familjer som är i behöv av stöd ska få 

tillgång till samma hjälp i tidigt skede oavsett regionala skillnader (ibid., s. 8). 

 

 Närhet – innebär en nära ”familjecentrerad service” (ibid.). 

 

 Kostnader - stödinsatserna ska vara kostnadsfria eller mycket låga (ibid.).  

 

 Tvärprofessionellt arbete (t.ex. habilitering, specialpedagoger, och förskola)- dialog är 

viktig mellan yrkesgrupperna (ibid.). 

 

 Mångfald och insatser - olika yrkesgrupper inom vård, skola, socialtjänst är 

involverade i arbetet med insatserna (ibid.). 

  

 

I slutsatsen i rapporten från 2010 kom man fram till tre prioriterade områden. 

 

Prioriterat område 1- Alla barn som är i behov av stöd och deras familjer bör få hjälp så tidigt 

så möjligt (ibid., s. 35). 

 

Prioriterat område 2- Det måste fastställas en kvalitetsstandard i hela landet. För att garantera 

jämn kvalité i åtgärderna behövs ett system som kan utvärdera effekterna av de tidiga 

insatserna för barn i behov av stöd (ibid.). 

 

Prioriterat område 3- Det finns behov att skapa familjeinriktade verksamheter, där familjerna 

är delaktiga i planeringen (ibid.).  

 

Ovannämnda prioriteringar kompletterades med fyra konkreta förslag: 

 

1. Lagstiftning och riktlinjer. Sedan 2004/2005 har ”ett antal lagar, föreskrifter och 

riktlinjer” som är viktiga för tidiga insatser för barn i behov av stöd genomförts i de 

deltagande länderna. Riktlinjer och åtgärder anses som lika viktiga (ibid., s. 35-36).  

 

2. Tjänstemännens roll på olika nivåer. De ska ansvara för att familjer får tillgång till 

information om stödet. De ska arbeta tvärprofessionellt (t.ex. samarbete mellan 

specialpedagog, förskollärare och sjukgymnast) där familjer är involverade. 

Tjänstemän ska ha möjligheter till grundutbildning och fortbildning (ibid., s. 35- 40). 

 

3. Behov av kontaktperson. Det finns behov av samordnare/ kontaktpersoner som ser till 

att samarbetet mellan enheter, tjänsteman och familjer blir verklighet (ibid., s. 36). 

 

4. Samarbete mellan enheter. Förbättring av koordination mellan och inom områden där 

tidiga insatser behövs. Regionala och kommunala enheterna ska utgå ifrån samma 
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information. Endast genom samarbete, samma kriterier, mål och samarbetet med 

familjer kan stödet nå barnen och deras familjer. Därför bör de ansvariga för beslut 

utveckla gemensamma direktiv och riktlinjer för hälsovärden, skolan och 

socialtjänsten (ibid., s. 39- 40). 

 

 

I rapporten konstaterades att trots många åtgärder som åstadkommits i de länderna som deltog 

i projektet behövs ändringar inom ”riktlinjer, initiativ, program och verksamheter”. Det 

behövs mer arbetet för att ge alla barn och deras familjer stödet de behöver (ibid., s. 33-34). 

 

Amerikansk forskningsöversikt 

I USA skrevs en stor rapport om inkludering i förskolan. En forskargrupp granskade 

framförallt amerikansk forskning och några studier från Storbritannien i form av artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter och databaserade kapitel publicerade mellan 1990- 2002. Syftet med 

rapporten var att visa målsättningar för förskoleverksamhetens praktik och för att 

rekommendera nya riktningar för framtida forskning. För att åskådliggöra inkludering i 

förskolan använde sig författarna av en begreppsram i form av en ekologisk/biologisk modell 

influerad av Bronfenbrenner. Modellen används i forskning för små barn med funktionshinder 

och särskilt i forskning kring inkludering av de barnen. Det centrala i modellen är att det är 

miljön som ligger till grund för tidiga insatser.  

 

I rapporten har flera slutsatser dragits:  

 Inkluderande miljöer ger positiva resultat för alla barn. För barn med funktionshinder 

bidrar inkludering till att de är mer mogna, dvs. de får större socialt kompetens, 

interagerar med sina jämnåriga kamrater på en jämställd nivå och får mer positivt 

beteende. Barn utan funktionshinder får positiv påverkan i form av ökad förståelse för 

olikheter och medkänsla med barn med funktionshinder (ibid., s. 40). 

 

 Skolsystemen är mer villiga att placera barn med milda funktionshinder än barn med 

svåra funktionsnedsättningar i inkluderande miljö. Dock finns det tecken på att barn 

med större svårigheter kan få positiv påverkan i inkluderande miljöer (ibid.).  

 

 I förskolan används gruppundervisning och flera beprövade undervisningsmetoder och 

strategier för att skapa inkluderande lärandemiljöer. Här rekommenderas naturalistiska 

metoder som innebär t.ex. att lärande sätts i ett sammanhang. Det har resulterat i 

positivt beteende och utveckling för barnen. Barnen lär sig bättre i små grupper genom 

imitation och i interaktion med lärare och kamrater (ibid.). 

 

 Barn med funktionshinder har svårare att initiera socialt samspel än deras kamrater 

utan funktionsnedsättning. Därför har en rad interventionsprogram utvecklats för 

barnen med funktionsnedsättning (t.ex. utformning av den fysiska miljön för att skapa 

förutsättningar för samspel; organiserade gruppaktiviteter under lärares vägledning; 

”typiskt” utvecklade barn används som stöttare) för att stimulera deras sociala 

kompetens, så att de inte ska hamna i utanförskap (ibid.). 

 

 Barn med funktionshinder deltar i en rad aktiviteter utomhus. Lärare har en positiv 

inställning för inkludering men de känner sig mest bekväma med barn som har milda 

funktionshinder. Förutom det samverkar de mer med barn med funktionshinder än 

typiskt utvecklade barn (ibid.). 
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 Familjen uttrycker en positiv inställning för inkluderande program. Dock är de också 

oroliga för inkludering (ibid.). 

 

 En mängd av socialpolitiska faktorer, t.ex. lokala lagar, ekonomiska resurser påverkar 

genomförande av ett allomfattande program av inkludering i förskolan (ibid.). 

 

 

 Kulturen och sätt att tala i samhället och familjen är avgörande för att inkludering blir 

möjligt i klassrummet (ibid.). 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av svensk förskningsöversikt 

I bakgrunden diskuterades olika sätt att se på normalitet och avvikelser. Det framkom att 

normalitet är ett komplext begrepp och kan tolkas olika. En positiv innebörd av 

normaliseringen skapade Bengt Nirje genom att formulera normaliseringsprincipen1969. 

Principen beskriver normalisering som att skapa likvärdiga villkor för människor med 

funktionsnedsättningar som för övriga medborgare i samhället. På så sätt ges möjlighet för 

delaktighet i samhällslivet. En annan tolkning av normalitet kan komma till uttryck när man 

använder sig av olika måttstockar som intelligenstest (IQ) eller mätningar som visar det 

genomsnittliga (”normala”) i samhället. Den som avviker från normen kategoriseras och anses 

för speciell. Enligt vissa forskare finns det tendenser till ”normaliserande diskurser” inom 

förskoleverksamhet. Barns olikheter är svårhanterliga för personalen, därför används olika 

kategoriseringar och gränsdragningar. Det finns olika måttstockar som kan refereras till i 

arbetet med barn som ålder, ”att vara lagom”, dvs. inte utmärka sig för mycket. Barnens 

beteende som avviker från normen anses som speciellt, det skapar förvirring bland 

personalen, andra barn och föräldrar. De barnen riskerar också att få tidigit en diagnos.  

 

Inom specialpedagogik används begreppet integrering vilket kan definieras som att vara 

likvärdig och tillhöra en grupp. Eftersom ordet integrering blev överänvänt tappade det sin 

styrka. På 1990- talet uppstod ett behov att ersätta integrering med ett nytt ord inkludering. 

Att vara inkluderad innebär delaktighet i samhällslivet. Begreppet fick sitt genombrott genom 

Salamancadeklarationen 1994, där fastställdes viktiga riktlinjer för inkludering i 

utbildningsväsendet. I ländernas som undertecknade deklarationen anmodas en ”skola för 

alla” vilket innebär att alla barn oavsett individuella svårigheter ska ha en möjlighet att delta i 

den ordinarie undervisningen.  Det är viktigt att förstå skillnaden mellan fysisk och psykisk 

inkludering. Att någon är närvarande fysisk i gruppen behöver inte innebära att den personen 

har känsla av tillhörighet. Det finns olika hinder som försvårar inkludering. De uppstår på 

grund av svårigheter med att skapa goda lärandemiljöer som gagnar alla barn. Ett annat hinder 

är människors förhållningssätt gentemot dem som har funktionshinder. Det är sättet att tala 

om olikheter som skapar problem, inte människors olika förutsättningar. Om man beskriver 

människors olikheter som avvikande eller mindre värda avskiljer man individer från helheten. 

Forskning visar att tidiga insatser i förskolan och skolan ökar inkludering. Barnets omgivning 

som lärarna, specialpedagogisk hjälp, familjen, mm. har betydelse för lyckad inkludering. 

Omgivningens relationer har påverkan. Dessa relationer har stor betydelse för barnets 

utveckling och möjligheter att tillgodogöra sig hjälpen. För att inkludering inte enbart ska bli 

en episod i den berörda individens liv krävs det en kontinuitet i arbetet med inkludering. 

Segregeringen från ordinarie undervisning är vanligare i skolan än i förskolan. Negativa 

attityder i samhället kan förebyggas genom allas delaktighet och genom att man ser olikheter 

som något naturligt.  
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När den vanliga pedagogiken inte räcker till används specialpedagogiska och pedagogiska 

metoder och strategier för barn på förskolan. Forskare fann två typer. Den första typen kallas 

för generella metoder som används för hela barngruppen, det är bl.a. teckenspråk (som är 

mest använd), rim ramsor, språklekar och sagoläsning. Den andra typen benämns för specifika 

metoder, de utarbetas efter barns förmågor och används för barn i behov av särskilt stöd.  Ett 

tillvägagångssätt som förskolepersonal kan använda sig av är en modell för personalens 

utveckling- Pedagogisk process Reflektion (PPR). Modellen innebär att man genom 

gemensamma reflektioner i arbetslaget hittar lösningar för barns svårigheter. En naturlig 

strategi i förskolan för lärande och utveckling är leken. Alla barn kan inte leka, därför är 

vuxennärvaro, stöttning och vägledning av stor vikt för de barnen. En annan strategi i det 

pedagogiska arbetet på förskolan är personalens kompetensutveckling, stöd från profesionella 

som specialpedagog, logoped och sjukgymnast. Specialpedagogens hjälp är underskattad av 

förskolepersonal och kompetensutveckling är ett bristområde. Personalen kan stödja barnen 

direkt genom att finnas till hands och skapa en lugn och trygg miljö för barnen. Stödet kan 

även ges indirekt genom andra barn som kallas för ”stöttare”, genom grupplekar med 

motoriska övningar och barns placering i olika situationer. 

 

Inom specialpedagogiken framträder två perspektiv. Det ena är det relationella, i detta 

perspektiv utformas lärandemiljön med hänsyn till barnens olika förutsättningar och 

förmågor. Långsiktiga lösningar används, dock kan det vara svårt att använda dem vid akuta 

problem. Det andra perspektivet är det kategoriska, här läggs fokus på barnets svårigheter, 

akuta problem löses omgående, därför blir resultatet synligt direkt. Beroende på vilket 

perspektiv man intar, kommer specialpedagogiska åtgärder för barnet att se olika ut. Det 

relationella perspektivet involverar hela barnets omgivning, barnet får en långsiktig hjälp, 

medan det kategoriska perspektivet stämplar och särskiljer barnet genom att fokusera på dess 

svårigheter.     

 

I läroplanen för förskola (reviderad 2010) poängteras att det är verksamheten som ska 

anpassas efter barnet och de som behöver mer stöd än andra ska ges det stödet med hänsyn till 

deras behov och förutsättningar. I läroplanen anses ett gott samarbete med barnets 

vårdnadshavarna av stor vikt. Barnen ska få förståelse för varandras olikheter och få känslan 

att de tillhör till gruppen. Förskolechefen är ansvarig för att personalen ska få lämpligt stöd 

och förutsättningar för att hjälpa barnen i särskilda behov.  

 

Sammanfattning av internationell förskningsöversikt 

I Europa mellan år 2004- 2010 genomfördes i två omgångar forskningsrapporter om tidiga 

insatser för barn i behov av särskilt stöd. Granskningen utfördes av en europeisk organisation 

European Agency Development in Special Needs Education. Rapporterna beskriver 

situationen i de 15, respektive 26 länderna som deltog i projektet. I redogörelsen från 2010 

konstateras att det har skett positiva ändringar inom tidiga insatser för barn i behov av stöd. 

Barnets omgivning engagerades i större utsträckning. Det som har betydelse och är avgörande 

för att involvera omgivningen är fokus på barnets familj, tillgång till resurser, att 

stödinsatserna ska vara kostnadsfria, dialog och samarbete mellan olika yrkesgrupperna är 

nödvändigt. I slutsatsen i rapporten kom man fram till tre prioriterade områden. Första 

området innebär att tidiga insatser bör ges så tidigt så möjligt och de bör omfatta både barnet 

och dess familj. Andra området handlar om att det behövs en kvalitetsstandard i respektive 

land. En utvärdering av genomförda åtgärderna inom tidiga insatser behövs för att behålla 

kvalité. Det tredje området lyfter upp delaktigheten av barnets famlij i planeringen av 

åtgärder.              
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I USA redogör en rapport om inkludering i förskolan för en genomgång av amerikansk och 

britisk forskning publicerad mellan 1990- 2002. I rapporten konstaterades att inkluderande 

miljöer har en positiv effekt för utveckling och beteende för alla barn oavsett funktionshinder. 

Dock är barn med funktionshinder som grupp inte socialt integrerade på samma sätt som 

deras jämnåriga ”typiskt” utvecklade kamrater. Trots försök att skapa inkluderande 

lärandemiljöer genom användning av olika beprövade undervisningsmetoder och strategier 

finns det fortfarande flera hinder för att inkludering ska ske i klassrummet. Dessa hinder är 

bl.a. socialpolitiska förhållanden som lagar, resurser; förhållnigssättet hos vuxna, dvs. hur 

man talar om männikor med funktionsnedsättningar; rädsla för inkludering hos föräldrarna till 

”typiskt” utvecklade barn; milda funktionsnedsättningar föredras framför grova av lärarna.  

  

 

Teoretisk utgångspunkt 
I studien har jag valt att använda mig av Vygotskijs sociokulturella teori som också kallas för 

kulturhistorisk som teoretisk utgångspunkt. Den teorin passar till studien, eftersom den 

behandlar interaktion mellan individer som en avgörande faktor för lärande. Den anammar 

även strategin att barn lär sig av varandra. I studien ingår samspel mellan förskolepersonal 

och barn samt samspel mellan barn och barn.   

Sociokulturell teori  
Lev Vygotskij (1896- 1934) var en rysk psykolog. Hans sociokulturella teori bygger på att det 

finns en relation mellan tanke och språk. Språket och tänkande hänger ihop, där språket är en 

aktiv handling. Inlärningen sker som en social process. Barnets tänkande är socialt och 

kulturellt bestämt. Enligt Vygotskij bestäms barnets utveckling av aktuella utvecklingsnivå, 

dvs. ålder och barnets närmaste utvecklingsnivå/ utvecklingszon, dvs. den mognad som barnet 

håller på att tillägna sig. Inlärningen stödjer sig inte mycket på redan mogna funktioner (ålder) 

utan på sådana som håller på att mogna, dvs. den närmaste utvecklingszonen. Vygotskijs och 

hans medarbetares undersökningar visade att den närmaste utvecklingsnivån har en större 

direkt betydelse för barnets intellektuella utveckling och framgång än den aktuella 

utvecklingsnivån. I den närmaste nivån har samspelet med vuxna en avgörande roll för 

utveckling och inlärning. Med andra ord barnen klarar mer, löser svårare uppgifter i 

samarbetet och med vägledning av någon mer erfaren. Inlärningen är möjlig genom imitation. 

Alltså måste barnet ha en förebild som det kan imitera för att lära sig. Man kan bara lära 

barnet det som det har förmågan att lära sig (Vygotskij, 2001). 

 

Vygotskij menar att människan är både biologisk och kulturell varelse. Den biologiska 

utvecklingen börjar från födelsen och människa utvecklar en rad färdigheter som att t.ex. 

koordinera händerna, fixera blicken, lära sig gå eller springa. Denna utveckling är gemensam 

för alla barn i olika delar av världen. När barnet börjar kommunicera med sin omgivning med 

hjälp av språket, bestäms deras utveckling av sociokulturella faktorer. Det är de faktorerna 

som spelar stor roll för barns utveckling och inte så mycket de biologiska faserna. Den 

centrala utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet är att människor lär och utvecklas 

genom deltagande i ”sociala praktiker”, dvs. deltagande i socialt umgänge. Hon deltar i de sätt 

att arbeta, tänka och kommunicera som samhället skapar. På så sätt blir hon påverkad och 

formad av en utvecklingsprocess som pågår i samhället. Den processen avslutas i princip inte 

förrän människan dör (Säljö, 2005, s. 116-118). 

 

Vygotskij använder sig av flera begrepp som är centrala för den sociokulturella teorin. Det är: 

mediering (användning och utveckling av olika redskap); psykiska och fysiska redskap (för 
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kommunikation och tänkandet); appropiering (tillägnande av kunskap) och internalisering 

(återskapande). Människan använder fysiska och psykiska redskap/hjälpmedel för att 

kommunicera. Fysiska redskap är t.ex. papper och penna. De psykiska redskapen är t.ex. vårt 

siffersystem och språket. Språket är vårt viktigaste psykiska redskap och har flera funktioner. 

Genom språket blir människan delaktig i andras perspektiv; det utgör en länk mellan 

samhället och individen; sociokulturella erfarenheter förmedlas verbalt; det är redskap för 

tänkande (”inre” funktion) och kommunikation (yttre” funktion). Individen skapar sig sociala 

erfarenheter genom interaktion med andra som medieras/förmedlas genom språket. 

Människan tillägnar sig kunskap genom appropiering. Det är en process där individen bygger 

upp sin kunskap successivt om hur redskapen används, genom att delta i samtal och sociala 

sammanhang. Det innebär att individen hör och ser hur andra använder fysiska och psykiska 

redskap på olika sätt och genom att själv utveckla kunskap om redskapen. Internalisering 

innebär att människor har en förmåga att återskapa sociala processer och relationer och dra 

slutsatser för sitt handlande. Internalisering sker genom språk och tänkande (Säljö, 2005, s. 

118-129).  

  

Metod 

Fenomenografi som kvalitativ forskningsansats 
För att beskriva, analysera och förstå människors tankesätt har jag valt i min studie att 

använda mig av en kvalitativ metod med inspiration av fenomenografisk ansats, med 

kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer som verktyg. I en kvalitativ metod uppskattas inte 

mängden av tänkesätt eller hur ofta något förekommer utan hur något upplevs (Kihlström, 

2007, s. 228- 229).  

 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som har till syfte att få kunskap om hur 

människor tänker kring och förstår olika aspekter av sin omvärld. Människor är olika, därför 

skiljer sig deras uppfattningar åt. I fenomenografi påvisas inte hur något är, utan hur något 

uppfattas av någon. Människor uppfattningar om något kallas för den andra ordningens 

perspektiv. Den första ordningens perspektiv innebär att man beskriver omvärlden som den 

är. Perspektiven behöver inte utesluta varandra. Om det ena perspektivet är sant behöver inte 

det andra vara falskt (Kihlström, 2007, 157-158). I en fenomenografisk ansats studerar man 

människors erfarenheter av något fenomen och försöker hitta variationen i deras sätt att tänka. 

Den variationen sätts in i olika kategorier. Dessa kategorier beskriver och utgör resultatet. 

Allas undersökta upfattningar tillsammans bildar en helhet som beskriver fenomenet (ibid., s. 

160-163). I min studie har jag använd mig av andra ordningens perspektiv då jag samlade 

kunskap om förskolepersonalens tankar och erfarenheter kring arbete i inkluderade 

barngrupper.  

Intervju som verktyg 
I studien har jag använd mig av halvstrukturerade intervjuer. Det innebär att jag har 

formulerat frågor i förväg och hade möjlighet att ställa följdfrågor beroende på svaret. Samma 

förutbestämda frågor ställde jag till alla intervjuade. Den halvstrukturerade intervju är den 

viktigaste typen av forskningsintervju, därför att den innefattar flexibilitet i strukturen och ger 

i sin tur data av god kvalitet. Den halvstrukturerade intervjun har utvecklat fokus på precision 

samtidigt som den ger utrymme för öppenhet (Gillham, 2008, s. 103- 104). Genom den 

flexibla strukturen får forskaren chans att få svaret på frågorna. Intervju i den 

fenomenografiska metoden kan inledas med en allmän fråga och ha samtalform. 
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Intervjuplanen kan ha lös struktur, dvs. frågorna behöver inte ställas i en bestämd ordning. 

Däremot bör man ha en fast strukturerad plan ”under ytan” för att kunna få svar på frågorna. 

Följdfrågor kan ställas för att få fram förtydligande men de bör utgå från respondentens 

tidigare svar (Kihlström, 2007, s. 161). En negativ aspekt av att använda sig av en halv 

strukturerad intervju är att den är mycket tidskrävande. Framförallt transkribering och analys 

tar många timmar (Gillham, 2008, s. 114). Anledningen till att jag valde intervju som redskap 

i mitt arbete var att den är ett lämpligt kvalitativt datainsamlingsverktyg när någons tankar 

utforskas.  

Urval 
Mitt urval består av personal på resursavdelningar på två olika förskolor i en kommun i södra 

Sverige. Om den ena resursavdelningen fick jag erfarenhet av under min VFU. Den andra 

resursavdelningen fann jag genom samtal med förskolepersonal och genom egna sökningar på 

kommunens hemsida. Jag har kontaktat berörd personal genom telefonsamtal och besök på 

plats. Jag har lämnat missivbrev (se bilaga 1) med information om deltagande i studien och 

examensarbetets syfte. Efter positivt svar om deltagande i studien, bestämde vi tid för 

intervjuer. Eftersom jag var intresserad av att studera personalens tankar kring inkluderande 

arbetssätt har jag valt gruppen som arbetar på resursavdelningar där flera barn i behov av 

särskilt stöd finns. Yrkeserfarenheten hos personalen som jag intervjuade varierade mellan 

11- 32 år. 

 

Förskola 1- där intervjuade jag två förskollärare och två barnskötare. Barngruppen bestod av 

15 barn i åldrarna 1- 5 år, av vilka fyra barn var i behov av särskilt stöd.  

 

Förskola 2- där intervjuade jag två förskollärare. Barngruppen bestod av 15 barn i åldrarna 3- 

7 år, av vilka sex barn var i behov av särskilt stöd.  

Genomförande 
Jag har formulerat missivbrev, intervjufrågor och skickat dem till personal på två förskolor. 

Innan intervjuerna har jag berättat om syftet med min studie till respondenterna och har frågat 

om de ger sitt medgivande till att jag spelade in intervjuerna. De fick också information om de 

forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådet, (2002), se rubriken Forskningsetik. Jag 

har valt att spela in mina intervjuer för att kunna fokusera på vad respondenterna säger och 

sedan lättare kunna analysera samtalen genom att lyssna på dem och transkribera dem på 

dator. Att spela in intervjuerna synliggör också om intervjuaren ställer ledande frågor.  

Kihlström (2010, s. 51) skriver att spela in på band kan vara en fördel då man kan höra efteråt 

om man t.ex. har ställt en ledande fråga eller kommentarer som har påverkat respondentens 

svar. Respondenterna valde själva plats för intervjuer.  Under intervjuerna har jag använt mig 

(förutom bandspelare) av papper och penna och antecknade stödord för att inte tappa den röda 

tråden och se det som var sagt.  

 

Forskningsetik  
En ansvarsfull etik är centralt i en forskningsstudie för att inte utsätta någon för skada. Jag har 

beaktat och använd mig av fyra etiska principer i mina intervjuer och bearbetningen av 

insamlade materialet. 

 

 

Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Innan jag påbörjade intervjuerna har jag informerat 
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respondenterna om studiens syfte och hur lång tid intervjun beräknas ta. Jag har också frågat 

om jag får spela in intervjun.   

 

Samtyckekravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Här har jag informerat om att deltagande i intervju är friviligt 

och respondenterna bestämmer själva över hur länge de vill medverka.  

 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Jag informerade respondenterna om att de 

kommer att vara anonyma. De får del av det färdiga examensarbetet innan eventuell 

publicering. 

 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.”  

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Det innebär att den insamlade datan enbart kommer att 

användas för detta examensarbete och inget annat ändamål.  

Analys och bearbetning 
Efter genomförda intervjuer har jag avlyssnat och transkriberat dem. Sedan har jag skrivit ut 

dem och läst igenom materialet många gånger för att hitta svar på mina frågeställningar. Jag 

har strukit under viktiga delar. Svaren har jag delat upp i olika kategorier och markerat med 

överstrykningspennor i olika färger för att ha en tydlig uppdelning. Därpå har jag analyserat 

och tolkat svaren för att hitta variation, likheter och olikheter i personalens uppfattningar om 

sitt arbete . I resultatet har jag använt mig av många citat där respondenterna fick fingerade 

namn.  

 

Valda citat är återgivna så nära orginaltranskiberingen som möjligt men är lite omarbetade för 

att underlätta läsningen, dvs. upprepningar av speciellt valda ord är minimerade. 

Respondenternas namn är kodade i utskrifterna och citaten på grund av konfidentialitet.  

Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten innebär trovärdighet eller tillförlitlighet.  För att få reliabilitet i mitt arbete har 

jag ställt samma frågor till alla respondenter från samma yrkesgrupp. Om man vill ta reda på 

variationen inte mängden av en grupps åsikter om ett visst fenomen, då är det lämpligt att 

undersöka personer inom samma verksamhetsfällt (Kihlström, 2007, s. 161). För att stärka 

min trovärdighet har jag spelat in intervjuerna och har använt mig av många citat i resultatet. 

För att tydliggöra kategorierna i en fenomenografisk studie kan citaten från intervjuerna 

användas vid beskrivningen (ibid., s. 164). Min uppfattning är att jag fick svar på mina 

frågeställningar i det jag avsåg att undersöka i min studie.  

 

Validitet betyder giltighet, ett viktigt mått på validitet är kommunicerbarhet. Det innebär att 

läsaren ska kunna förstå resultatet. Det vanligaste tillvägagångssättet att ta reda på resultatens 

reliabilitet är att låta någon annan person göra samma studie och se om den får liknande 

resultat (Kihlström, 2010, s. 164). Det hade varit möjligt att påvisa om detta examensarbete 

hade gjort av två eller flera personer. Dessa kunde då göra intervujer enskilt och ställa samma 

frågor till personalen på olika resursavdelningar och sedan jämföra svaren. För att få validitet 
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i arbetet har jag beskrivit hur jag gick tillväga gällande intervjuer och resultat. 

Intervjufrågorna blev granskade av handledaren. 

 

Resultat  

Här kommer jag att presentera resultatet av genomförda intervjuer med hjälp av olika 

beskrivningskategorier. De skildrar resultatet och är förstärkta med citaten. Varje kategori 

består av underrubriker och avslutas med en sammanfattning. I intervjusvaren kom följande 

kategorier fram: 

 

 Beprövade och specifika metoder och strategier  

 Stöd i arbetet  

 Barns olikheter är en tillgång  

 Fördelar och nackdelar med ett inkluderat arbetssätt  

 Två perspektiv som överlappar varandra 

I intervjucitaten använder jag förkortningar (Fl.) - det betyder förskollärare och (Bs.) – står för 

barnskötare. 

 

Beprövade och specifika metoder och strategier  
All intervjuad förskolepersonal beskriver att metoder och strategier anpassas efter 

barnens förmågor. En del så kallade beprövade metoder och strategier används med 

framgång i hela gruppen. Det är: teckenspråk, leken, samlingar, gymnastik, 

gruppverksamhet, flanosagor, böcker, kontaktböcker. Specifika metoder har personalen 

utarbetat genom att pröva sig fram vad som fungerar för individen eller liten barngrupp. 

De metoderna är utarbetade och anpassade för barn i behov av särskilt stöd. Som 

exempel nämns ett bildschema i form av en bricka med bilder på, för att barnet ska 

förstå dagen. Bilderna beskriver olika moment, där barnet ska delta i (t.ex. måltid, 

samling). Utgångspunkt och grundstrategi i arbetet med metoderna är att göra mycket 

tillsammans med hela barngruppen. 

 

Specifika metoder och strategier 

Arbetet i en inkluderad grupp innebär att barnet ska känna grupptillhörighet. Det ska känna att 

det duger oavsett hur det är. Tidigare bedömdes barnets mognad utifrån deras ålder anser 

denna lärare. Idag får barnet vara med i gruppen efter sina förutsättningar.  

 
Vi försöker tänka att man ska vara en i gruppen oavsett hur man än är. Förr pratade man 

mycket om mognad, att man skulle utgå efter deras ålder, men nu är vi mycket, det här att 

vi ser efter deras behov och intresse. Nu får man vara efter sina förutsättningar. (Barbro, 

Fl.) 

 

 

Personalen uppfattar att de anpassar strategier efter barnets förmågor.  Ibland behöver 

arbetssättet ändras för att hitta nya lösningar när man möter barn med fler 

funktionsnedsättningar. En av de intervjude berättar om ett barn som var blint och inte hade 

något språk. Det blev en stor utmaning för personalen. Två av dem fick utbildning i 

blindmetodik i flera omgångar. De kunde sedan dela med sig av kunskaperna till sina 
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kollegor. Personalen lärde sig strategier för att kunna kommunicera och samspela med det 

barnet. En metod var att låta barnet känna på olika föremål som sedan kunde kopplas till olika 

sysslor och aktiviteter. En sked symboliserade måltid, en boll symboliserade lek, att rulla boll. 

Ett schema skapades även för det barnet. 

   
Man får ändra sitt sätt att arbeta beroende vad det är för barn man har. Vi hade ett barn 

som var blint, det hade inget språk heller då fick man ändra struktur lite grand, för att det 

var så annorlunda. Vi fick pröva och se om detta barn skulle ha något speciellt, en 

speciell sak, tyg, (...) så fick vi börja med små symboler. Barnet skulle hämta en boll då 

skulle det gå till bollådan (...) och det funkade med två, tre symboler. Vi hade också ett 

schema för detta barn. (...). Man måste hela tiden tänka vad passar just detta specifika 

barn. (Sara, Bs.)  

 

 

Nedanstående utdrag beskriver hur personalen arbetar med träning i en inkluderad barngrupp.  

Vissa barn har träningsprogram som ska göras. Denna träning kan göras till en aktivitet för 

hela gruppen när det är möjligt. Ibland är det lämpligare att göra det i mindre grupper. 

Anledningen till att enskild träning inte görs är för att barnet inte ska känna sig annorlunda. 

 
Vi har ett barn som behöver träna sin vänstra hand mycket. Då har det fått en vante på 

höger handen från rehabiliteringen. Men bara för att inte skulle sitta och träna bara med 

detta barn så tog vi vantar hemifrån- pedagogerna och så fick de andra barn också vantar 

på en hand så att de bara jobbade med en hand. Så blev barnets träning lek för alla. Så att 

nästan all träning är gemensam, sedan vissa barn behöver sjukgymnastik och det kanske 

man inte kan göra med många barn. (Aida, Bs.) 

 

Vi kan be några andra barn vara med när vi har träningsprogram med något barn. Vi 

försöker så att det här barnet inte ska känna sig utplockad och annorlunda, vi försöker att 

alla ska vara tillsammans. (Fanny, Fl.) 

 

Det finns ingen modell som gäller för detta barn eller för detta barn. (Fanny, Fl.) 

 

I uttalandet blev det tydligt att barnen ska ses individuellt. Det finns inte en metod som passar 

alla menar personalen. Alla barn är olika, har olika behov och förutsättningar. Det som 

fungerar på det ena barnet, fungerar nödvändigtvis inte på det andra, därför blir det mycket 

anpassning efter individen i arbetet. Det innebär att under gemensamma gruppmoment 

förenklas eller minskas momenten för vissa barn. Det viktiga är att de ska känna delaktighet 

och tillhörighet trots sin funktionsnedsättning. 

 

Beprövade metoder och strategier 

Personalen beskriver att strategin är att arbeta i mindre grupper. Barnen uppdelas efter 

utvecklingsnivå och ålder. Barngruppen som är 15 barn delas upp i två eller tre grupper. 

Grupperna består av både barn i behov av särskilt stöd och ”vanliga” barn. För att uppskatta 

barnens språkliga utvecklingsnivå använder sig de här lärarna av TRAS modellen. Den 

modellen består av ett observationschema med åtta områden (samspel, kommunikation, 

uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenhet, uttal, ordutveckling och 

meningsproduktion). Observationschemat anger bemästrandemålen för barnet mellan 2-5 år. 

De områdena som barnet behärskar kryssas för. Utmaningen i arbetet menar lärarna är att 

lägga nivån så att den stimulerar alla barn i gruppen. Förutom sångsamling och frukstund är 

barnen alltid uppdelade i mindre grupper, även i leken. Grupperna är blandade, det innebär att 

de består av ”vanliga barn” som kallas för dragarbarn och barn i behov av särskilt stöd. 
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Personalen förklarar att anledningen till barns uppdelning, är att i mindre grupp kan barnen 

tillägna sig kunskap bättre än i större grupp. Barnen i en grupp bör ligga på liknande 

kunskapsnivå. Det ska inte vara tråkigt eller för svårt. Som exempel nämns att en grupp 

arbetar med enkla flanosagor medan andra grupp arbetar med lite svårare innehåll. Lärarna 

fångar också upp barnens idéer och tankar och lägger upp aktiviteterna efter deras aktuella 

intressen. Träning för barnen görs enskilt.  Lärarna menar att de också har gruppverksamhet, 

där barn från olika avdelningar deltar. 

 
Vi har tre olika grupper med olika innehåll, grupperna är indelade efter hur långt barnet 

har kommit i sin utveckling, även dragarbarnen ligger olika. Efter maten har vi 

sångsamling, där alla barn är med och sen går vi ut. (...) Våra specialbarn är med i alla tre 

grupperna. Det är inte så att vi har en grupp med bara specialbarn utan i alla de grupperna 

är det specialbarn med och dragarbarn. Beroende på var barnen ligger, så i en grupp 

jobbar vi jätte mycket med sagolåda därför att de på ett konkret sätt ska kunna ta till sig. I 

en grupp jobbar de kanske lite med FLANO och i en grupp jobbar de lite mer med 

kapitelböcker. Så man kan anpassa det. (Kajsa, Fl.) 

 

 

En liknande uppfattning om att dela barnen i grupper efter deras utvecklingsnivå och anpassa 

aktiviteterna utifrån dem, har denna lärare. 
 

Just nu arbetar vi med boken ”Bo och Be”. Sedan så utifrån de barnen man har i gruppen 

så får man se hur ska man utveckla arbetet, vad har de för tankar o idéer runt? Vi ska 

jobba mycket med NO, teknik o matematik, då försöker man får in det. Och alla barnen är 

på sin nivå. Hela tiden måste man se så att man inte lägger för högt nivå, så att alla barn 

förstår. Samtidigt måste man lägga på nivå så att de som vet mycket inte tycker att det är 

tråkigt. Därför försöker vi dela barnen, att det blir bra för alla.(...) Det är egentligen bara 

sångsamling o fruktstund som vi är alla barnen samlade, sen delar vi alltid de i mindre 

grupper. När de ska leka är likadant, i mindre grupper att inte alla är på samma ställe utan 

också i mindre grupper. (Diana, Fl.) 

 

 

Det är skillnad i tankesättet hos personalen i nästa utdrag jämfört med föregående. Denna 

personal menar att det är bättre att involvera barnens enskilda träningsmoment i gruppens 

gemensamma aktiviteter. I ett gemensamt moment anpassas nivån efter barnens olika 

förutsättningar på så sätt att barnen får delta på sina villkor. De behöver inte vara med hela 

tiden i aktiviteten, det räcker med en liten stund. Det är viktigt att ingen ska känna sig utanför 

i gruppen.  

 
Aktiviteter, det är ju t.ex. gymnastiken.(...). Där försöker man väva in enskilda barnens 

träningsmoment. Så man inte sitter med egen träning till ett barn, utan alla får vara med. 

(Aida, Bs.) 

 

Vi särskiljer inte på barnen utan vi ser barnen som en hel barngrupp och de kan delta i 

stort sett i allt. Men man får ju anpassa det efter de svårigheter som det eventuella barnet 

kanske har. Så vi försöker göra alla delaktiga i allt, fast utifrån egna förutsättningar. 

Kanske kan man bara vara en liten stund på den aktiviteten som är planerad, man kanske 

får förenkla lite grand. Har vi gymnastik och det är vissa redskap som är lite svårare, då 

förenklar man det eller så hoppar man över det, så gör man det så att barnet känner 

delaktighet. (Fanny, Fl.). 

 

Gemensamma aktiviteter det är morgonsamlingar, gymnastik att alla kan vara med på sin 

nivå. (Sara, Bs.) 
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Utgångspunkten i arbetet är att göra många aktiviteter tillsammans med hela barngruppen. 

Gemensamma beprövade moment och aktiviteter är gymnastik och samlingar.  

 

 

 

Vuxna och kamrater som stöd i leken  

Barn utan speciella behov som är i en inkluderad grupp kallas för ”dragarbarn”. De är 

språkliga förebilder och används som en strategi för att hjälpa barnen med spåksvårgheter. 

Det bygger på att barn lär sig av varandra.  

 
Vanliga barn kallar vi för ”dragarbarn”. De ska liksom dra våra barn med speciella behov, 

hjälpa de som förebilder i princip då. (Diana, Fl.) 

 

(... ) barnen lär sig mycket av varandra också, våra dragarbarn med sitt språk drar våra 

speciella barn. (Kajsa, Fl.) 

 

 

Leken är en viktig del i inkluderande miljön. Vuxna är ett stöd för barn i leken, främst 

för de i särskilda behov. Lärare introducerar leken, den medverkar och vägleder barnen 

med hjälp av teckenspråk. Som verktyg för leken används leklådor med olika innehåll, 

t.ex. byggare Bob, sjukhus, frisörlåda. I leken lär sig barnen sociala regler, samspela och 

turtagning. Dragarbarn med sitt språk är en beprövad strategi som används under 

leksituationer. Barn med språksvårigheter lyssnar på dragarbarn och tar till sig 

språkkunskaper, de deltar i omgivningen dragarbarnen skapar. Alla barn på avdelningen 

lär sig också teckenspråk vilket gör det möjligt att alla kan kommmunicera med 

varandra. 

 
Vi försöker att skapa sådana situationer i leken t.ex. med våra leklådor, där vi har delat in 

t.ex. affärslek, frisörlek, doktorslek som barnen får välja att leka med och då tar vi ner 

dessa lådor och där finns mycket (...). Är man som pedagog med i leken, vilket vi är. Om 

de t.ex. har valt att leka doktorslek så är vi med i leken och försöker stötta upp plus att 

våra dragarbarn också med sitt språk drar våra speciella barn. (Kajsa, Fl.) 

 

Vi är mycket i lekarna, vi har fri lek, många leklådor, vi har byggare Bob, sjukhuslåda, 

frisörlåda. Vi är med och instruerar hur man leker, har turtagning så att barn lär sig det 

här samtidigt som vi tecknar. (Diana, Fl.) 

 

Leken är en strategi för att göra barnen delaktiga i verksamheten. Den ger barnen sociala 

färdigheter. Vuxna och andra barn är viktiga förutsättningar i leken för barn i behov av stöd. 
 

 

Teckenspråk 

All intervjuad personal kan teckenspråk. De beskriver teckenspråk som en metod de använder 

sig av i sitt arbete. De tycker att den metoden är användbar för alla barn. Teckenspråk stödjer 

och möjliggör kommunikation mellan barn och barn och mellan personal och barn. Alla barn 

på avdelningen lär sig teckenspråk, även de utan språksvårigheter. Personalen menar att 

teckenspråk är en pedagogisk metod som skiljer en inkluderad avdelning från en vanlig 

förskoleavdelning. Ibland är teckenspråk det enda sättet att kommunicera för vissa barn. En 

del barn har inget tal och ingen hörsel. 

 
Just nu med de barnen vi har, arbetar vi t.ex. med teckenspråk och det är en metod vi har 

just nu. Det är inte bara de barnen som behöver speciellt stöd utan det är alla 15 barnen vi 

har, arbetar med. (Aida, Bs.) 
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Vi tecknar, tecken som stöd kallar vi det för. Vi tecknar samtidigt som vi pratar med 

barnen för att en del barn har inga ljud, de har inget språk och då får vi lära de teckna så 

att de kan kommunicera med oss. (...). Vi tecknar hela tiden så att alla barnen lär sig det 

också. Det är som vi gör som är annorlunda jämfört med vanlig förskolan.(Diana, Fl.) 

 

Teckenspråk är en metod som används flitigt på en resuravdelning. Det utgör den 

gemensamma plattformen för kommunikation och samspel.  
 

 

Bildschema 

Barnen i behov av särskilt stöd har ett schema, med bilder på dagens rutiner och aktiviteter. 

Schemat är en tavla som består av bilder med dagens aktiviteter. Det blir konkret för barnet 

vad som kommer i nästa steg på förskolan. Bildschema skapar struktur och ger barnen 

trygghet.  
 

Vi har schemat så att alla barn ser vad som händer och vad vi ska göra. Vi använder oss 

av bilder, som man kan se att nu har vi valt dockavrån och byggis. Då tar man bild på 

någon och frågar ”Var vill du vara idag? Jag vill vara där”, så sätter man bilden där och så 

ser barnet tydligt, där ska jag vara och leka. Vill man byta då flyttar jag min bild. (Diana, 

Fl.). 

 

Bildschema används som stöd för kommunikation och det åskådliggör för barnen vad de ska 

göra och visar vilka valmöjligheter som fnns för dem bland aktiviteterna, t.ex. de kan välja 

bland olika typer av lekar. På bilderna finns olika moment som barnet ska delta i under dagen 

och det också finns bilder på barnet. När det vill byta syssla tar lärare en bild på det barnet 

och frågar var det vill vara. Bilden flyttas då till valda aktiviteten. 

 

Kontaktböcker 
Kontaktböcker är ett stöd i kommunikationen mellan förskolan och hemmet för barn med 

språksvårigheter. De ger en chans för föräldrarna att veta vad barnet har varit med om under 

dagen.  

Språkbarnen har kontaktböcker som går mellan förskolan och hemmet så att vi skriver 

alltid i den vad som händer under dagen. Om du kommer hem och något barn vill berätta 

och så förstår inte mamma eller pappa vad de har gjort så kan de läsa. (Diana, Fl.)  

 

Kontaktböcker är en strategi som involverar föräldrar och tyder på att samverkan mellan 

förskolan och hemmet är god. Här hjälper personalen föräldrarna att få bättre förståelse för 

deras barn. 

 

Sammanfattning 

All intervjuad personal utgår från samma grund, barnen får delta i verksamheten efter sina 

förutsättningar. De menar att metoder och strategier i en inkluderad barngrupp anpassas efter 

barnen och dess förmågor. Personalen använder sig av egna, utarbetade metoder och strategier 

genom att testa och pröva sig fram till vad som fungerar för det enskilda barnet. Dock finns 

det skilda uppfattningar om tillvägagångsättet i deras arbetssätt. En del menar att de gör 

mycket gemensamma aktiviteter i hela gruppen. En specifik träningsövning görs med fler 

barn eller görs till en lek för alla i gruppen. Medan andra i personalen berättar att enskild 
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träning sker med ett barn. De anpassar aktiviteter efter barns olika utvecklingsnivåer och 

ålder. Lekar/övningar utformas med hänsyn till barnens tankar och funderingar.  

 

En av beprövade metod och strategi som personalen använder sig av i sitt arbete är leken. Där 

vuxna deltar aktivt, vägleder och stöttar barnen. Barn utan speciella behov kallas för 

dragarbarn och används som en strategi för att stimulera barn med talsvårigheter. Barnets 

språkliga utveckling kartläggs med hjälp av TRAS modellen. Teckenspråk är en metod som 

passar för hela barngruppen oavsett olikheter tycker all intervjuad personal. Det utgör en 

gemensam plattform för kommunikation och samspel mellan vuxna- barn och barn - barn. 

Alla lärare och barnskötare som jag har intervjuat har kunskaper om teckenspråk och 

använder sig av det i det dagliga arbetet. Även de barnen som inte behöver tecken som språk 

får lära sig det. En annan viktig kommunikationsmetod är bildkommunikation. Den utgör ett 

stöd för det talade och tecknade språket. Barn i behov av särskilt stöd har ett schema, det är en 

strategi för att de ska få förförståelse för dagen. Personalen nämner också kontaktböcker, med 

hjälp av dem involveras hemmet i förskolans vardag. Föräldrarna får information om vad 

deras barn har varit med om på förskolan. På så sätt har de en chans att samtala med barnet 

och läsa i boken om dagens händelser. Rörelsemoment som gymnastik är för alla barn oavsett 

funktionshinder. Hela avdelningen deltar även alltid i samlingar. Ett annat gemensamt 

moment är gruppverksamheten, där barn från olika avdelningar deltar. Det finns skilda 

arbetssätt bland förskolepersonal om gemensamma moment. Vissa av personalen menar att de 

gör mycket aktiviteter i hela barngruppen för att ingen ska känna sig annorlunda. Medan 

andra i personalen tycker att det är bättre att dela barnen i mindre grupper, då är det lugnare 

klimat och större chans för att skapa goda lärandemiljöer.  

 

Stöd i arbetet 
All personal tycker att de har bra stöd i sitt arbete. Rektorn nämns i första hand, hon hjälper 

till att hitta fortbildningar, stimulerar och uppmuntrar sin personal. Stödet ges i form av och 

kurser, föreläsningar och litteratur. Rektorn är mycket intresserad av inkluderat arbetssätt och 

specialpedagogiska frågor.  

 

 

Rektor som stöd 
Det tycker jag, vi har stöd från ledningen. Behöver vi gå mer kurs, då får vi lov att gå. 

(Diana, Fl.)  

 

Vi har jättebra stöd från vår rektor (...). Hon är väldigt intresserat av den här frågan att ha 

en avdelning som inkluderande. Hon var väldigt stöd och uppmuntrade oss till 

fortbildning. (Barbro, Fl.) 

  

Vi känner att vi har bra stöd från av rektor. Hon brinner lite för detta arbetssätt.  Det vi 

vill ha, det ger hon oss med litteratur och resurser. (Sara, Bs.) 

 

Förskolepersonalen anser att ledningen ger ett bra stöd för att de kan göra sitt uppdrag.  

 

 

 

 

Extern hjälp 

Förskolepersonal på resursavdelningen anser att de har bra samarbete med 

habiliteringsenheten. De tycker att de har bra kontakt med sjukgymnast, logoped, 
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språkhandledare, arbetsterapeut och specialpedagog. Båda grupperna delger information till 

varandra om barnet när det kommer till förskolan. Personalen menar att det är viktigt att ha en 

dialog och samarbete med andra yrkesverksamma som arbetar med specialpedagogiska frågor 

för ”barnets bästa”. De följer barnets utveckling tillsammans och strävar mot gemensamma 

mål. Det är ofta habiliteringen som arbetar fram utvecklingsplanerna för barnet och delger 

dessa till personalen. Personalen på förskolan anser att de har det pedagogiska ansvaret.  
 

Vi har ett barn med en ovanlig sjukdom och när det barnet skulle komma hade vi ingen 

aning om vad det var (... ) men sedan barnets sjuksköterska, sjukgymnast och dietist när 

de fick reda på att barnet skulle börja här, de har kontaktat oss och frågat om vi ville ha 

information från dem och självklart ville vi det. Så de kom hit och berättade om 

sjukdomen för oss. (Aida, Bs.) 

 

(...) ofta barnet är kopplat till habiliteringen. Det innebär att vi har lite extra möten för att 

följa deras utveckling. Vi i förskolan ska jobba mot samma mål som man gör på 

habiliteringen. Så man måste sammanstråla i en gemnsam utvecklingsplan. (Fanny, Fl.)  

 

 

Denna lärare upplever att specialpedagogen är den som förskolepersonal har mest kontakt 

med i sitt arbete. Hon hjälper till med specialpedagogiska frågor och pedagogiskt material. 

Förskolan har också kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. 

 
De kommer regelbundet både logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och 

specialpedagogen. Det är hon vi har mest kontakt med när det gäller specialpedagogiska 

saker med lek och material och sedan är det logoped. (Barbro, Fl.) 

 

 

Stöd i arbetet kommer också från språk- och kommunkationshandledare. Hon handleder 

lärarna i deras arbete med språket. Särskilt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd ger hon 

råd om hur barnen kan tränas språkligt. För hela barngruppen rådgör hon om vilka moment, 

aktiviteter kan man genomföra gemensamt. Språkhandledare leder också fortbildning inom 

tecken för personalen.  

 
Vi har ju en språk- och kommunikationshandledare som kommer hit och stöttar oss, hon 

håller i kurser med tecken, hon är även som stöttning i vårt individuella arbete med våra 

barn med behov. (Kajsa, Fl.) 

 

Språk- och kommunikationshandledaren är en hjälp i arbetet med hela barngruppen samt ett 

viktigt stöd i den individuella språkträningen för barn i särskilt behov av stöd.      

 

 

Kompetensutveckling 

Fortbildningar anpassas efter barnens behov och förmågor. När ett nytt barn kommer och 

personalen inte ha kunskaper om dess förmågor väljs fortbildning efter barnets behov.   
  

De olika barnen vi har så letar vi upp om det finns föreläsningar eller fortbildningar, om 

det finns behov för oss (...). Om det kommer nytt barn som vi inte haft den typ av 

funktionsnedsättning innan, då får vi rätt så mycket fortbildning i den. Det är inte säkert 

att det finns några fortbildningar eller föreläsningar. (Aida, Bs.) 

 

Fortbildningar, det får vi fortlöpande, när vi får nya barn. (Barbro, Fl.) 
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Ibland får bara en del av personalen i arbetslaget fortbildning. Sedan delar de med sig av 

kunskaperna till sina kollegor, så att alla kan hjälpa barnet.  
 

En del utbildningar får vi i hela arbetslaget men är det så att jag och xxx tog emot den 

blinda flickan då var det xxx och jag som fick utbildningen. Vi fick åka till Göteborg flera 

omgångar och även Stockholm och fick lära oss blindmetodik. Sedan fick vi berätta för 

de andra, vi lär varandra. (Fanny, Fl.) 

 

 

Denna lärare menar att de har ett bra samarbete med språkpedagogen som ger råd om 

fortbildning. I teckenspråk får personalen regelbunden träning en gång i veckan. Läraren 

berättar också om att de går på utbildningar när de känner att de kommer att ha nytta av dem i 

sitt arbete.  
 

Sedan kan vår specialpedagogiska ledare inom språket rekommendera, det här tycker jag 

ni ska gå. Vi i personalen har 45 minuter fortbildning i tecken, en gång i veckan. Man 

behöver hela tiden öva och lära sig nytt. När det är någon föreläsning om språk eller t.ex. 

ADHD eller liknande och vi känner att det här skulle vi vilja gå på, det brukar lösa sig. 

(Diana, Fl.) 

 

Personalen tycker att man aldrig får nog av kompetensutveckling. Det finns ständigt ett behov 

av nya kunskaper. 

 

 

Sammanfattning 

Både lärare och barnskötare tycker att de har bra stöd från ledningen och extern hjälp. 

Intervjuerna har visat att rektorn omtalas i positiva ordalag. Hon hjälper personalen med 

fortutbildningar, ger resurser, stöttar och uppmuntrar dem i deras arbete. Rektorn är mycket 

intresserad av inkluderat arbetssätt och specialpedagogiska frågor. Personalen menar att de 

har bra stöd och samarbete med habiliteringsenheten som språk- och 

kommunikationhandledare, sjukgymnast, logoped och specialpedagog. Föräldrarna och 

habiliteringen är de som bestämmer om extern hjälp ska sättas in. Personalen uppfattar att de 

får tillräckligt kompetensutveckling. De menar att fortbildningar eftersöks när det finns 

behov, beroende av vilka förmågor barnen har och vilka kunskaper behövs för att hjälpa 

barnen. Alla i arbetslaget kan inte delta i fortbildning varje gång. De som har varit på 

utbildningen delger sina kunskaper till kollegorna.  

 

Barns olikheter är en tillgång 
Barns olikheter är alltid en tillgång 

Barns olikheter är alltid berikande för barnen. Personalen på resursavdelningen vill ge barnen 

insikt i att alla barnen är olika och har olika svårigheter. Även barn utan behov av särskilt stöd 

behöver träna på något.  

 
Barns olikheter är alltid tillgång i grupp i princip, tycker jag. Men just det här också att de 

ser att det finns barn hos oss som har svårt med språket, att man är olika, att alla är inte 

lika. Alla är olika, har olika svårigheter även om vi kan prata och har språket så har vi 

svårigheter i alla fall, alla har. Vi är kanske mer medvetna här inne att försöka framföra 

det till barnen. (Diana, Fl.) 
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Om barnen möter olikheter tidigt då blir det naturligt för dem i framtiden. De skaffar sig 

erfarenheter och får nytta av dem och hjälper varandra. Barnen får med sig för livet att alla är 

olika och det är en tillgång.  
 

Ser man olikheter redan på förskolan blir det naturligare att se på att man är olik, för man 

har haft det i sin vardag. (Barbro, Fl.) 

 

Vi hade en flicka som flyttade till en annan förskola och det var en pojke där som satt i 

rullstol. Direkt från första dagen var hon där och hjälpte och fixade för att det hade hon 

gjort här med de barnen vi hade. För hennes del var det naturligt. (Sara, Bs.) 

 

Personalen på vanlig förskoleavdelning har uppmärksammat att nyinkommet barnet från en 

resursavdelning hade stor förståelse för andra barns svårigheter. På grund av tidigare 

erfarenheter förstod hon behovet och vikten av hjälp för ett rullstolsburet barn. 
 

 

Barns olikheter utvecklar empati 

Enligt personalen har barnen egna funderingar och tankar om barns olikheter, 

t.ex. varför barnet som inte ”kan gå” utan hjälpmedel kallas för handikappat. Det är ju 

”handen” i ordet handikappat inte ”benet” menar barnen. De hittar egna förklaringar om 

olikheter. Det är vi vuxna som uppmärksammar olikheter kanske på ett negativt sätt menar 

personalen. För små barn är olikheterna inte något särskilt konstigt.   
 

Jag tycker att barnen får väldigt stor empati för att man kan vara annorlunda, att man har 

mer förståelse och man är mer hjälpsam (...).  Barnen har funderingar. Förr använde man 

ordet handikapp, det gör man inte längre nu. ”Varför heter det handikapp, han kan ju inte 

gå!” Hand. Alltså handikapp, att det är handen man har fel på. Sådana funderingar har 

barnen haft genom åren. (Fanny, Fl.) 

 

Vi hade ett barn som hade ett ovanligt syndrom och så hade det bara två fingrar och var 

litet. ”Det är ingen fara. Man kan ha bara två fingrar när man är liten” (...) De ser inte det 

som konstigt. Ofta det är ju vi som ser det, de ser det till slut som naturligt. (Sara, Bs.) 

 

 

Barnen får empati och en förståelse för olikheter när de är i en inkluderad grupp. De får 

erfarenheter och mervärde för livet.  
 

Barnen får med sig i livet att alla är olika. (Sara, Bs.) 

 

(...), för de andra barnen som inte är speciella barn det kommer hänga med dem i livet att 

alla är olika. (Aida, Bs.) 

 

I en inkluderad grupp skapas även ett mervärde för personalen. De blir mera ödmjuka och har 

förståelse för föräldrarna, särskilt för dem till barn i behov av särskilt stöd. Denna lärare 

tycker att inkluderande miljöer utmanar, stimulerar och utvecklar dem i deras yrkesroll. En 

stor utmaning och samtidigt en svårighet är att anpassa undervisningen och hitta nya 

lösningar.   
 

Det barnet som har behov, blir sedd för det, det är. De andra barnen lär sig empati och 

förståelse, det är lite vågskal hur man är. Det blir mervärde både för oss personalen och 

för de andra barnen att vi har barn i särskilda behov för att de utmanar oss (...) de märker 

att det är okey att vara annorlunda för att de lever med varenda dag med det. (...) Barnen 

är enkla bara om de får förklaring, då är det okey. Det blir mervärde om vi kommer 
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längre upp i samhället. Om du träffat på de här barnen på din förskola då kommer du 

komma ihåg det. (...) har du det i din närhet så avdramatiserar man lite. (Barbro, Fl.)  

 

För barnens del blir mervärde större när de blir äldre. Olikheter blir mer accepterade när man 

har dem i närheten. Barnen behöver en förklaring och bekräftelse från vuxna att olikheter är 

okey, då betraktar de skillnaderna mellan människor som naturliga. 

 

 

Barns olikheter ska inte kännas speciellt 

Denna lärare anser att de arbetar på samma sätt som på andra avdelningar. Barnen deltar i 

verksamheten efter sina förutsättningar.  
 

Vi gör som på alla andra avdelningar, våra barn får delta efter sina förutsättningar, är inte 

med hela tiden. (...) Det är inte specifika träningsstunder. (Barbro, Fl.) 

 

 

Lärarna poängterar att de gör liknande schema för barn i särskilda behov som för ”vanliga” 

barn, därför att det inte ska kännas annorlunda. Barnen ska uppleva gemenskap och 

tillhörighet i gruppen.   
 

Vi gör ett schema för våra barn (...) med speciella behov och sedan när vi sitter i 
samlingen så gör vi ett schema gemensamt för alla barn. För att det inte ska vara 
speciellt. (Kajsa, Fl.)  

 

Man ska inte känna att man är annorlunda, man ska känna att man tillhör en grupp. 

(Fanny, Fl.) 

 

Personalens målsättning är att det ska kännas naturligt för barn trots olikheter att vara på en 

resursavdelning.  
 

 

Sammanfattning 
Personalen betonar att olikheter inte ska kännas speciellt utan naturligt för barnen. Barns 

olikheter är en tillgång och ger mervärde för individen, gruppen och personalen. Genom att 

vara i en inkluderad grupp ser barnen att människor är olika, de lär sig empati och får 

förståelse om olikheter. För barn som möter olikheter redan i förskolan blir det ett mervärde 

för livet. Barnen i särskilda behov får uppleva samhörighet och deras självförtroende stärks. 

Barn som möter olikheter och får förklaring från vuxna blir medvetna om att alla människor 

är inte lika och har svårigheter av olika slag. Har man olikheter nära då kan man 

avdramatisera dem. För personalen ger olikheter en ökad empati, de blir mer ödmjuka och får 

en större förståelse för föräldrarna. Inkluderad arbetssätt ger personalen på en resursavdelning 

nya utmaningar och utvecklar dem i deras yrkesroll, genom fortbildaningar och att arbeta 

lösningsinriktad. 

 

Fördelar och nackdelar med ett inkluderat arbetssätt 
Förskolepersonal ser flera svårigheter i arbetet i en inkluderad grupp. De talar om 

gruppstorlek, tiden, kommunikationssvårigheter och anpassning i deras arbete beroende på 

vilka barn de har. De tycker att problemen berör individen, gruppen och de själva. De 

urskiljer fördelar och nackdelar med en inkluderad barngrupp.  
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Anpassning 

För att lyckas med inkludering behöver personalen ständigt anpassa sig efter rådande behov. 

De får hela tiden anpassa verksamheten efter barnen. Det kräver ständigt flexibilitet, tålamod 

och breddning av sina kompetenser. 

 
Det är ju hela tiden att vi anpassar vårt arbete. (Kajsa, Fl.) 

 

Anpassning av arbetssättet är en svårighet som personalen möter i arbetet med en inkluderad 

grupp.  

 

 

Gruppstorlek 

Gruppstorleken kan både vara till nackdel och fördel. Nackdelen är att i mindre grupp än 15 

barn är det svårt att hitta lekkompis, t.ex. när några barn är frånvarande i gruppen. Barnen 

behöver jämnåriga kamrater att leka och relatera till. 
 

Det får inte vara får få utav de andra barnen. Man måste hitta balans där emellan. Finns 

det färre barn då är det svårare att hitta lekkompis. (Barbro, Fl.) 

 

Det är färre barn, vilket gör att det är mindre kompisar i din ålder. Det är en nackdel. 

(Sara, Bs.) 

 

Om vi har en grupp på 15 barn så det kan bli väldigt mycket spridning mellan våra barn, 

på vilken nivå du ligger. Det kan vara väldigt svårt att hitta kompis som du känner att du 
kan leka med.(...) men det har vi åtgärdat genom större samarbetet med den andra 
avdelningen. (Kajsa, Fl.) 

 

I en inkluderad grupp är antal barn färre än på vanlig avdelning. Barnen befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer som kan göra det svårare att hitta en lekkompis. Det problemet har lösts 

menar vissa genom ett ökat samarbete med en vanlig avdelning på samma förskola.  

 

 

Tiden 

På en resursavdelning tar träning och vård mycket tid. Vissa barn har stora behov av omsorg, 

uppmärksamhet och de behöver mycket träning. Om det finns flera sådana barn i gruppen 

känner personalen att de inte räcker till. Det är också tidskrävande att lära känna barnen, tolka 

deras signaler och förstå avsikterna.  
 

 
Nu har vi fått ett litet barn som behöver passning precis hela tiden. Då är det en pedagog 

som måste vara med det barnet och så har vi en pedagog som måste vara hela tiden med 

ett annat barn som behöver också tillsyn och då är vi tre pedagoger kvar på resten av 

barnen och då har vi två barn till med funktionsnedsättningar. Men samtidigt kan man 

inte vara fler pedagoger, fler resurser, det går inte. (Aida, Bs.) 

 

Det kan ta lång tid att lära känna barnen. En del kan uttrycka sig, vad de vill, tänker, vill 

göra men inte alla. Det tar lite tid att lära känna barnen och deras signaler. (...) Det kan 

vara svårt att hinna med både barnen med funktionsnedsättning och så ska man också 

hinna med de andra barnen. (Fanny, Fl.) 

 



33 

 

Arbete med barns svårigheter kräver uthållighet och systematiskt träning. Ibland får man 

vänta lång tid innan effekterna av arbetet visar sig. 
 

Det krävs att det är mindre barngrupp för att det är väldigt tidskrävande även om det sker 

i leken då tar det längre tid och det kan man känna svårigheter. Ibland vi kan jobba med 

saker i två år innan det man ser, nu börjar det lossna. Som med den här pojken som hade 

talsvårigheter, vi jobbade mycket med tecken. Det var nästan på slutet när han skulle sluta 

vi såg effekten. Många gånger är det så att det tar tid och svårigheten är det att man måste 

ha otroligt mycket tålamod. (Barbro, Fl.) 

 

 

Tiden upplevs av några i personalen som inte tillräcklig för att hinna med. De kan inte få mer 

resurser i form av en personal till. Personalen på resursavdelning är redan 1,15 tjänst mer än 

på ”vanlig” förskoleavdelning.  

 

 

Svårigheter med att göra sig förstådd 

Denna lärare tycker att svårigheten hon upplever i sitt arbete är att vissa barn har svårt att göra 

sig förstådda. Det kan väcka frustration hos både barnet och personalen. En annan svårighet är 

utåtagerande barn. Här ser några i personalen en problematik eftersom det kan vara 

ohanterbart ibland. Det är inte meningen att utåtagerande barnen ska vara separerade från 

gruppen och instängda i ett rum.  
 

Vi har nu fler stycken i gruppen som inte kan göra sig förstådda. Det är svårigheten när 

de försöker berätta någonting och vi inte förstår vad de menar. Sedan kan det vara 

utåtagerande barn. De är stökiga för att de inte förstår vad som händer runt omkring och 

då är det en personal som går till ett barn för att vi har en problematik som är svårare. 

ADHD t.ex. då blir det tuffare, det blir för mycket. De förstår inte innebörden i det jag 

säger och då kan det bli utbrott och då blir det att alla barnen upplever det barnet som 

stökigt. Det finns problematik, de här barnen. Det gäller att hitta hur man ska göra, ibland 

hittar man inte, ibland blir det fel i alla fall, för att de tänker på ett sätt och jag tänker på 

ett sätt. (Diana, Fl.) 

 

Vi hade en autistisk pojke som var väldigt utåtagerande och då fick han extra rum och då 

märker man, att det är svårare att inkludera det barnet i gruppen och deras svårighet det är 

ju att bli inkluderat i gruppen kanske. (Sara, Bs.). 

 

Vissa av förskolepersonalen upplever att utåtagerande barn har det svårt att vistas i en 

barngrupp. De kan upplevas som stökiga av andra barn i gruppen. Barnets agerande blir ett 

påfrestande moment i den dagliga gruppverksamheten och försvårar inkluderingen i gruppen.  

 

 

Fördelar och nackdelar med en inkluderad barngrupp  

Personalen urskiljer både fördelar och nackdelar i sitt arbete för individen, gruppen och för 

personalen. Framförallt gruppstorleken är en svårighet.  
 

Nackdelen är få barn i varje åldersgrupp. (Fanny, Fl.) 

 

En svårighet med mindre grupp är att barnen ibland känner sig ensamma när det är för få barn 

i samma ålder närvarande på avdelningen. Nackdelen är att barn utan speciella behov kan 

beskriva sin vistelse i en inkluderad grupp som negativt för sina föräldrar. Konsekvensen blir 
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då att föräldrar flyttar barnen till en annan avdelning. På en resursavdelning kan föräldrarna 

tacka nej till erbjuden plats. 

 

Barngrupp kan inte bli för liten då blir det negativ konsekvens på de andra barnen. Vi har 

haft föräldrar som tyckte att det är för få barn. Ibland kanske vi är sex, sju barn. (Barbro, 

Fl.) 

 

 

En mindre grupp än 15 barn är en fördel, barnet får mer vuxen kontakt jämfört med en större 

grupp. Personalen får mer tid och individen blir mer sedd och bekräftad.  

 

(...) och då kan vi också se en stor fördel, vi ser alla barn på ett annat sätt som man inte 
kan göra när man är 22 barn, man hinner mer med barnen. (Fanny, Fl.) 

 

 

Arbete i en inkluderad grupp ger personalen ständigt nya utmaningar och det leder till att 

personalen använder sig av mer lösningsinriktad pedagogik. Arbetet på resursavdelning 

resulterar i att vuxna utvecklar empati. Denna lärare tycker att personalen får mer förståelse 

för föräldrar till barn i behov av stöd. De vill hjälpa och stötta föräldrarna i deras barns 

uppväxt. 
 

Det är väldigt utmanande för oss pedagoger att hela tiden hitta nya lösningar. Man lär sig 

otroligt mycket och som personal blir man väldigt ödmjuk. Vi ser föräldrarna hur de har 

det svårt. En konsekvens är att hjälpa dem. (Barbro, Fl.) 

 

 

En fördel som all intervjuad personal ser med en inkluderad grupp är att barnet mycket 

sällan har en personlig assistent. I stället har all personal kunskaper om alla barn. Det 

gör att barnen i behov av särskilt stöd inte är beroende av en person. På så sätt blir barn 

mer självständiga. Att vara i en inkluderad barngrupp ger barnen större självförtroende 

och en uppfattning att de duger som de är. Att inte ha en personlig assistent ökar 

inkludering och barnet blir mindre utpekad i gruppen. 

 
(...) för speciella barn tror jag, det är att de inte blir utpekade som konstiga (...) kommer 

du till en annan förskola och har en assistent med dig, då är du väldigt utpekad. ( Aida, 

Bs.) 

 

(...) om du har en assistent för barn med särskilda behov blir de tror jag mer självständiga, 

för att du inte har någon hela tiden som är vid sidan om och rättar till dig och stödjer dig 

hela tiden. (Sara, Bs.)   

  

För vi har inga personliga assistenter, vi arbetar med tillsammans. (Fanny, Fl.)  

 

Om vi är en barngrupp och har man en personlig assistent, det barnet blir väldigt 

beroende av den personen. Här alla tar hand om barnen, bara det här är inkluderande i sig. 

Att man blir bemött som en i gruppen. Nej, nu får du gå till din assistent... Vi hade en 

pojke som hade en assistent och så var hon sjuk och så var han här varje dag men vi visste 

inte, han satt på speciell kudde och vi blev så, kan han sitta med benet inåt, med benet 

rak. Vi kunde inte honom även om han var här varje dag. Han var här i lokalen men han 

var inte integrerad i barngruppen eller inkluderat. Så det är skillnad att du kan gå till 

vilken pedagog som helst. (Barbro, Fl.) 

 

 



35 

Att barnet är fysiskt närvarande på förskolan betyder inte att det är inkluderat psykiskt. 

Här innebär inkludering att barnet har en möjlighet att vara delaktig i verksamheten, 

samspela med all personal och inte känna sig udda. 

 

 

Sammanfattning 

Personalen på resursavdelningar ser både fördelar och nackdelar med en inkluderad 

barngrupp.  De möter svårigheter i arbetet i inkluderad grupp. Det är bl.a. gruppstorlek vilken 

uppfattas som en nackdel, därför att det är svårare att hitta lekkompis för barnen. Samtidigt 

anser de att grupperna inte kan vara större än 15 barn. Resursavdelning har redan ökad 

personaltäthet så de får inte vara fler. Eftersom det är färre barn på en resursavdelning än på 

vanlig avdelning och barnen befinner sig på olika nivåer i sin utveckling gör det också att det 

är svårt att hitta lekkompis. Det problemet har lärarna försökt lösa genom ökat samarbete med 

andra avdelningar på förskolan. En nackdel med mindre barngrupp är att den kan uppfattas 

som tråkig av barnen utan speciella behov och deras föräldrar. Detta kan leda till att 

föräldrarna inte vill ha sina barn på en resursavdelning. De vill att deras barn ska uppleva 

förskolan som rolig, där de har någon att leka med. Senare berättar personalen om fördelar 

med en mindre barngrupp. Barnen får mer vuxenkontakt och personalen har mer tid för 

samspel. Ändå uppfattas tiden inte som tillräckligt för att hinna med att ge barnen den hjälp de 

behöver. Vissa barn är i behov av speciell träning. Ibland finns det barn som kräver ständig 

passning och omsorg. Personalen upplever det också som en svårighet att anpassa arbetssättet 

beroende på vilka barn de har. Att inte kunna göra sig förstådd är ett dilemma som kan väcka 

en viss frustration hos både barn och personal. Utåtagerande barn är oroande och anses 

problematiska. Några i personalen reflekterar att resursavdelning ska vara inkluderade men att 

man har svårt att leva upp till det. Ibland isoleras ett barn från gruppen för att skydda det från 

att bli stämplat genom att det anses som stökigt av andra barn. En av personalen reflekterar att 

svårigheten för utåtagerande barn kan vara att vara just i en inkluderad grupp. 

 

Fördelen med en inkluderad barngrupp är att barn i särskilda behov blir mer självständiga 

genom att de kan vända sig till all personal, eftersom alla i arbetslaget har kunskaper om 

barnen. Det är skillnad mot en vanlig förskoleavdelning där barn i särskilda behov för det 

mesta har en personlig assistent. Barnens svårigheter kan då vara mer synliga. Om barnet hela 

tiden är med en stödperson kan det väcka frågor och uppmärksamhet hos andra barn och 

minska möjligheter till självständighet. Att alla i arbetslaget har kunskaper om barnet kan 

minska stämpling och utpekning. Det kan vända sig till all personal på avdelningen när det 

behöver hjälp precis som de andra barnen gör. Det innebär också att barn i särskilda behov 

kan samspela och delta i verksamheten i större utsträckning än när de har en assistent. 

Personalen anser att det är inkluderande men skiljer på fysiskt och psykiskt inkludering. Vissa 

i personalen på en resursavdelning uppfattar att de utvecklar sin empatiska förmåga och 

arbetar mer lösningsinriktat.  

 

Två perspektiv överlappar varandra 
I denna kategori presenterar jag två perspektiv, den kategoriska och relationella som 

förskolepersonalen ger uttryck för i intervjuerna. Båda perspektiven är synliga i deras 

uppfattningar om arbetet i en inkluderad barngrupp. Ibland överlappar perspektiven varandra. 
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Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska tänkandet syns i att utvecklingsplanen för barnet oftast utarbetas av 

habiliteringen. Förskolepersonalen följer den planen och anpassar pedagogiska insatser för 

barnet.  

 
(...) Oftast är det habiliteringen som jobbar fram de utvecklingsplanerna och delger till 

oss men vi har det pedagogiska ansvaret. Så vi får plocka de pedagogiska bitarna. (Fanny, 

Fl.) 

 

 

Barnen får specialpedagogisk hjälp i form av psykolog, sjukgymnast, specialpedagog, med 

mera, beroende av vilken funktionsnedsättning de har. Vissa i personalen menar att det görs 

observationer och utredningar av förskolepersonal och psykolog som bedömer om barnet 

klarar den ordinarie skolan.  Barnens framtida skolplacering beror på vilken bedömning och 

diagnos det får. Det kan hända att barnet blir kvar ett år på förskolan under utredningstiden. 
 

När våra speciella barn är så pass gamla som sex år, så är de kvar ett år, för då kanske går 

de till särskola eller någon annan skola som inte tillhör den normala skolan (...). Det blir 

lite olika beroende på vad deras handikapp, visar... diagnos. (Diana, Fl.) 

 

(...) när de söker till oss vid 3-4 år så är det språket i första hand. Sen vet man inte vad det 

blir om utvecklingen hänger med språket. För vi har lämnat barn till särskola, till andra 

skolor, inte den normala skolan utan man gått vidare till andra små enheter för att, de inte 

klarade de stora grupperna. De behöver speciell inlärning när de börjar skolan och det kan 

du inte se när de är tre, fyra år. Vi har psykologer om man är osäker, som undersöker, gör 

observationer på barnen tillsammans med pedagogerna här för att se om de klarar vanlig 

skolan och gör man inte det, då får man söka annat alternativ. (Diana, Fl.) 

 

 

 

För att barnet med talsvårigheter ska få hjälp från professionella, görs en utredning om vilka 

svårigheter de har.  

 
(...) för nästan alla våra barn ska ha en utredning hos logopeden om de har en 

språkstörning. (Diana, Fl.) 

 

 

Denna lärare uppfattar inte att det är de som bestämmer om barnet ska få extern hjälp. Det 

kategoriska synsättet råder i den specialpedagogiska verksamheten. Personalen kan inte 

påverka om stödinsatser behövs, detta är upp till föräldrarna och habiliteringsenheten.  
 

Sedan kommer sjukgymnaster regelbundet till oss. Det är inget vi bestämmer själva utan 

det bestäms av föräldrarna och habiliteringspersonalen. (Fanny, Fl.) 

 

 

Förskolepersonalen möter svårigheter med att inkludera utåtagerande barn, bokstavsbarn då 

deras funktionsnedsättning kan vara svårt att hantera. De kan vara störande för andra barn i 

gruppen och själva kan de bli uppfattade som jobbiga och utpekade. Det är svårt att få de 

barnen att delta ”fullt ut” i en inkluderad barngrupp.  

 
Om det inte funkar med inkludering fullt ut, man märker det här barnet passar egentligen 

inte den typen av verksamheten. Det finns barn med bokstavkombination, den 

inkluderingen passar inte riktigt för de barnen om man säger så. (...). Vi har haft barn som 



37 

har fått eget rum, det var inte alls vår tanke från början att du ska ha barnen som 

inkluderat och så har han eget rum.(...) du får plocka undan det här barnet på samlingen 

t.ex. för att han inte fixar att delta och då är det inte vår vanliga strategi vi kan ta fram och 

då får vi göra speciell metod för honom. (Sara, Bs.) 

 

Trots stora ansträngningar från personalen går det inte inkludera alla barn menar denna 

barnskötare. Det kategoriska perspektivet blir synligt genom att fokus ligger på barnets 

svårigheter.  

 

Relationellt perspektiv 

Förskolepersonalen tycker att struktur gör att barnen känner sig trygga. Som exempel beskrivs 

de utåtagerande barnen. De barnen behöver en struktur och förutsägbarhet om vad som 

kommer att hända och därför får de barnen ett schema med dagens aktiviteter.    

 
(...) här har han sitt schema, han är trygg i det, han vet vad han ska göra, vad som 

förväntas av honom. (Diana, Fl.)  

 

 

Denna lärare menar att ”förskolan för alla” är en plats där alla har rätt att delta och känna sig 

välkommna, oavsett förutsättningar och förmågor. Funktionsnedsättningar ska inte behöva 

begränsa möjligheterna till deltagande. Alla barn ska ha rätt till förskola i sitt närområde. 

Ingen särskiljning utan den ordinarie verksamheteten bör vara som en resuravdelning, dvs. 

inkludering ska vara självklarhet.   
 

Förskola för alla är, hur man än är, så får man rätt till förskola. (...). Det finns exempel på 

förskolor, där hela förskolan arbetar som en resursavdelning. (Barbro, Fl.) 

 

 

Denna lärare skiljer på integrering och inkludering. Hon anser att barnen är inkluderade men 

inte integrerade. Enligt henne innebär inkludering att barnen i behov av särskilt stöd är 

delaktiga, de är med i gruppen hela tiden förutom vid träningstillfällen. Integrering tolkar hon 

som bara fysiskt närvaro i gruppen alltså organisatoriskt tillhörighet. Denna lärare är 

medveten om skillnaden mellan delaktighet och att bara vara fysiskt närvarande. 

  
Integrerade barn innebär att de är bara fysiskt med i gruppen. Skillnaden är, som jag 

känner, är att våra barn är inkluderade i stället för integrerade. De är hela tiden med i 

verksamheten. Om man säger så här, det som vi gör med våra barn med speciella behov 

gör vi med alla barn i gruppen förutom den stunden som vi har individuell träning. 

(Kajsa, Fl.) 

 

 

Läraren är medveten om att samarbete och strävan mot samma mål mellan enheterna i barnets 

omgivning behövs för att hjälpinsatser ska tillgodogöras.   
 

Ofta är barnet kopplat till habiliteringen, och det innebär att vi har extra lite möten för att 

följa deras utveckling. Vi i förskolan ska jobba mot samma mål som man gör på 

habiliteringen. Man måste sammanstråla i en gemensam utvecklingsplan. (Fanny, Fl.)  
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Fortbildningarna anpassas efter barnens förmågor vilket innebär att arbetslaget skaffar sig 

kunskaper för att hjälpa barnen. Att verksamheten anpassas efter barnen och att rektorn är ett 

stöd i det pedagogiska arbetet tyder på ett relationellt perspektiv.  
 

När vi har haft barn med autism då har vi fått gå en utbildning runt det. Så det är 

skräddarsydd lite grand för oss beroende på vilken funktionsnedsättning barnet har. 

(Fanny, Fl.) 

 

Alla tar hand om barnet (...). (Barbro, Fl.) 

 

 

Detta utdrag visar på att förskolepersonalen använder en proaktiv strategi. Det innebär att 

man är ett steg före. De tänker långsiktigt och försöker förhindra att barnet gör något som kan 

uppfattas negativt och väcka uppmärksamhet hos andra barn. På så sätt vill man förhindra att 

barnet bli utpekad i gruppen.  
 

Vi tänker, hur dessa barn kan vara med i den vanliga verksamheten och kan man då kräva 

från ett barn som inte har lika mycket tålamod, att vi låter honom sitta kvar, när vi känner 

att nej, nu tar vi honom härifrån. Vi försöker läsa barnen, vara lite före för att det inte ska 

hända saker. (...) Vi har en pojke som slåss rätt så mycket och då är det hans sätt att söka 

kontakt. Då jag som pedagog har min strategi att jag ska ta honom därifrån innan han gör 

det eller hjälpa och förklara för de andra barnen varför han gör det. Annars blir man 

väldigt utpekad i gruppen. (Barbro, Fl.) 

  

 

All personal på en resursavdelning har gått ett program - Internationalt Child Development 

Program (ICDP), på svenska kallad för ”vägledande samspel”.  Detta program handlar om att 

förbättra samspelet mellan omsorgsgivare och barnet. Här ger lärare uttryck för ett relationellt 

perspektiv. Den är medveten om att det är fler faktorer som har betydelse för att barnen ska 

övervinna sina svårigheter, det är miljön, pedagogen och barnet. Barnen är olika, därför 

bemöts de olika. Förskolepersonalen ska sträva efter att bemöta alla barn där de befinner sig 

och reflektera över sitt förhållningssätt. Detta utdrag visar på att det inte bara är barn och dess 

svårigheter man fokuserar på i arbetet. Denna lärare är medveten om att det är hela 

verksamheten man bör titta på vid bemötande av barnet.  
 

(...) all personal gått på den. Internationalt Child Development Program (ICDP), på 

svenska kallar man det för ”vägledande samspel”. Det är ett program, att man måste vara 

olika för olika barn, för barn är olika.  Ofta har man en metod, men den metoden funkar 

inte på alla barn utan man måste se varje barn, vad detta barn behöver. Man tittar på 

barnet, pedagogen och miljön, att hur man samspelar.  Så får man uppgifter, de görs med 

barnen här på förskolan, man filmar sig själv och då är det mycket det här att man ändrar 

sitt bemötande och se sig själv på film och tänker själv efter hur man gör som pedagog.  

( Barbro, Fl.) 

 

 

Föräldrarna är viktiga och denna lärare tycker att ett gott samarbete mellan hemmet och 

förskolan är av stor vikt. Det är givande för barnet när det kan träna i båda miljöerna. 

Personalen försöker ta reda på vilka övningar som kan göras i hemmiljö tillsammans med 

föräldrarna, speciellt när barnet behöver träna på något lite mer. Personalen lyssnar på 

föräldrarnas önskemål och utifrån det försöker de skapa förutsättningar för barnets bästa. Att 

involvera familjen i verksamheten synliggör ett relationellt förhållniggsätt där samspelet 

mellan personer i barnets närmaste omgivning är avgörande för att skapa goda lärandemiljöer.   
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Så varje gång det kommer ett nytt barn så får vi läsa vad föräldrarna behöver hjälp med, 

är det någonting vi kan göra tillsammans, för att vi vill gärna träna dem på någonting 

hemma. Att vi kan hjälpas åt och med tecken är det extra viktigt att man använder samma 

tecken. Det som de tecknar där hemma, det tecknar vi här. Om vi tränar nytt ord eller 

någonting sådant här. Det krävs mycket kontakt med föräldrarna. (Barbro, Fl.)  

 

Man lyssnar på föräldrarna. (Barbro, Fl.) 

 

Grunden i arbetet är att barnen ska känna sig delaktiga och inkluderade i gruppen. 

Personalen uttrycker ett relationellt synsätt genom en medvetenhet att det är 

verksamheten som ska anpassas efter barnet genom att pröva sig fram vad som kan vara 

till hjälp för barnet. Hela arbetslaget skaffar sig kunskaper om barnen.   

  
Det är viktigt att de känner sig inkluderade i gruppen fast man kanske har behov utav 

något speciellt ändå ska du känna dig som en del i gruppen. Det är vårt syfte, basen att 

alla ska känna sig delaktiga i verksamheten. Man ska försöka anpassa verksamheten att 

den ska passa i möjligaste mån. (Sara, Bs.) 

 

Alla tar hand om barnet (...). (Barbro, Fl.) 

 
 

Att alla i arbetslaget har kunskaper om barnets behov och förmågor är tecken på ett 

relationellt perspektiv. Personalen bredder sina kompetenser genom fortbildning. De tar 

ansvar för varje individ och gör insatser för barnets utveckling. 

 

 

Sammanfattning 

I personalens berättelser fann jag två perspektiv som ibland överlappar varandra.  

Det kategoriska perspektivet kommer i uttryck genom att fokus fortfarande ligger på barns 

svårigheter, det görs utredningar, bedömningar och diagnoser ställs på barnen. För att barnet 

ska få hjälp från professionella som t.ex. en logoped behövs en utredning som visar vilken typ 

av svårighet barnet har. En del av svårigheter som t.ex. utåtagerande beteende är ett dilemma 

för personalen och inte lätt att hantera. En del av personalen verkar vara uppgivna när det 

gäller att inkludera de barnen i gruppen. Funktionsnedsättningar och tidig diagnos hindrar 

barnet från att få en normal skolgång i framtiden. Utvecklingsplaner för barnen utarbetas av 

habiliteringen och förskolepersonal arbetar efter den och ansvarar för de pedagogiska delarna. 

 

Relationellt perspektiv framgår tydligt i personalenss tankesätt. De är medvetna om kravet för 

en ”förskola för alla”, där alla barn har rätt till ordinarie utbildning oavsett förutsättningar och 

förmågor. Personalens yttranden tyder på en medvetenhet om att det är verksamheten som ska 

anpassas efter barnet. Flera faktorer spelar roll vid åtgärder för barnets svårigheter. Det är 

bland annat pedagogen, miljön, barnet och föräldrarna, alltså barnets närmaste närmiljö. 

Förskolepersonal tar barnets perspektiv genom att skapa trygghet och rutiner för deras 

tillvaro. Barnen befinner sig på olika nivåer i sin utveckling och personalens uppgift är då att 

skapa optimala förutsättningar för var och en och möta dem där de befinner sig. Personalen är 

medveten om att samarbete och strävan mot samma mål mellan enheterna i barnets omgivning 

behövs för att hjälpinsatser ska tillgodogöras. Exempel på verksamhetens anpassning är 

fortbildning för hela arbetslaget vid kontakt av en ny funktionsnedsättning dvs. när personalen 

har behov av kunskap. Kvalificerad och specialpedagogisk hjälp ges till både barnet och 

personalen i form av specialpedagog, sjukgymnast, talpedagog och psykolog. Personalen får 

handledning i specialpedagogiska och pedagogiska frågor från professionella för att kunna 

hjälpa barnen.   
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Diskussion 
Mitt diskussionsavsnitt består av fyra diskussionsrubriker: resultatdiskussion, didaktiska 

konsekvenser, metoddiskussion och förslag till vidare forskning.  Jag ska relatera resultatet till 

tidigare forskning/ bakgrund, den teoretiska ramen och mina synpunkter.  

Resultatdiskussion 
Koppling till teoretisk ram 

Studien visar likheter och skillnader i personalens tankesätt när det gäller arbetet i en 

inkluderad barngrupp. Likheterna är, att all personal anser att teckenspråk är en vikig del av 

kommunikation. Genom teckenspråk förmedlas tankar och samspelas med barnen. Vygotskij 

(2001, s. 393- 397) skriver att språket hör ihop med tanken. Ett berövat ord har ingen 

betydelse, utan är ett tomt ljud. Människans tankar gestaltar sig i ord. Ordens betydelser 

utvecklas och förändras. Ordet tvingar oss att minnas dess betydelse och associera till 

föreställningar som hör samman med ordet. På så sätt genom språket rekonstruerar vi 

situationer och drar lärdomar för den framtida intellektuella utvecklingen. I resultatet fann jag 

också att vuxna och andra barn stödjer barn i särskilda behov. Vuxen finns till hands, stöttar 

och vägleder. Vissa barn har svårt för det sociala samspelet och därför är personalens närvaro 

oerhört viktig. Barnen lär av varandra.  Kamrater hjälper barn i behov av stöd och utvecklar 

empati och förståelse för deras svårigheter. Dragarbarn är språkliga förebilder. Enligt 

Vygotskij (2001, s. 332- 333) så är grunden i utvecklingen hos barnet att det lär sig genom 

samarbete och med hjälp av imitation. Detta faktum har fundamental betydelse för 

människans inlärning. Genom samarbete ökar barnet sin intellektuella nivå. Interaktionen med 

omgivningen utgör en kärna i innehållet av begreppet närmaste utvecklingszonen ”... det som 

barnet idag kan göra i samarbetet kommer det imorgon att kunna göra självständigt.” (ibid.)   

 

Två sätt att arbeta 

All intervjuad personal tycker att barnen får delta i verksamheten efter sina förutsättningar. 

Det finns skilda uppfattningar om tillvägagångsättet i arbetet. På ena förskolan menar 

personalen att de gör mycket aktiviteter i hela barngruppen. Barnens olika förmågor kan 

användas som tillgång för hela gruppen genom att göra enskilda barns träning till en lek för 

alla. Brodin och Lindstrand (2009, s. 136) skriver att för att barnet med funktionshinder ska 

vara med i leken i förskolan ska lärare hitta på sådana lekar som gör det möjligt för det barnet 

att delta och göra detta barnets hjälpmedel intressant för andra barn. Medan på andra 

förskolan tycker personalen att det är bättre att dela barnen i mindre grupper, det medför ett 

lugnare klimat och ger större chans för att skapa goda lärandemiljöer. De anpassar 

verksamheten efter barnens utvecklingsnivåer och ålder. De tar också hänsyn till barnens 

tankar, funderingar och skapar lärandesituationer av dem. Gruppstorlek har betydelse för 

miljön på förskolan. Barnen får mer vuxenkontakt. Särskilt barn i behov av stöd behöver 

trygghet och struktur, vilket de finner i en mindre grupp. Kinge (2009, s. 114- 116) poängterar 

att färre antal barn är en bättre lösning när det handlar om barn i behov av särskilt stöd. 

Mindre grupper är lättare att ta hand om än stora. Det blir mindre buller och färre stimuli som 

kan vara utmattande och därför är det bättre att ha mindre grupper än sätta in mer personal. 

Det är av stor vikt att skapa en lugn och trygg miljö i vardagen för dem. De barnen behöver en 

förutsägbarhet, veta vad som ska hända under dagen. De behöver sätta ord på sina känslor och 

tankar och få en upplevelse att de är förstådda. Det är i sig mycket inkluderande. 
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Metoder och strategier  

Alla intervjuade menar att de utgår från barnet och anpassar metoder och strategier efter dess 

förmågor. Använda beprövade metoder och strategier är teckenspråk, leken, bildschema, 

kontaktböcker, vuxna och kamrater. Gemensamma moment för alla barn i gruppen är: 

samlingar, gymnastik och gruppverksamhet där barn från olika avdelningar deltar. Personalen 

nämner inte så många metoder och strategier som de använder för hela barngruppen. Det är 

kanske den ”tysta kunskapen” personalen har svårt att sätta ord på. På motsvarande sätt 

reflekterar Sandberg och Norling (2009, s. 42). De tycker att personalen på förskolan saknar 

ett gemensamt språkbruk för att uttrycka vad, hur och varför de använder metoderna. För att 

kunna förmedla kunskap måste den beskrivas med ord. Ofta vet vi mer än vi kan uttrycka i 

ord. Bygdeson- Larsson (2010, s189) menar att genom gemensam reflektion kan personalen 

på förskolan ta fram erfarenheter och tyst kunskap. I möten med barn i särskilda behov bör 

personalen satsa på ett relationsutvecklande arbete, där samtal och dialog med barnen är 

centrala (Kinge, 2009, s. 116).  

 

Förskolepersonalen är överens om att det inte finns en enda metod som passar alla barn. 

Liknande slutsats gör Sandberg och Norling (2009, s 50) de skriver att det inte finns en 

generell metod som kan användas för alla barn i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt 

med att observera barnets sociala samspel och omgivning för att hitta barnets styrkor och 

svagheter för att veta vad de behöver utveckla. Bygdeson- Larsson (2010, s. 157) menar att 

arbetslagets samspeldimension kan vara en strategi som kan frambringa ett inkluderande 

arbetssätt för barnen genom att skapa trygghet hos dem och lära dem samspela med andra.  

”Att barnen får hjälp att hitta sitt inre lugn med hjälp av ett tryggt och inlevelsefullt vuxen- 

barn samspel får med andra ord synergieffekter på gruppnivå, det vill säga i barn- barn 

samspelet” (ibid.).  

 

Pedagogiskt och specialpedagogiskt stöd 

I studien blev det tydligt att personalen på en resursavdelning har stöd i sitt arbete från rektor 

och andra yrkesverksamma inom specialpedagogiska insatser. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010, s. 

16) står det att förskolechefen är ansvarig för att personalen får en kontinuerlig 

kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppgifter. Palla (2009, s. 3- 9) menar att 

kompetensen är något som formas och omformas tillsammans med andra. En viktig aspekt av 

stöd i arbetet är själva arbetslaget. Det kan höja sin kompetens genom samarbete och 

gemensam reflektion. Vidare skriver Palla att med hjälp av handledning, 

kompetensutveckling och ett aktivt ledarskap kan alla i förskolan utveckla ett relationellt 

tankesätt och på så sätt skapas en förskola, där alla kan vara med. Särskilt specialpedagogen 

tillsammans med rektorn ska arbeta för att verksamheten ska omfatta alla barn. 

Specialpedagog är en kompetenshöjare i verksamheten, genom handledning av personalen. 

Handledning är en form av fortbildning. Specialpedagogen kan visa hur barns olikheter kan 

göras som utgångspunkt för verksamheten genom att anpassa och individualisera. Skillnader 

mellan barnen kan ses som naturliga och berikande, inte som hinder eller svårigheter. 

Intervjuad personal berättar att för att skapa förutsättningar för inkludering på förskolan är 

samarbete med olika stödjande enheter och strävan mot gemensamt mål nödvändigt.  

 

Inkludering- svårigheter och möjligheter 

Förskolepersonalen ser nackdelar och fördelar i arbetet med en inkluderad barngrupp.  De 

upplever att gruppstorleken har betydelse, ett mindre antal barn gör att det är färre barn att 

leka med. Det kan få som konsekvens att föräldrarna till barn utan särskilda behov vill flytta 

sina barn till en annan avdelning med större grupper. Fördelen med mindre barngrupper är att 

personalen får mer tid att samspela med barnen. Samtidigt anses inte tiden räcka till, beroende 

på vilka svårigheter barnen har och hur mycket tid som går till omsorgsbehov. Personalen ser 
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också positiva sidor med en inkluderad grupp för barnen i behov stöd. De blir mer 

självständiga utan personlig assistent, därför att alla i arbetslaget har kunskaper om barnet. 

När det är fler barn i behov av stöd i gruppen ökar möjligheten att vara inkluderade. Det blir 

mindre unikt än om det är bara ett barn. Förskolepersonalen tycker att det är en svårighet och 

en utmaning att anpassa verksamheten efter barnens olika förutsättningar. De inser att det är 

verksamheten som ska anpassas efter barnen inte tvärtom. Genom samarbetet med hemmet 

försöker de göra familjen delaktig i verksamheten och barnets närmaste omgivning, för att 

barnen ska kunna träna upp sina förmågor i både miljöerna. Detta förhållningssätt är ett 

tecken på att målsättningen ”en förskola för alla” är på rätt väg. Björck-Åkesson (2009, s. 19- 

20) tycker att förskolan bör anpassa verksamheten efter barnens behov och förutsättningar. 

Den bör stödja både barn och familjen. Hänsyn ska tas till barns likheter respektive olikheter 

och uppmärksamma vad och hur omgivningen påverkar barnet samt hur omgivningen 

påverkas av barnet i det ömsesidiga samspelet. I Euroepan Agency rapport (2010, s. 35) 

poängteras att tidiga insatser för barn i behov av stöd innebär hjälp för barnen och deras 

familjer. Det finns ett behov att skapa familjeinriktade verksamheter där föräldrar görs 

delaktiga i processen, vilket ger goda förutsättningar för att skapa ett ”inkluderande 

samhälle”. Palla (2009, s. 15) ser arbetet med människors förhållningssätt och medvetande 

som ett av de främsta syftemål i förändringsarbete mot en inkluderad förskola. Hon föreslår 

”möjlighetstänkande där problem förvandlas till utförbarhet”.  

 

Barns olikheter-normalitet och möjligheter  

Resultatet visar att olikheter är en tillgång för barnen och personalen på en resursavdelning.  

Personalen lär sig ödmjukhet och utmaningarna utvecklar dem i deras yrkesroll. Olikheter 

ökar empatisk förmåga hos både barn och vuxna. Förståelse för olikheter ger ett mervärde för 

individen. Hill (2001, s. 88- 89) skriver att redan på 80-talet var det viktigt att barn med 

utvecklingsstörning integreras i förskolan för att de skulle få tillgång till normal miljö. Den 

miljön ska stimulera och gagna dem. Särskilt andra barn sågs som en stor tillgång och 

förebilder. Man tillskrev också betydelse av positiva effekter för ”normalt utvecklade ” barn 

genom möte och umgänge med ”avvikande” barn. Tidiga möten med olikheter gör att de 

uppfattas som naturliga av barnen.   

 

Personalen på resuravdelningen strävar efter att det inte ska vara annorlunda och speciellt utan 

naturligt för funktionshindrade barn att vara i en inkluderad barngrupp. Det finns ett 

”samspråk” bland personalen i form av jämförelse att man arbetar på en resursavdelning som 

på alla andra avdelningar. Normaliseringen av villkoren för barnen i behov av stöd är i 

positiv. Personalen vill att de barnen ska få likvärdiga levnadsvillkor som alla andra. 

Bekräftelse för detta synsätt finns i forskningen. Tideman (2000, s. 63) skriver att 

normaliseringsprincipen i ett skandinaviskt perspektiv innnebär att skapa jämställda villkor 

och att särskilda grupper ”ska få möjlighet till att leva ett vanligt normalt liv”. Nirje (2003, s. 

15-19) betonar vikten av normala levnadsmönster för alla utvecklingsstörda. Han tar upp flera 

aspekter av normaliseringsprincipen som ”normal dagsrytm, normala veckorutin, normala 

utvecklingsfaser, normal årsrytm, att få sina krav respekterade, att få leva i en tvåkönad 

värld, normala ekonomiska standardkrav och normal byggnadsstandard”. 

 

Kategoriskt - relationellt perspektiv   

På grund av det specialpedagogiska ämnets omfattning och problematik är det svårt att 

överväga vilket perspektiv personalen på resursavdelningarna intar, det relationella eller 

kategoriska i min studie. Perspektiven överlappar varandra i arbetet på en resursavdelning. 

Den slutsatsen bekräftar tidigare forskning. Perssons (2008, s. 167- 169) menar att de två 

perspektiven, den kategoriska och relationella betraktar barns svårigheter på två helt olika sätt 

men de behöver inte utesluta varandra. Perspektiven ska ses som idealtyper för att påvisa 
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skillnader mellan olika sätt att tänka. De ska betraktas som ett verktyg för att bättre förstå 

verkligheten. Övergångsvis bör båda perspektiven tillåtas parallellt. Motsatta sätt att uppfatta 

den egna verksamheten kan bidra till utveckling av den verksamheten genom att skillnader 

skapar en diskussion som i sin tur kan leda till förbättring.  

 

Bygdeson- Larsson (2010) påpekar att det är viktigt att betrakta barns lek- och 

samspelssvårigheter utifrån ett verksamhetsperspektiv och inte lägga orsaken till problemen 

hos det individuella barnet eller den individuella förskolläraren. Arbetslagen i förskolan kan 

förändra sitt verksamhetssystem och hela samspelsklimatet, bara man vet vad som påverkar 

det. Bygdeson- Larsson ser reflekterande samtalen (PPR) som hjälp för arbetslagen i 

samspelet med det enskilda barnet och i gruppen. PPR- processen är genom 

samspeldimension verksamhetsutvecklande och kompetensutvecklande. Gemensamma 

reflektioner i arbetslaget skapar bättre förståelse för barnens avsikter. Vet man vad som 

orsakar svårigheter hos individen/ barngruppen kan man åtgärda och hjälpa dem. Samtalen 

kan förbättra personalens sätt att arbeta och det skapar bättre lärandemiljöer. Meningen med 

samspeldimensionen är att förebygga problem innan kategoriserande eller diagnostiskt synsätt 

tillämpas. Det handlar om att utvidga arbetet till samspelfokuserat eller relationellt 

förhållningssätt. 

 

Didaktiska konsekvenser 
Denna studie gav mig en förståelse för att olika uppfattningar och tillvägagångssätt i arbetet 

på en resursavdelning och i förskolan i allmänhet inte behöver betyda att något av dessa 

arbetsättena är rätt eller fel. Verksamheten ska organiseras och anpassas efter barnens behov, 

förmågor och resurser. I läroplanen (Skolverket, 2010, s. 5) står det att förskole-

verksamheterna inte kan se likadana ut. De utformas olika, beroende av vilka behov och 

förutsättningar barnen har.  

 

Problematiken och spridningen mellan barnens olika förutsättninigar kan utgöra en svårighet 

för att hitta metoder och strategier som passar för hela barngruppen. I arbetet med barn, 

oavsett vilka hinder de har bör man utgå från varje individs behov och förmågor och därefter 

fundera på vad som är möjligt att genomföra tillsammans i hela barngruppen. Det behövs 

differentering av undervisning, dvs.  anpassning för de barnen man har och genomtänkt 

planering samt genomförande med utgångspunkt i didaktiska frågorna Vad?  Hur? och 

Varför? Regelbunden uppföljning är naturligtviss av stor vikt för att lärande och det man gör 

ska ha mening. Gemensamma reflektioner kontinuerligt i arbetslaget är ett ”måste” för att 

kunskapen inte ska förbli ”tyst”. Genom att sätta ord på det man gör förmedlas kunskapen. 

Arbetslagets förhållningssätt och strävan mot gemensamma mål är avgörande för individens 

utveckling och lärande. 

 

Denna studie gav mig kunskap om flera infallsvinklar och praktiska konsekvenser för barns 

utveckling och lärande. En diagnos är inte nödvändig för att göra tidiga insatser för barn i 

behov av särskilt stöd men ändå görs utredningar och det ställs diagnoser på barnen i tidigt 

skede. Förskolepersonalen bör vara försiktig och inte låta diagnosen vara avgörande, utan se 

helheten hos barnet. En diagnos och bedömning kan ha en negativ effekt på barnet i 

framtiden. Den kan göra mer skada än nytta och hjälpen för barnet blir begränsad. Stödet ges 

då inom ramar för diagnostiska symptom. Ibland får barnet inte hjälp innan en diagnos är 

ställd. Stödjande insatser bör sättas så tidigt så möjligt – diagnosen behöver inte komma först. 

Det som faller utanför ramen för vad som anses vara ”normalt” ska betraktas som en naturlig 

olikhet så långt som möjligt. I arbetet med barn på förskolan ska man fundera över 
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”normaliseringens” innebörd. Personalen ska inte normalisera barnen utan skapa likvärdiga 

villkor för dem, dvs. ge dem möjligheter för delaktighet och samvaro i gruppen. 

 

 

Beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv man utgår ifrån i verksamheten på en 

resursavdelning kommer konsekvenserna för barnet att se olika ut. Utgår man från barnet som 

orsak till problemet finns risk för exkludering från den ordinarie verksamheten. Utgår man 

från pedagogisk verksamhet då är chanserna större för inkludering och att få en levande 

förskola för alla. Alltså fokus borde ligga på verksamhetens arbetssätt och barnets närmiljö.  

 

Man bör bejaka barns olikheter inom ramen för den vanliga verksamheten. Den logiska 

följden är att förskolepersonal bör få bredare specialpedagogisk utbildning för att hantera 

olikheter. Å andra sidan är det omöjligt att äga all specialpedagogisk kunskap själva. Därför 

behövs ett samarbete mellan förskolepersonal och stödjande resurser som samspelar med 

varandra regelbundet, inte bara när svårigheter uppstår. Här menar jag ledningens stöd och 

extern hjälp. Allas kompetens ska komplettera varandra. Det behövs ett arbetssätt som 

fokuserar på att lösa problem långsiktigt. Givetvis ska akuta incidenter lösas direkt. 

Återkommer incidenterna upprepande gånger ska de anses vara ett ”problem”. Löser man 

problemet undviker man incidenterna, t.ex. om ett barn hamnar återkommande i en konflikt 

med andra barn. Hur kan verksamheten hjälpa barnet långsiktigt? Här ska olika kompetenser 

mötas. Ett stödjande program där arbetslaget, barnets familj, ledning och specialister ingår ska 

formas. Barnets hela omgivning måste vara involverat för att skapa en förskola för alla.   

En inkluderande förskola ska inte vara en målsättning och strävan utan den ska vara en 

realitet. Det kan vi uppnå genom att ha en humanistisk människosyn som innebär ”allas lika 

värde” oavsett olikheter.  

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod var ett bra val för min studie. Genom den metoden fick jag reda på hur 

personalen resonerar kring sitt arbete. Jag fick kunskap om deras tankar och uppfattningar. I 

en fenomengrafisk forskningsansats formar man utifrån svaren beskrivningskategorier och 

med hjälp av dessa har jag kunnat ordna och indela respondenternas svar. Genom denna 

kategorisering har svaren på mina frågeställningar blivit synliga. I min undersökning hade jag 

kunnat använda mig av en kvalitativ metod fast med observationer och intervjuer som 

verktyg. I observationerna skulle jag se hur arbetet fungerar praktiskt i en inkluderad 

barngrupp och fått en bättre inblick vilka och hur metoder och strategier används. Intervjuerna 

skulle innebära en komplettering till observationerna. En kvantitativ metod för min 

undersökning hade inte varit bra alternativ att använda med tanke på examensarbetets syfte. I 

en kvantitativ metod räknar man hur många eller hur ofta något inträffar, det vanligaste 

verktyget här är enkät eller observation (Kihlström, 2007, s. 194). Min avsikt var att ta reda på 

variation i personalens uppfattningar. 

I en halvstrukturerad intervju, som jag använde mig av i min undersökning, gick svaren ofta i 

varandra. Mina respondenter svar var långa och beskrivande och kunde på så sätt beröra flera 

frågor. Det förekom upprepningar bland svaren. Jag använde stödord för att precisera mina 

frågor och ställde följdfrågor för att få fram svaren. Intervjuerna som kvalitativ ansats gav mig 

ett omfattande material. Samtidigit var de också tidskrävande, förberedelser och framförallt 

transkiberingen tog lång tid. En intervju på 30 - 45 minuter tog upp till åtta timmar att 

transkribera. Jag hade för avsikt att intervjua åtta personal men på grund av tidbegränsning 

och att jag skrev mitt arbete själv övervägde jag att intervjua sex personer.  
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Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning kan vara att studera enbart vilket perspektiv 

förskolepersonalen tar, det relationella eller kategoriska genom att göra fältstudier på plats för 

att se vilka metoder och strategier som används. 

 

Ett annat förslag är att göra en studie om samarbete mellan stödenheter, här menar jag 

förskolepersonal, ledning, habilitering och föräldrar. Här hade en kvalitativ metod vara 

lämplig med intervjuer och observationer som verktyg .  

 

Kritiska reflektioner 

På grund av ämnens komplexitet och problematik kunde jag kanske avgränsa studiens 

omfattning och minska antal frågeställningar. Till exempel enbart studera relationellt eller 

kategoriskt perspektiv. Då hade jag fått fördjupning i ämnet. Å andra sidan en avgränsning av 

studien hade gjort det svårt att fånga helheten i arbetet med inkluderad barngrupp. 

 

Tack 
Jag vill tacka: 

All förskolepersonal som har ställt upp till intervjuerna. 

Min handledare Thomas Barow för stöttning och god vägledning under arbetets gång.  

Jag vill även tacka mina studiekamrater för goda synpunkter.  
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Bilaga 1 

 
 
 

Missivbrev     2011-10-24 

 

Hej 

Jag heter Danuta Pawlicka. Jag läser sista terminen till lärare för förskola och förskoleklass på 

Campus i Varberg (Högskolan i Borås). Denna termin skriver jag examensarbete som handlar 

om lärares arbete på resursavdelning i förskolan, därför vill jag intervjua Er. 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare tänker om och resonerar kring sitt arbete 

med en barngrupp som inkluderar barn i behov av särskilt stöd.  

 

Under mina år i utbildningen har jag blivit intresserad av barns olikheter och känner speciellt 

för barn med behov av särskilt stöd.   

 

Valda metoden för min undersökning är fenomenografi med intervjuer som kvalitativ 

forskningansats. Jag vill gärna spela in intervjuerna för att sedan lättare kunna bearbeta dem. 

Jag beaktar och följer forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet. Det innebär bl. a. att 

deltagande i intervjun är friviligt och anonymt. Ni får bestämma hur länge vill Ni vara med i 

undersökningen och Ni har rätt att avbryta Er medverkan när Ni vill.  Era namn ska vara 

kodade. Undersökningen kommer inte att användas till annat syfte än till examensarbete. 

 

 

Om Ni har några frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta mig via telefon eller 

mail. 

 

Tack på förhand för Er medverkan 

Vänliga hälsningar Danuta Pawlicka  

 

 Tel. XXXXXXXXX 

 

 Mail: XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 
 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 

Vilken utbildning har du? 

 

Hur många barn har ni på avdelningen och hur ser ut fördelningen? 

(barn i behov och utan speciella behov) 

 

Vilka åldrar har barnen? 

 

Hur många pedagoger arbetar på avdelningen? 

 

 

 

Intervjufrågor 

 
Ämnsområde - på verksamhetsnivå 

 

 Hur arbetar ni i en inkluderad grupp? 

 

 Har ni några strategier och metoder som ni använder i ert arbete? 

 

 Vilket stöd har ni från ledningen i arbetet?  

 

 

Ämnesområde - på gruppnivå  

 Vilka aktiviteter/ moment är möjliga att göra för hela barngruppen för att skapa en 

god lärandemiljö? 

 

 Vilka svårigheter möter ni i arbetet med barnen? 

 

 På vilket sätt kan barns olikheter vara en tillgång i gruppen? 

 

 Vilka konsekvenser ser du med inkluderad barngrupp? 
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Ämensområde på individnivå 

 Kan du se svårigheter hos individen/ barnet att vara i inkluderad barngrupp jämfört 

med en ”traditionell” barngrupp? 

 

 Vilket mervärde får individen av att vara i en inkluderad barngrupp? 

 

 Är det något du vill tillägga? 


