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ABSTRAKT 
 

Berglund, S., & Pettersson, C. (2011). Att ha barn med ADHD, autism eller Aspergers 

syndrom i förskolan – En studie om pedagogers syn på och erfarenheter av en integrerad 

förskola. Examensarbete i Pedagogik 15hp. Lärarprogrammet, akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

De tre funktionsnedsättningarna ADHD, autism och Aspergers syndrom förekommer hos barn 

i förskolan. Det är få av dem som har en fastställd diagnos i förskoleåldern, men även detta 

förekommer i några fall. I dagens Sverige går dessa barn generellt i integrerade förskolor 

vilket utgör en pedagogisk utmaning. Syftet med den här studien är att lyfta fram pedagogers 

upplevelser, syn och arbetssätt gällande integreringen av förskolebarn med ADHD, autism 

eller Aspergers syndrom i den så kallade vanliga förskolan. Fyra pedagoger från två olika 

förskolor i två skilda kommuner i mellersta Sverige deltar i kvalitativa intervjuer rörande 

vilket arbetssätt som tillämpas, hur de upplever att barnen integreras samt om det finns hinder 

mot integreringen och hur man eventuellt kan överkomma dessa. Resultatet visar på att det 

finns många hinder mot integreringen av barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom, i 

och med barnens oförmåga i att samspela med andra människor. Dessutom utgör den politiska 

visionen kring begreppet ”en skola för alla” ett hinder i verksamheten då det resulterar i stora 

barngrupper, bristande miljö samt pedagogers negativa eller osäkra attityder mot integrering.  

 

 

 

Nyckelord: Integrering, ADHD, Autism, Aspergers syndrom, ”En skola för alla”, Pedagogers 

erfarenheter 
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1. INLEDNING 

ADHD, autism eller Aspergers syndrom är förekommande i förskolan, och vi har under våra 

år på lärarutbildningen stött på barn som är i behov av särskilt stöd p.g.a. detta. Under vår 

specialpedagogiska specialisering väcktes intresset för arbetet med dessa barn och när valet av 

ämne för examensarbetet blev aktuellt så kändes det självklart att skriva om just detta. I 

Sverige har specialpedagogiken tydligt växt fram under de senaste årtiondena. År 1980 

infördes begreppet ”en skola för alla”(Brodin & Lindstrand, 2004). Tidigare hade det funnits 

institutioner för barn med särskilda behov då man inte ville beblanda dem med så kallade 

normala barn, men i och med ”en skola för alla” så skulle nu förskolor och skolor integrera 

och inkludera alla barn – oavsett diagnos eller utredningar. Den svenska förskolan och skolan 

började nu nå sitt genombrott gällande specialpedagogiken och samhället började successivt 

tänka inkluderande och integrerande. Nu började man se människor med 

funktionshinder/funktionsnedsättning som en del i samhället, istället för att se dem som något 

som var en skam för omgivningen. Specialpedagogiken i förskolan och skolan blev ett faktum 

och en speciallärarutbildning började utvecklas utefter dessa barns behov. År 1986 infördes 

begreppet ”specialpedagog” i utbildningskontexten för att markera att det nu rörde sig om en 

ny befattning i och med att specialpedagogen fick helt andra arbetsuppgifter jämfört med den 

”vanliga” pedagogens tidigare arbetsuppgifter. Specialpedagogen skulle finnas till som ett 

stöd för pedagogerna och inte befinna sig på ”golvet” med barnen, utan denna skulle handleda 

pedagogerna och ge dem råd angående lärarnas individanpassade arbetssätt. Från och med nu 

behövdes det inte längre finnas speciallärare i arbetslaget, utan varje pedagog fick ansvar för 

varje barn i barngruppen, oavsett barnets särskilda behov. Pedagogens huvuduppgift blev att 

se alla barn som likvärdiga och att ge varje barn möjlighet till ett individanpassat arbetssätt 

som gynnade barnens utveckling (Egelund, Haug & Persson, 2006). Björck-Åkesson (2009) 

nämner att det i dagens Sverige är ovanligt med speciella förskolor för barn i behov av särskilt 

stöd. Dessa barn går generellt i integrerade förskolor, dvs. i vanliga barngrupper med övriga 

barn. Det fick oss att vidare reflektera över dessa barns integration och delaktighet, och i 

vilken grad detta sker. Är det fullt möjligt för ett diagnostiserat barn att vara delaktig i 

förskolans alla aktiviteter, eller måste man ibland separera dessa barn från den övriga 

barngruppen? Bör man som pedagog även tillämpa ett annat arbetssätt, eller ska man inte göra 

någon skillnad? Och hur är föräldrasamverkan? Skiljer den sig åt beroende på om barnet har 

en diagnos eller inte? 

 Vår mening med den här studien är undersöka vilka förutsättningar förskolebarn med 

ADHD, autism eller Aspergers syndrom har för att pedagoger och vi som blivande pedagoger 

ska få en bredare kunskap och kanske lättare kunna förstå dessa barns situation. Vår 

förhoppning är att detta ska bidra till att pedagoger kan skapa en miljö där förskolans 

aktiviteter verkligen sker på allas villkor oavsett om barnet har ett psykiskt funktionshinder 

eller inte. För enligt Salamancadeklarationen som Sverige skrev under 1994 (Svenska 

Unescorådet, 2/2006) är det precis det pedagogyrket går ut på, att inte se hinder i aktiviteter 

utan att göra dem möjliga för alla. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vi kommer i det följande att redogöra för den teoretiska bakgrunden till studien. Först och 

främst redovisas vad vi menar, utifrån olika teoretikers förklaringar, med vissa centrala 

begrepp, därefter nämns vad styrdokumenten säger om integrering av barn med särskilda 
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behov i förskolan. Sedan kommer en presentation av barn med ADHD, autism och Aspergers 

syndrom och vad det betyder för barn att ha någon av dessa tre diagnoser. Slutligen redovisas 

upp hur pedagoger och förskolan bör arbeta enligt vissa forskare för att integrera dessa barn 

samt vilken pedagogik som bör tillämpas när man har barn med dessa diagnoser i sin 

barngrupp. 

 
 
1.1.1 Förklaring av centrala begrepp 

I detta stycke vill vi klargöra för vad vår mening med de centrala begrepp som nämns i texten 

utifrån relevant litteratur. Vi vill pålysa att det finns flera olika definitioner av många av dem, 

men att vi här kommer redovisa det som är relevant och aktuellt för vår studie. Övergripande 

vill vi även poängtera att det råder delade meningar angående ifall ADHD, autism och 

Aspergers syndrom ska benämnas som funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Vi har 

därför valt att i vår text endast benämna det som det förstnämnda, dvs. som 

funktionsnedsättningar, för att inte orsaka missförstånd för det läsande ögat. 

 Integrering – Enligt Linikko (2009) skall integrering uppfattas som en situation där 

någon som förr blivit satt utanför gruppen nu placeras och anpassa sig till majoritetens villkor. 

Han menar vidare att man måste ändra sitt synsätt för att skapa integrering. Man ska istället 

för att fokusera på avvikelser fokusera på variationer och se det som något positivt. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) tar upp att den grundläggande 

principen gällande integrering. Med denna princip menas att alla barn, oavsett svårigheter och 

olikheter, ska undervisas tillsammans. De förskolor som arbetar med integrering måste 

acceptera och tillgodose alla barns olika behov på en individanpassad nivå, samt skapa 

utrymme för olika arbetssätt. Förskolan ska försörjas med stöd och kompetens kontinuerligt 

för att gynna integreringen. Att ha en integrerad förskola är det effektivaste sättet att bygga 

upp solidaritet och främja barnens acceptans för att alla är olika och att vi alla är i behov av 

olika saker. Enligt Tornberg (2006) började man under första hälften av 1990-talet byta ut 

termen integrering mot det nyare begreppet inkludering, vilket kan vara ett mer vanligt 

förekommande begrepp i svensk kontext. Författaren menar dock att detta kan utgöra ett 

hinder i verksamheten, då integrering och inkludering inte står för samma sak. Enligt 

Tornberg (2006) handlar integrering främst om barn i behov av särskilt stöd inom den vanliga 

barngruppen, medan inkludering handlar om alla barn, oavsett om dessa barn är i behov av 

särskilt stöd eller inte. Dock finns det enligt henne olika meningar om denna skillnad, och 

många definierar integrering och inkludering på samma sätt. I vår kontext har vi valt att se på 

det som Tornberg (2006) beskriver: två skilda begrepp. 

 Inkludering/exkludering/delaktighet – Förutom skillnaden mellan integrering och 

inkludering som vi redovisat här ovan definierar Brodin och Lindstrand (2004) inkludering 

som att ett barn har sin plats i gruppen, dvs. att barnet är accepterad av de övriga barnen, är 

fysiskt delaktig i gemensamma lekar och aktiviteter, upplever ömsesidighet och kan 

kommunicera med de övriga barnen. Alla dessa faktorer är kriterier som måste uppfyllas, 

annars blir barnet istället exkluderat, dvs. barnet tappar sin plats i barngruppen. Vernersson 

(2007) och Brodin och Lindstrand (2004) beskriver inkludering som ett begrepp som har sin 

utgångspunkt i den mångfald i det som kännetecknar det barn som finns i ”en skola för alla”. 

De menar att man inte ska anpassa barnet till verksamheten, utan verksamheten till barnet så 

även att barn med särskilda behov kan delta i den. I ”en skola för alla” är alla barn välkomna, 

oavsett vilken ryggsäck de bär på. Förskolan ska försörja alla barn med det stöd de behöver så 

att alla barn blir inkluderade i förskolan. Vernersson (2007) och Brodin och Lindstrand (2004) 

menar vidare att man som pedagog inte ska fokusera på det enskilda barnets svårigheter, utan 

se alla barn som en helhet och som olika resurser. Detta menar även Hemmingsson och Borell 
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(2002), som samtidigt nämner att inkludering och exkludering är något som påverkas av 

miljön. Det är förskolan som ska se till så att varje barn får möjlighet till inkludering. Men 

inkludering är en strävan som är svår att uppnå, menar Brodin och Lindstrand (2004). Men vi 

får inte ge upp att kämpa för det.   

 Gustavsson (2004) menar att delaktighet står för det psykiska och fysiska deltagandet i en 

situation. Med det menar han att ett delaktigt barn både deltar i situationen med sin kropp 

samt att barnet känner en tillhörighet i situationen. Han eller hon är även involverad och 

personligt engagerad. Dessutom känner barnet motivation till att vara delaktig i 

förskoleaktiviteten och har dessutom möjlighet att påverka sin egen situation och sin roll i 

barngruppen. Gustavsson (2004) menar även att det endast är barnet i fråga som kan avgöra 

om han eller hon är delaktig eller inte, och ingen annan kan föra barnets talan i den här frågan. 

Anledningen till det är att den inre upplevda känslan av delaktighet inte alltid behöver stämma 

överrens med den verbalt yttrade upplevelsen. 

 

Sammanfattningsvis är integrering ett begrepp som endast rör barn i behov av särskilt stöd, 

medan inkludering är något som är knutet till alla barn i barngruppen, oavsett om det finns ett 

behov av särskilt stöd eller inte. Graden av delaktighet är något som endast kan utvärderas av 

barnet själv, i och med att graden av upplevd delaktighet är något som kan skiljas åt i 

upplevelse och yttrande. Integrering, inkludering och delaktighet går hand i hand, i och med 

att om ett barn blir integrerad/inkluderad i den övriga gruppen så gynnar det barnets 

motivation till att känna sig delaktig. Däremot tolkar vi det som att ett barn kan vara 

integrerad och inkluderad, men samtidigt inte känna sig delaktig, i och med att barnet har sin 

plats i barngruppen och är accepterad av de övriga, men av någon anledning inte känner sig 

motiverad till att vara delaktig både psykiskt och fysiskt. 

 Dessa begrepp är centrala i vår studie och framkommer kontinuerligt i texten. 

  

 
1.1.2 Vad säger styrdokumenten? 

I Skollagens bestämmelser om särskilt stöd i förskolan (SFS 2010:800, kap. 8) står att läsa att 

det är förskolechefens ansvar att se till att dessa förskolebarn får sina behov tillgodosedda, 

och dennes beslut kan inte överklagas. Här står även att barnets vårdnadshavare har rätten att 

delta vid planerandet av de särskilda stödinsatserna äger rum. I den reviderade läroplanen för 

förskolan [Lpfö 98] (Skolverket, 2010) står att läsa följande på sidan 5;  

Den pedagogiska verksamheten skall 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. 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) ska pedagogerna ha en förmåga att förstå och samspela 

med barnet och dess föräldrar för att skapa förtroende som i sin tur ger barnet trygghet. 

Pedagogerna ska sörja för att varje barn känner sig delaktig/inkluderad i förskolans aktiviteter, 

oavsett vilken bakgrund barnet har. Enligt Skolverket (2005) ska barngrupperna på förskolan 

bestå av ca 15 barn för att skapa möjlighet till optimal utveckling. De menar även att det ska 

tas hänsyn till att barn med särskilda behov behöver mindre barngrupper för att gynna dessa 

barns utveckling. I arbetet med dessa barn ska det finnas personal med specialpedagogisk 

kompetens för att kunna skapa en vardag efter barnens behov. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) tar 

även upp att inget barn ska känna sig annorlunda än de övriga barnen på ett negativt sätt, och 

att förskolan ska arbeta för en acceptans av att alla är olika samt att ingen är mer värd än 

någon annan. I Barnkonventionen
 
(Hammarberg, 2002), artikel 23, står att läsa att ett barn 
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med fysiskt eller psykiskt hinder ska ha ett fullvärdigt liv som säkerställer värdighet och 

främjar barnets självförtroende. Här fastställs det även att barnet ska ha en möjlighet att aktivt 

delta i samhället, oavsett vilka förutsättningar barnet har. Barnen ska därför inte avskärmas 

från sin omgivning p.g.a. sin funktionsnedsättning. Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2/2006) menar dock att ifall situationen är så pass svår att de barn som har 

särskilda behov inte klarar av att gå i en integrerad barngrupp så är särskilda barngrupper och 

specialskolor en undantagslösning. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) 

pekar på att det främst är barnets behov som ska stå som första prioritet, och att ifall det 

enskilda barnet mår bättre av denna undantagslösning så måste detta ske. 

 

 
1.1.3 Barn med ADHD 

 ADHD står för Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Med det menas att en person med 

denna diagnos  är orolig, impulsiv, hyperaktiv, har uppmärksamhetsproblem samt dålig 

koordination vilket utgör en störning och ett hinder för individens inlärning och utveckling. 

Det är oklart varför ett barn får ADHD, och det finns ingen specifik behandling mot 

diagnosen (Wormnaes, 2001a). Enligt Lencendreux, Konofal och Faraone (2011) är 

prevalensen av ADHD bland alla barn 3,5 – 5,6 % i Frankrike, och de menar att denna siffra 

är snarlik världen över. Grskovic och Zentall (2010) pålyser i sin tur att det är en markant 

skillnad i könsfördelningen, då majoriteten av dessa diagnostiserade barn är pojkar. Detta 

förklarar de med att flickor är av socialt begåvad karaktär, vilket gör att de kan dölja sina 

svårigheter i förskolan. De menar istället att symtom som visas hos flickor är av verbal 

karaktär, medan det hos pojkar framkommer mer via motoriska svårigheter. Anledningen till 

varför dessa symtom inte alltid uppmärksammas i förskolan är att barn i åldern 1-6 år är under 

utvecklingsfasen för motorik och tal, och att dessa svårigheter kan bli osynliga i och med att 

omgivningen ser barnen som under utveckling av motorik och tal. Under förskoleåren kan 

flickor enligt Grskovic och Zentall (2010) uppvisa hyperaktivt beteende men efter dessa år 

kan beteendet försvinna, vilket enligt dem kan vara en av orsakerna till att flickor inte 

diagnostiseras med ADHD. Pojkarnas beteende kvarstår oftast efter sex års ålder, och det är 

nu som det börjar misstänkas en diagnos. Författarna menar också att en annan orsak kan vara 

att äldre flickor lär sig att undvika det tydliga beteendet (impulsivitet, oro, hyperaktivitet, 

koncentrationssvårigheter etc.) i särskilda sammanhang för att undvika ett socialt missnöje 

samt att bli associerad med ADHD. Enligt dem blir därför ADHD en diagnos som flickor lätt 

kan dölja för sin omgivning, medan det är svårare för pojkarna att dölja de motoriska 

svårigheterna. Grskovic och Zentall (2010) nämner dessutom att barn med ADHD har mycket 

svårare att skaffa nya vänner, speciellt långvariga relationer.  

 
 
1.1.4 Barn med autism 

Enligt Axheim (1999) är autism en neuropsykisk störning som framgår av en persons yttre, 

och som innebär en stor svårighet för denna person. Autism karaktäriseras av kontakt- och 

kommunikationssvårigheter vilket påverkar ett barns utveckling, vilket i sin tur gör det till en 

mycket svår funktionsnedsättning. Det finns inget konkret register över hur många barn som 

har autism, men man förutspår en förekomst på åtminstone 0,1-0,2 % (Autismforum, u.å.).  

Autism är ärftligt, då det beror på en neurobiologisk störning i det centrala nervsystemet som 

skadar hjärnan. Rye och Hundevadt (1995) pålyser att om symtom visas före 2,5 års ålder och 

det därefter fastställs en diagnos, kallas det för infantil autism. Författarna kategoriserar 

symtom i tre kategorier: 
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 1. Sociala relationer – Barnen har stora svårigheter att socialisera och interagera sig med 

andra. Detta visar sig genom kontaktlöshet och bristande intresse för övriga individer i barnets 

omgivning. Barnet i fråga föredrar att leva i en autistisk ensamhet framför att umgås med 

andra. Vid tillfällen då barnet tar kontakt med andra så är denna kontakt oftast enkelriktad och 

mekanisk (Rye & Hundevadt, 1995).  

 2. Kommunikation – Här fokuseras det på omfattande kommunikationsstörningar. Barnet 

har en försenad eller helt avvikande språkutveckling och språkförmåga. Det har svårigheter att 

läsa av andras kroppsspråk samt övriga barns lekar. Dessutom förekommer svårigheter med 

att tyda symboler. Visa barn utvecklar ett så kallat ”ekotal”, dvs. att barnet upprepar det som 

yttras till dem utan att de själva förstår vad som menas med dessa ord. Hälften av alla 

autismdiagnostiserade barn utvecklar inget språk alls (Rye & Hundevadt, 1995).  

 3. Beteende – Barnet har ett starkt begränsat beteende med ritualer. För dessa barn är det 

viktigt med extra tydliga rutiner och om dessa rutiner bryts så skapas det problem för barnet. 

Barnet känner stort motstånd mot förändring och allt som är nytt. Barnet kan även uppvisa 

fixering vid speciella föremål och vid vissa människor. Vissa motoriska stereotyper är vanligt 

förekommande, såsom handrörelser, gå på tå, vagga etc. (Rye & Hundevadt, 1995).  

 Förutom alla dessa symtom är ett autistiskt barn väldigt känslig med sina sinnen. Barnet 

reagerar på ljus, ljud, smärta, kyla, värme och beröring och vissa barn kan även utveckla en 

tendens att skada sig själva. Det är även vanligt förekommande att hyperaktivitet förvandlas 

till passivitet och bristande initiativförmåga (Rye & Hundevadt, 1995). 

  

 
1.1.5 Barn med Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom är enligt Rye & Hundevadt (1995) en enklare form av autism, i och med 

mildare symtom. Dessa barn är inte lika inåtvända som barn med autism. De nämner att 

Aspergers syndrom inte har studerats lika omfattande som autism, men att det är en mer 

förekommande diagnos. Barn med Aspergers syndrom har en nästan normal intelligens och 

blir därför inte vanligtvis diagnostiserade innan skolåldern, men det förekommer. Hellström 

(1993) nämner att Aspergers syndrom har liknade kontaktsstörningar och svårigheter med 

ömsesidig social kommunikation som barn med autism har. Attityden hos barn med Aspergers 

syndrom är ofta känslokall och de uppfattas lätt som annorlunda och udda vilket resulterar i 

svårigheter med att skapa nya vänrelationer. Dessa barn har svårt att uppfatta andra 

människors signaler. Dessutom har de extrema ensidiga intressen som de lägger ner mycket 

energi på, exempelvis rymden, bilmärken, tidtabeller etc. De har också vissa motoriska 

stereotyper som hand- och fingerknackningar, vaggningar fram och tillbaka. Många barn med 

Aspergers syndrom framstår även som klumpiga för övrig omgivning (Hellström, 1993). Det 

finns här liksom hos barn med autism inget konkret register över förekomsten, men man 

beräknar att den procentuella siffran är något högre än hos barn med autism (Autismforum, 

u.å.) 

 
 
1.1.6 Hur man bör integrera ett barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom i 
förskolan enligt teoretiker 

Hellström (1993) hävdar att det råder delade meningar om till vilken grad ett barn med 

ADHD, autism eller Aspergers syndrom kan vara delaktig i förskolans olika aktiviteter. Är 

barnen hyperaktiva, aggressiva och kraftigt avskärmade kan det vara svårt att integrera dessa i 

barngruppen, menar Hellström (1993). Många pedagoger ser då en lösning i att separera 

barnet från den övriga gruppen. Detta kan vara både positivt och negativt. Ett barn med 
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ADHD, autism eller Aspergers syndrom behöver stabilitet, trygghet och rutin. Allin-Åkerman 

och Liljeroth (1998) poängterar att barn med autism och Aspergers syndrom inte har ett så 

stort behov av att vara integrerade med den övriga barngruppen. De hävdar istället att barnet 

själv måste avgöra sitt behov. Det gäller att som pedagog vara lyhörd och observant på i fall 

barnet uttrycker en nyfikenhet och ett behov av att vara med i en integrerad barngrupp eller 

inte. Om barnet uttrycker en önskan om detta så är det pedagogernas skyldighet att skapa 

denna möjlighet. Men om barnet inte ger något intryck av att ha denna önskan, så bör 

pedagogerna skapa egna rutiner och aktiviteter för dessa barn i enskilda rum. Blir det för 

stökigt i barngruppen, triggas barnet till en störning i sitt beteendemönster och ett utbrott kan 

bli aktuellt. Därför är det enligt Hellström (1993) viktigt att man som pedagog ser till att ifall 

barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom ska integreras i barngruppen, så ska denna 

grupp vara liten, hålla en balanserad ljudnivå och utsöndra en trygghet som får alla barn att 

känna sig säkra. Brodin och Linstrand (2009) påvisar att pedagogen har en viktig roll i 

skapandet av delaktighet i den integrerade barngruppen. Enligt dem är det bra om pedagogen 

för samtal med barnen där man lyfter att alla barn är olika, och att det i sin tur betyder att 

varje barn är en resurs för alla andra. Om man inte gör detta så menar Brodin och Lindstrand 

(2009) att barnen kan bli osäkra mot varandra och ser varandra som främmande personer. 

Samtalen ska dock inte ske som något utpekande mot barn med funktionsnedsättning, som i 

detta fall ADHD, autism eller Aspergers syndrom, utan det är viktigt att pedagogen lyfter alla 

barn positivt, dvs. ur ett inkluderande perspektiv. Samtalen kan därför påbörjas efter barnens 

yttrande av spontana reflektioner.  

 Nilholm och Alm (2010) har i sin studie påvisat att barn med särskilda behov anses vara 

mer exkluderade än andra. De rapporterar att färre barn valde att spendera sin tid med dessa 

barn, och i sociogram de utförde visade det sig att barn med särskilda behov valde att leka 

med varandra eftersom de kände en tillhörighet till varandra. Smith och Williams (2001) 

belyser i sin studie att barn under sex års ålder har en större acceptans för barn med särkskilda 

behov än vad äldre barn har, då de yngre inte lägger märke till barnets funktionsnedsättning 

eller funktionshinder på samma sätt som äldre barn. 

 

 
1.1.7 Hur man bör arbeta med barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom i 
förskolan enligt teoretiker 

Enligt Wormnaes (2001a) ska en pedagog som arbetar med barn med särskilda behov vara 

utbildad i sitt område samt vara uppmärksam och flexibel i sitt arbete. Enligt dem gäller det 

att vara medveten om och insatt i eventuell medicinering som barnet är i behov av, och även 

ha en förståelse för att detta kan påverka barnet.  Brodin och Lindstrand (2009) menar att 

personalen behöver samverka med andra insatser som habilitering, specialpedagoger etc. när 

det finns ett barn med särskilda behov i barngruppen. På det sättet får personalen hjälp med 

hur de som pedagoger ska arbeta för att utveckla barnet och ge honom eller henne rätt stöd. 

Att ett barn med en funktionsnedsättning så som i det här fallet ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom får hjälpmedel och insatser är inte bara en kompensation för 

funktionsnedsättningen, menar även Wormnaes (2001b) utan det är även ett verktyg för 

utveckling inom motorisk, intellektuell, språklig, social och emotionell förmåga. 

författarelyfter även vikten av att se barnet i första hand, och inte barnets 

funktionsnedsättning. För om man istället ser barnets autism, Aspergers syndrom eller ADHD 

i första hand kan detta bygga upp hinder för pedagoger. Dessa hinder kan medföra att de 

väljer bort vissa aktiviteter för att de tror att barnet inte klarar av dessa. Nilholm och Alm 

(2010) uppmärksammade i sin studie att även om barnen hade tendenser att se de 

funktionshindrade barnen som ett hinder, så såg pedagogerna olikheterna som resurser istället, 
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vilket ökade pedagogernas ambitioner till ett varierande arbetssätt som var mer 

individanpassat.  
 
 

1.1.7.1 Föräldrasamverkan  

Hellström (1993) hävdar att när det kommer till barn med dessa tre diagnoser bör man som 

pedagog ha en förståelse för att det kan vara känsligt för föräldrarna. Barn med autism har till 

exempel en tendens att ta avstånd från sina föräldrar, vilket mycket troligt ger en negativ 

upplevelse för föräldrarna. Wormnaes (2001a) påpekar även i sin tur att förskolan måste ha en 

förståelse för att föräldrarna kan känna en stark oro för hur det kommer bli i framtiden 

angående sitt barn. Enligt henne är det bra om det finns en specifik kontaktperson som 

föräldrarna kan vända sig till rörande sitt barn på förskolan, samt att på det här sättet så 

behöver inte föräldrarna upprepa viss information till alla, utan det får vara kontaktpersonens 

ansvar att se till så att all personal får den nödvändiga informationen. Enligt Wormnaes 

(2001a) är det också viktigt att personalen visar familjen att man tar situationen på allvar och 

att man har god tillsyn av barnet, för att skapa en trygghetskänsla hos föräldrarna. De hävdar 

att alla föräldrar ska känna att de lämnar sitt barn på en trygg och säker plats i förskolan, men 

just för föräldrar med barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom kan detta vara extra 

viktigt.  

 

 
1.1.7.2 Kompetens och förhållningssätt 

Enligt Hellströms (1993) mening är det bra ifall barnet i fråga får en assistent, men samtidigt 

måste man som pedagog vara medveten om att detta kan slå över till något negativt. I och 

med att barnet har en personlig assistent kan detta resultera i att barnet och assistenten blir 

utanför den övriga gruppen. Det är lätt att pedagogerna inte tar lika stort ansvar för detta barn 

då man är i tankarna om att barnet redan har någon vid sin sida. Med det här menar Hellström 

(1993) att alla pedagoger måste ta sitt fulla ansvar och ständigt vara observanta på barnet med 

psykisk funktionsnedsättning, då det kan behöva en insats mycket snabbt vid specifik 

händelse. Wormnaes (2001a) lyfter vikten av att all personal, även de som inte är stationerade 

just i barngruppen utan även köks- och städpersonal, ska ha kunskap i hur man agerar vid ett 

eventuellt anfall hos ett barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Vilka riktlinjer 

finns det, hur bär man sig åt, vad bör man undvika etc. är saker som alla ska veta av på den 

aktuella förskolan. Författaren nämner även att man som pedagog måste försöka förstå 

orsakerna till varför ett barn får ett eventuellt anfall, för att kunna hjälpa barnet igenom olika 

situationer. 

 Wormnaes (2001a) påpekar vikten av att personalen har ett gemensamt förhållningssätt 

när det gäller förskolans struktur, där alla tillämpar samma regler för att gynna en god miljö 

för alla barn. Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann (1998) tar upp och hävdar att de 

pedagoger som arbetar med barn med autism och autismliknande tillstånd såsom Aspergers 

syndrom måste vara tydliga och konkreta. Enligt dem måste pedagogen i fråga visa sitt 

hundraprocentiga engagemang i barnet. Det går inte att hålla på med andra saker vid sidan av 

när man är med detta barn, utan det får man ta sedan. Det går inte heller att prata med andra 

runt omkring när barnet är närvarande. Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann (1998) 

påpekar även de att man måste ha i åtanke att barnet kan vara mycket känslig för beröring och 

att minsta lilla taktila kontakt kan rubba närvaron hos barnet. Som pedagog bör man enligt 

dem tala fåordigt och använda ett konkret tal, dvs. inte tala i bildspråk. Att säga till ett barn 

med autism eller Aspergers syndrom att ”ta koppen i örat” kan leda till att barnet för koppen 
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till sitt öra och febrilt försöker få den att fastna i örat. En annan sak som Beckman, Kärnevik 

Måbrink och Schaumann (1998) hävdar är att man som pedagog bör se till så att man 

eliminerar alla störningsmoment innan barnet närvarar. Detta kan vara fläktar, rinnande 

element, spolande toaletter etc. Dessa föremål kan nämligen stjäla hela koncentrationen från 

barnet, och skapar oro hos honom eller henne.   

  

 
1.1.7.3 Den fysiska och psykiska pedagogiska miljön 

Enligt Faherty (2002) är ett schemasystem en enkel lösning för barn med autism och 

Aspergers syndrom och deras vardag. Tid är ett abstrakt begrepp – något som är mycket svårt 

att förstå för barn med autism och Aspergers syndrom. Varje dag bör det finnas ett schema 

som talar om allt som dagen innehåller, från start till slut. Detta schema bör även innehålla 

korrekta tidpunkter, men det är beroende på barnet i fråga i och med att barnets olika behov. 

För vissa är det tillräckligt om händelserna sitter i rätt ordning på schemat, medan andra 

behöver fullständig information i sitt schema. Faherty (2002) hävdar att individuella scheman 

inte ska innehålla mer information än vad barnet har behov av. Vissa barn behöver bara en 

ram över vad som kommer att ske, medan andra barn kan behöva hela dagens händelser, från 

början till slut, med alla exakta tider utsatta. Faherty (2002) påvisar även att vissa barn har 

behov av att ha ett schema som byggs av bilder. Det kan vara ett glas som symboliserar att 

äta, en boll som menar lek osv. Barn med autism och Aspergers syndrom uttrycker sig oftast i 

bildform. Det är inte alltid det verbala talet eller skriftkommunikationen som gör sig hörd, 

utan barnet målar och ritar oftast det han eller hon vill få sagt. Detta gör att det kan underlätta 

med ett bildschema istället för ett skriftligt.  

 När det gäller barnets dagliga schema och vad han eller hon ska göra under dagen menar 

Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann (1998) att pedagogerna måste se till att varje 

rum eller del av rummet som barnet vistas får en enskild funktion. Barnet ska snabbt kunna 

associera rummet till vad som kommer att ske där inne. Det kan vara behövligt att man delar 

upp rummet tydligt, exempelvis med färgad tejp på golvet, bokhyllor etc. Beckman, Kärnevik 

Måbrink och Schaumann (1998) fortsätter att mena att ett barn med autism eller Aspergers 

syndrom behöver zoner såsom en hörna för aktiv fritid, d.v.s. ett ställe för högläsning, lyssna 

på musik, spela spel etc. Det bör även enligt dem finnas en lugn zon dit barnet kan gå för att 

få vara i fred utan att ha en massa väsen runt omkring sig. Här kan barnet ta en paus och få 

andas ut i lugn och ro. Denna plats kan även fungera som övergångsplats mellan olika 

aktiviteter. Det är nämligen av stor vikt att barnet inte går från en aktivitet och direkt till en 

annan, utan barnet behöver tid för att bearbeta det som skett och vad som komma skall.  

 I den lugna zonen kan barnet även få instruktioner för vad som ska ske härnäst. Beckman, 

Kärnevik Måbrink och Schaumann (1998) hävdar även att barnet behöver få ett arbetssystem 

vid varje arbetstillfälle. Det kan vara ett schema över hur arbetet ska gå till, så att barnet lätt 

kan förstå vad det är han eller hon ska göra, hur mycket, i vilken ordning, och vad han eller 

hon ska göra sedan. Föremål och leksaker bör vara organiserade i olika lådor, med tydlig och 

synlig information om vad de innehåller så att barnet kan koppla samman föremålet eller 

leksaken till en specifik låda.  

 När det gäller uppgifter som barnet ska utföra är det viktigt att man som pedagog skapar 

en motivation för uppgiften hos barnet. Dessutom bör man som pedagog ge barnet lång tid till 

varje uppgift. Man ska även ha i åtanke att dessa barn behöver få upprepa samma uppgift flera 

gånger för att lära in hur det går till (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann,1998). 

Dessutom är det viktigt att låta ett barn med autism eller Aspergers syndrom lösa uppgiften i 

lugn och ro, och inte lägga sig i det barnet gör. Att fråga hur det går osv. är inget som 

rekommenderas, då detta kan störa barnets koncentrationsförmåga. Pedagogen ska alltid vara 



9 
 

placerad mittemot barnet. På det sättet kan barnet enkelt ta ögonkontakt samt att pedagogen 

har en tydlig inblick i vad det är som sker.  

 Hos barn med ADHD är det viktigt att pedagogerna arbetar för att stärka barnets 

självkänsla. Barn som fått diagnosen ADHD har en tendens att känna sig underlägsna, sårbara 

och annorlunda, vilket i sin tur resulterar i lättare till utbrott och att barnet inte längre känner 

sig motiverad. Det är därför viktigt att pedagoger ger barnet valmöjligheter som stärker deras 

motivation och som i sin tur kan ge dem självkänslan tillbaka. För utan självkänsla fungerar 

inte barnet (Honos-Webb, 2008). Sannolikheten att barn med ADHD hamnar efter de andra 

barnen i deras utveckling är stor. Pedagogernas specifika ansvar är därför att öka stimulansen 

och ge dem möjligheter till kontinuerlig utveckling. Att tillföra färg, form och struktur bidrar 

till att barnen skärper sin uppmärksamhet och ökar sin prestationsförmåga. Barngruppernas 

samlingar bör för ett barn med ADHD vara korta, då stubinen är kort hos dessa barn och 

uthålligheten minimal. Det är enligt Honos-Webb (2008) viktigt att barnen får mycket fysisk 

aktivitet, så att de inte samlar på sig en massa överskottsenergi. Eventuella arbetsuppgifter 

som barnet får ska vara motiverande och individanpassade till barnet så att han eller hon 

finner en mening med dem och känner sig lockad. Honos-Webb (2008) nämner att 

Montessoripedagogiken är ett utmärkt val för barn med ADHD. Här använder man sig utav 

just individuell pedagogik istället för barnsamlingar. Dessutom får barnen själva välja vad de 

vill göra och inte och barnets behov av fysisk aktivitet tillgodoses. Montessoripedagogiken 

menar att inlärningsprocessen hos barnet sker via handling och fysisk aktivitet. De menar att 

de lär sig genom sensorisk inlärning, dvs. att barnen bör få använda mer material än vanligt. 

De kan klämma och känna, lyssna, lukta och smaka och lära sig saker genom att engagera 

sina sinnen, vilket även gäller barn med ADHD. Därav kan denna inriktade pedagogik vara ett 

utmärkt val för ett barn med ADHD (Honos-Webb, 2008). 

 

Sammanfattningsvis framstår det i bakgrunden att det finns mycket att tänka på om man har 

ett barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom i sin barngrupp. Det gäller att förskolan 

har en trygg, stabil och strukturerad miljö, samt att barngruppen hålls liten. Barn med dessa 

tre diagnoser behöver få utrymme att vara ifred, samt att få gott om tid på sig och inte bli 

påskyndade. Det gäller att pedagogen talar konkret till barnet, och att pedagogen har god 

kunskap angående barnets tillstånd.  

 Informationen som under detta avsnitt har tagit upp kommer sedan att användas som 

verktyg i vår kommande analys. Först ska vi berätta vårt syfte med vår studie, de valda 

forskningsfrågorna samt beskriva metoden.  

 
 
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att lyfta fram pedagogers upplevelser, erfarenheter, syn och 

arbetssätt gällande integreringen av förskolebarn i åldrarna 1-6 år med ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom i en integrerad förskola. Kan dessa barn delta i alla aktiviteter som sker i 

förskolan, eller finns det stunder då det gynnar dem att inte delta? Studiens syfte är därför att 

ge en bild av hur pedagoger uppfattar dessa barns situation i den integrerade förskolan. 
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1.3 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor kommer att undersökas i studien: 

1. Hur arbetar pedagoger för att integrera barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom i 

förskolan? 

2. Upplever pedagogerna att barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom känner sig 

integrerade och delaktiga i förskolan? 

3. Finns det något som hindrar dessa barns integration och delaktighet? Vad i så fall och hur 

kan pedagoger överkomma dessa?  

 
 
 
 
2. METOD 

Vi har valt att endast se till pedagogers syn på och erfarenheter av barnens situation. Detta av 

den anledningen av att vi av etiska skäl valde att inte intervjua barnen då de är så pass små. 

Vår mening är att ifall barnen intervjuas så behöver vi mer kunskap inom området, samt ha 

större insikt i alla etiska aspekter. Att ha barn som intervjudeltagare är känsligt och kräver 

mycket förarbete (Vetenskapsrådet, 2004). Vår ursprungliga tanke var att vi däremot skulle ha 

med några föräldrars erfarenheter och åsikter, men denna idé ströks efter avrådan av 

förskolans personal, även här av etiska skäl, i och med att det är en mycket känslig situation 

för föräldrarna. 

 Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Med det menas att 

intervjuerna är av berättande form, dvs. att frågorna är öppna och bjuder in deltagaren till ett 

berättande samtal. Den kvalitativa metoden eftersöker personliga upplevelser och 

karaktäriseras av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjufrågorna har utformats på 

egen hand av oss själva utifrån de tankar och funderingar som väckts hos oss under 

lärarutbildningens gång samt inläsning av aktuell litteratur och forskning till denna studie.  

 Resultatet kommer sedan att analyseras med hjälp av den redovisade litteraturen i 

bakgrundsavsnittet (se avsnitt 1.1).  

 
 
 

2.1 Etiska överväganden 

I en kvalitativ studie som tar upp människors personliga erfarenheter, synsätt och åsikter är 

det viktigt med etiska överväganden (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har utefter det studerat 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2004) och utformat våra intervjufrågor och våra 

intervjuer utifrån följande punkter: 

 Informationskrav – vi har gett våra deltagare information om syftet till vår studie.  

 Samtyckeskravet – Deltagarna har själva godkänt sin medverkan (se bilaga 1.1). 

 Etisk känslig undersökning – Deltagarna är över 15 år och bestämmer själva om de vill 

medverka eller ej. De har dessutom informerats om att de när som helst kan avbryta 

intervjun eller välja att inte svara på någon fråga utan att detta missgynnar dem. 

 Konfidentialitetskravet – Deltagarnas personuppgifter presenteras ej i denna text, och 

vi som intervjuar dem har tystnadsplikt. Materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte. 
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 Innan intervjuerna ägt rum har frågorna dessutom beprövats av utomstående personer 

som inte varit deltaktiga i studien för att reducera tänkbara missförstånd och oklarheter kring 

våra intervjufrågor. 

 

  

 

2.2 Urval av deltagare 

Urvalet av våra deltagare gick till som så att deltagarna till vår forskningsstudie har 

handplockats utifrån några kontakters rekommendationer. Deltagarna kommer från två skilda 

förskolor, belägna i varsin kommun i mellersta Sverige.  

 Förskola 1 har två vanliga förskoleavdelningar samt två avdelningar med 

specialpedagogiskt behov. På dessa två specialpedagogiska avdelningar går fem respektive sju 

barn, medan de övriga två avdelningarna har 19 barn vardera. Dessa fyra avdelningar jobbar 

både enskilt och tillsammans, och alla barn är välkomna in på de olika avdelningarna. De 

tillämpar därav ett integrerande arbetssätt. Med grund i det tog vi därefter kontakt med 

förskolans förskolechef som i sin tur utsåg två respondenter åt oss. En av deltagarna valde 

därefter att ta med ytterligare en person till vår intervju, dvs. totalt tre deltagare från Förskola 

1: 

 Deltagare 1: Kvinna i medelåldern. Har arbetat på förskolan i sex år. Utbildad 

förskollärare med fortutbildningar efter behov i barngruppen.  

 Deltagare 2: Kvinna i medelåldern. Har arbetat på förskolan i tolv år. Utbildad 

förskollärare med fortutbildningar efter barngruppens behov.  

 Deltagare 3: Kvinna i medelåldern. Har arbetat på förskolan i 22 år. Utbildad 

förskollärare med fortutbildningar efter de behov som barnen har.  

 Deltagare 1 och Deltagare 2 arbetar på samma avdelning medan Deltagare 3 arbetar på en 

annan. Båda avdelningarna är av specialpedagogisk karaktär, dvs. på denna avdelning går 

endast barn med särskilda behov. 

 För att få ytterligare deltagare till studien vände vi oss återigen till våra kontakter och fick 

den här gången tips om Förskola 2. Förskola 2 har tre vanliga avdelningar samt en 

specialpedagogisk avdelning där endast barn med särskilda behov finns. Dessa fyra 

avdelningar arbetar likt Förskola 1 både enskilt och tillsammans, och även här är alla 

avdelningar öppna för alla barn utifrån ett integrerande perspektiv. På den specialpedagogiska 

avdelningen går 8 barn, medan de övriga tre avdelningarna har 15, 16 samt 22 barn. Här fick 

vi kontakt med en deltagare: 

 Deltagare 4: Kvinna i medelåldern. Har arbetat på den specialpedagogiska 

avdelningen i 17 år. Utbildad förskollärare med flertalet vidareutbildningar inom det 

specialpedagogiska området.  

 
 
 

2.3 Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuerna ägde rum provades frågorna på utomstående personer för att se om de var 

svåra att förstå etc. Efter denna testomgång bearbetades frågorna för att rätta till eventuella 

missförstånd. Intervjuerna skedde sedan via bokade studiebesök med Deltagarna 1-3 vid två 

olika tillfällen, och de bokade intervjuerna spelades in med diktafon. Deltagare 1 och 
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Deltagare 2 valde på eget önskemål att utföra intervjun tillsammans, och p.g.a. respekt mot 

våra deltagare så utfördes denna intervju på det sättet.  

 Vid första tillfället träffade vi Deltagare 1 och Deltagare 2 på deras avdelning. Vi fick oss 

en rundtur där de noggrant gick igenom deras verksamhet. De visade oss material samt 

berättade om verksamheten och avdelningens historia. Under den här tiden gavs det även 

möjligheten för oss att göra egna observationer på avdelningen för att skapa oss egna intryck 

om verksamheten. Intervjun ägde rum sist av allt inne på ett kontor. Det var deltagarnas eget 

beslut att hålla intervjun där inne. Innan hade vi bestämt att en av oss skulle ställa 

huvudfrågorna och den andre anteckna för att på så vis kunna hålla en struktur. Under 

intervjuns gång så var det mestadels Deltagare 2 som förde samtalet, och Deltagare 1 höll för 

det mesta med, men inflikade viktiga ståndpunkter lite då och då. Intervjun tog ca 35 minuter.  

 Intervjun med Deltagare 3 skedde som redan nämnts vid ett annat tillfälle. Även denna 

gång bjöds det på en rundtur på avdelningen där hon berättade om verksamheten, deras 

arbetssätt etc. Vi fick även här utrymme för egna observationer av miljön för att skapa egna 

intryck. Slutligen visades det en kortfilm om deras avdelning i lugn och ro medan Deltagare 3 

på eget önskemål läste igenom våra intervjufrågor för att kunna förbereda sig. Efter filmens 

slut skedde intervjun i ett rum som Deltagare 3 själv valde ut. Denna gång byttes platserna, så 

att den som antecknade vid första intervjun nu skötte frågorna och den andre observerade 

samtalet. Intervjun tog ca 20 minuter. 

 Intervjun med Deltagare 4 skedde via mailkontakt, av den anledningen att Deltagare 4 

själv valde detta alternativ framför ett personligt möte, vilket respekterades av oss. Vi har 

därav ingen egen uppfattning om den pedagogiska miljön på Förskola 2 då vi inte besökt 

verksamheten personligen. Mailintervjun med Deltagare 4 gick till som så att vi först mailade 

henne om hennes samtycke. Mailet udnertecknades med bådas namn för att visa att det var två 

som stod för frågorna. Efter denna bekräftelse så mailade vi henne frågorna, och gav henne 

några dagars svarstid. Hon svarade inom två dagar.  
 

 
2.3.1 Databearbetning 

Ljudfilerna har transkriberas utav oss efter det att varje intervju ägt rum. All databearbetning 

utfördes med oss två tillsammans, för att se till så att inte gå miste om något som yttrats på 

ljudfilerna. I transkriberingarna har kända namn på personer och platser censurerats p.g.a. 

etiska skäl (se avsnitt 2.1). Dessa transkriberingar har sedan bearbetas ett flertal gånger av oss 

för att få fram vad som enligt vår mening var av vikt för vår studie.  

 Dessutom har vi under våra studiebesök på Förskola 1 sett oss omkring i lokalerna för att 

få en uppfattning om det pedagogiska arbetet och den pedagogiska miljön. 

 
 
 

2.4 Tillförlitlighet 

Validiteten i vår studie är relativt hög enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009), i och med 

att vi lyckats undersöka det som var vår avsikt att undersöka. Däremot kan reliabiliteten för 

vår studie, dvs. möjligheten att upprepa den och få samma resultat, kritiseras. Detta av den 

anledningen att metoden är kvalitativ och att resultaten på så sätt kan skilja sig åt i 

efterkommande studier. Att vi under studiebesöken även skapade egna uppfattningar av 

verksamheten stärker vår tillförlitlighet (Johansson & Svedner, 2001). Att det valdes in 

ytterligare en till deltagare när studien från början hade tre stycken stärker även det 
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tillförlitligheten, i och med att det blir en bredare syn på det valda ämnet. Att Deltagare 1 och 

2 inte hade tagit del av intervjufrågorna innan de ställdes kan ha resulterat i mer spontana svar 

(Kvale  & Brinkmann, 2009), samt att deras vetskap om att de inte presenteras vid deras 

riktiga identitet i denna text inbringar en möjlighet till mer ärliga svar. Grundtanken var att 

Deltagare 3 inte heller skulle få ta del av frågorna innan de ställdes, men i och med hennes 

eget insisterade på det så respekterades detta av etiska skäl. Nackdelen med mailintervjuer 

kan dock vara att deltagaren har med tid till att förbereda sina svar, och att de i inte blir 

spontana (Johansson & Svedner, 2001). Dock upplevde vi inte detta med svaren från 

Deltagare 4. Hennes svar blev mer kortfattade och mer konkreta enligt vår uppfattning.  

 Enligt Kvale och Brinkmann (2009) samt Johansson och Svedner (2001) uppstår det 

reliabilitetsbrister vid intervjuer om det inte är samma intervjuare i alla intervjuer. Dessutom 

kan yttre omständigheter påverka resultatet. Eftersom intervjuerna utfördes med olika 

intervjuare så sänks vår tillförlitlighet något. Däremot så var vi båda med under varje tillfälle, 

och kunde därför båda ställa följdfrågor i fall vi ansåg att den ena av oss missade något av 

vikt. Däremot så ställdes samma huvudfrågor under alla intervjutillfällen (se bilaga 2). Miljön 

var likande i de två första intervjuerna, medan den fjärde intervjun skiljde sig åt från de övriga 

två. Nackdelen med det blev att det inte ställdes några följdfrågor, men samtidigt så erbjöd 

hon oss möjligheten att höra av oss till henne igen ifall vi stötte på oklarheter i hennes svar.  

 
 
 
 

3. RESULTAT 

Här nedan presenteras en sammanställning av våra intervjuer med Deltagare 1-4, samt det vi 

såg under rundvandringarna under studiebesöken. Resultatet redovisas i underrubriker 

bestående av våra tre forskningsfrågor. Men först och främst presenteras det allmänna kring 

vad det enligt Deltagare 1-4 betyder att ha ett barn med ADHD, autism eller Aspergers 

syndrom i den integrerade förskolan. 

 

Enligt Deltagare 1 och 2 är det inte många barn som har diagnosen ADHD och Aspergers 

syndrom fastställd i förskoleåldern. De fåtal diagnoser som finns i den här åldern är vanligtvis 

autism enligt dem, men även det är svårt att fastställa i sådan tidig ålder. De menar att barnen 

är så pass små, och att det tar tid att göra utredningar som ska ligga till grund för en fastställd 

diagnos, och denna utredning är oftast inte klar förrän barnen nått skolåldern. Om ett barn 

däremot ska placeras i en specialskola för sin funktionsnedsättning så krävs en diagnos. 

Däremot lyfter Deltagare 2 att det är vanligt förekommande att barnen har ett 

psykologutlåtande eller att barnet fått en remiss till utredning och att förskolans pedagoger 

därifrån får agera utifrån ett specialpedagogiskt arbetssätt. Deltagare 1 påpekar även att det 

många gånger rör sig om stor okunskap inom området vilket gör att barnen inte riktigt får den 

hjälp de behöver. Hon menar att många gånger under hennes yrkesliv så har hon stött på barn 

som haft en språkstörning, vilket i sin tur har lett till utredning angående diagnosen autism, 

och därav har barnet genomgått utredning under flera år för något som egentligen inte funnits 

där.  

 Enligt Deltagare 1-4 finns det inget krav på dem från arbetsgivarens sida att vara 

speciallärare, och det finns heller inget krav på att ha förskollärarexamen eller 

barnskötarutbildning. Däremot så menar de att de vid varje nyinskolat barn på förskolan går 

igenom vad barnet har för behov och därav så vidareutbildas personalen under 
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fortutbildningar för att anpassa personalens kompetens efter det enskilda barnet. De menar 

alla att det istället läggs stor vikt på personlig kompetens för att få arbeta på en integrerad 

förskola, och att det mesta dels handlar om att pedagogerna verkligen måste brinna för ämnet. 

Deltagare 3 nämner även att de kontinuerligt arbetar med ett resursteam på sidan av och att de 

alltid kan vända sig till dem om pedagogerna känner att de stöter på hinder eller inte vet hur 

de ska hantera en viss situation. Detta resursteam finns därav till som stöd och agerar som 

extra kompetens för pedagogerna.  

 Deltagare 1-4 lyfter alla att många föräldrar väljer en integrerad förskola just av den 

anledningen att de vill göra sina barn medvetna om att det finns olikheter i samhället. De 

känner alla fyra att det har blivit en ökad medvetenhet om specialpedagogiken och att vi alla 

är olika, men inte mindre värda för det. Deltagare 1 och Deltagare 2 lyfter att det finns före 

detta förskolebarn till dem som kommer tillbaka några år senare och tackar dem för att de gav 

dem en möjlighet till att utvecklas som individer och att skapa en acceptans för alla olikheter.  

 
 
 

3.1 Hur arbetar pedagoger för att integrera barn med ADHD, autism 
eller Aspergers syndrom i förskolan? 

Deltagare 1-4 är alla överens om att när det gäller det integrerande arbetet med barn med 

ADHD, autism och Aspergergs syndrom så är det viktigt att man för samtal med alla barn 

rörande att det finns olikheter i barngruppen.  

Ja det tycker jag och det ordnar ofta barnen själva genom att de kommer och frågar. Vi möts 

ju mycket ute vi tillsammans med barnen och då kommer ofta barn fram och frågar varför går 

han inte varför göra han si varför gör han så? Och då får man svara enkelt som just barn i den 

åldern klarar av då och ibland kanske det räcker med att säga att han är bara lite handikappad. 

Det ordet ska man egentligen inte använda men ändå så tycker jag att det är ett bra ord att 

använda när det gäller barn ändå. – Deltagare 3 

Deltagare 2 menar i sin tur att på det här sättet blir samtalen naturliga, och att man som 

pedagog absolut inte ska tvinga fram samtalen på egen hand. De ska ske på barnens villkor 

och deras initiativ, inte för att pedagogen vill det. Hon fortsätter med att man som pedagog 

inte behöver svara så mycket, och att man måste svara utifrån barnens förståelsekapacitet. 

Men hon lyfter även vikten av att svara på det barnet frågar om:  

De, man ser redan de här som är små nästan, de här som bara är ett, tvååringar som börjar. Att 

de kan titta ibland på våra barn och tänka att de, de ser redan då att det är något som inte 

riktigt och frågar... Så tycker jag att man ska svara på det de frågar om. – Deltagare 2 

Även Deltagare 4 håller med och anser att det är barnen som styr samtalen. 

Min erfarenhet är att barn alltid ställer frågor och är intresserade av olikheter. De frågorna och 

funderingarna ska man samtala om. Ge barnen chansen att vara tillsammans med alla 

människor. – Deltagare 4 

En annan sak som alla deltagarna pekar på som en viktig del i integreringen är 

föräldrasamverkan. De menar alla att eftersom de har barn med särskilda behov så är 

behovet av en stark relation till föräldrarna nödvändig, och de kommer inte så långt i sitt 

arbete utan den. Deltagare 1 menar att det är viktigt att pedagoger uppmuntrar 

föräldrarna till att göra sina barn medvetna om sin funktionsnedsättning och dess 
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särskilda behov. På det sättet kan barnen själva föra sin talan och tala om sina behov 

samt försöka förmedla dessa till de övriga barnen så att de kan gå varandra till mötes. 

Deltagare 1-4 nämner alla att föräldrasamverkan är bra. Med det menar de också att den 

är tightare än på andra ställen eftersom den måste vara det i och med barnens behov. 

Deltagare 2 fortsätter med att nämna att oftast är familjerna i kris när de kommer till 

förskolan, och att det kan ha varit ett väldigt stort beslut för familjen att placera sitt barn 

på förskolan. Deltagare 2 tar även upp att hon har uppmärksammat beslutsångest hos 

föräldrarna trots det att de redan har bestämt sig. Deltagare 3 menar då att pedagogens 

roll är att finnas till som stöd för familjen och få dem att känna att den här förskolan är 

en trygg och stabil miljö för barnet som gynnar barnets integrering. Samtidigt påpekar 

Deltagare 3 att det här gäller att hålla en professionell nivå, med tanke på att föräldrarna 

lätt lämnar ut sig och öppnar upp sig angående sina egna åsikter och känslor. Deltagare 

3 menar här att det inte är pedagogens roll att agera psykolog för föräldrarna, utan att de 

är där för att arbeta med barnet i främsta hand. Många gånger får man som pedagog 

hänvisa föräldrarna till att det finns hjälp för dem att få på annat håll, menar Deltagare 

3. Hon berättar även att pedagogerna får handledning i hur man bemöter föräldrarna och 

sätter upp gränser, så att pedagogerna inte får en ryggsäck på sig med föräldrarnas 

problem. Deltagare 4 menar i sin tur att pedagogernas uppgift är att inneha en förståelse 

för att det kan vara känsligt och tungt för föräldrarna, och att pedagogerna till viss mån 

bör följa föräldrarnas sorgeprocess. Deltagare 3 tar även upp att de brukar ta med 

barnen på aktiviteter som föräldrarna kanske inte orkar med, så som att gå och fika, ta 

dem till sociala platser etc. Hon menar att det är viktigt att poängtera att barn med 

ADHD, autism eller Aspergers syndrom, likväl barn med andra funktionsnedsättningar 

och funktionshinder, har rätt att synas och finnas till i samhället. Därför är det som 

pedagog i en sådan här barngrupp viktigt att skapa aktivteter som sker i sociala 

sammanhang, där barnen får vistas bland andra barn, ungdomar och vuxna. Det finns 

enligt Deltagare 3 inga ursäkter för att man ska hålla dessa barn exkluderade från 

samhället, om inte det ligger till som så att det är vad just det här barnet behöver.  

 Deltagare 1-3 nämner alla tre att på deras förskola arbetar de med integrering och 

inkludering genom att ha tvärgrupper på förskolans avdelningar, vilket betyder att de tar 

in grupper på de olika avdelningarna under vissa dagar där de tillsammans arbetar med 

något, leker etc. Detta sker utöver barnens egna val, och är något som pedagogerna har 

planerat på egen hand. Däremot påpekar Deltagare 1 och Deltagare 2 att de inte tvingar 

något barn till att delta i dessa tvärgrupper, utan att det endast är en möjlighet för barnet 

att erbjudas inkludering och integrering. 

  

 
3.1.1 Den pedagogiska miljön 

På deltagare 1-3:s förskola kunde vi se att de aktivt arbetar med scheman för barnen 

med autism och Aspergers syndrom. Strukturerna på dessa scheman varierade och var 

anpassade utefter varje barns särskilda behov. Vissa barn behövde endast bildscheman 

medan andra barn hade scheman där bilder kompletterades med ord. De visade oss även 

runt i lokalerna och förklarade att materialet de hade var material som var utformade för 

att barnen skulle använda sina olika sinnen som syn, känsel och hörsel. Alla lådor med 

leksaker var märkta med symboler eller siffror så att barnen lätt skulle veta var saker 

fanns och veta vart man skulle lägga tillbaka dem när man var färdig. Vi la även märke 

till att det var en väldig ordning på avdelningarna där dessa barn fanns. Detta för att de 

visste att var de klara med en sak fick de lov att städa undan detta innan de började med 

nästa lek, för att inte skapa hinder för andra barn.   
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 Rummen som barnen hade att tillgå kunde avskärmas med olika flyttbara skärmar 

för att barnen skulle kunna arbeta ostört. På deras avdelningar är mycket placerat på 

väggarna så att barnen kan arbeta därifrån. Till exempel finns det på Deltagare 1 och 

Deltagare 2:s avdelning möjlighet att bygga med Duplo på väggen, och på Deltagare 3:s 

avdelning kan barnen använda sina olika sinnen genom olika väggaktiviteter. Inne på 

Deltagare 3:s avdelning så finns även ett rum som är till för avslappning. Här kan 

barnen slappna av i en vattensäng, titta på discokulan i taket eller de bubblande 

vattenrören som ger olika färger. Rummet är inrett i vitt för att skapa en sådan 

avslappnad miljö som möjligt. De har även hängmattor placerade i två av avdelningens 

rum där barnen brukar ligga tillsammans och känna den gungande rytmen samtidigt som 

de ligger nära och får närkontakt av varandra. I detta läge poängterar dock Deltagare 3 

att det är viktigt att man som pedagog är medveten om vilka barn man lägger bredvid 

varandra, så att det inte sker en personlig krock.  

 Deltagare 3 visar även ett bollhav där barnen kan busa och känna bollarna runt om 

kring sig, ett mycket populärt ställe på avdelningen enligt Deltagare 3. På Deltagare 1-

3:s förskola finns även ett stort rum som binder samman de fyra avdelningarna där alla 

samlas för att ha sångstund. På så sätt får barnen ytterligare en möjlighet till integrering 

och samtidigt som det blir träning för barnen att vara i större grupper. Deltagare 1-3 

lyfter även vikten av att ha alla fyra avdelningarna öppna för alla barn så att de kan 

komma in och hälsa på hos varandra när de känner för det. Detta är enligt dem ett enkelt 

sätt att främja integrering och uppmuntra inkludering framför exkludering.  

 Deltagare 4 beskriver sin verksamhet som en tydlig och strukturerad miljö. Den är 

anpassad efter barnens behov och förmåga. De har synlig information, så som scheman 

för att underlätta för barnen så att de kan hänga med i det som sker under dagen på egen 

hand. Deras lokaler är utformade efter olika stationer som förutsätter en avslappnad 

miljö med lugna förutsättningar för att minska ner på ljud- och stressfaktorer för att öka 

barnens koncentrationsförmåga. Förskola 2 har likt Förskola 1 även de olika symboler 

och numreringar på lådor och dylikt för att skapa ordning och reda och en lättförståelig 

struktur för barnen. Även de har ett rum som de kallar för ”Upplevelserummet” som är 

inrett i vitt och innehar dekorationer så som bubblande vattenrör, ljusslingor etc. syftet 

med detta rum är att skapa möjlighet för sinnesstimulans och ge barnen en möjlighet till 

glädje, kroppskännedom, stillhet, minskad stress etc.  

 

 
 

3.2 Upplever pedagogerna att barn med ADHD, autism eller Aspergers 
syndrom känner sig integrerade och delaktiga i förskolan? 

Deltagare 1 och 2 anser att deras barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom blir 

integrerade och delaktiga i förskolans aktiviteter i den mån som barnen själva väljer. Alla 

förskolans barn väljer själva att gå runt på de fyra olika avdelningarna och de väljer själva 

vilka de vill leka med. Deltagare 3 lyfter att på deras avdelning tillämpas den fria leken, vilket 

gör att barnen själva väljer vad de vill sysselsätta sig med, vilket rum de vill vara i osv. På det 

sättet kan pedagogerna se vart barnen väljer att befinna sig och vilka de väljer att leka med. 

Deltagare 4 anser även hon i sin tur att barnen själva avgör när de vill vara delaktiga och 

integrerade. Enligt henne så styrs detta självfallet mycket av vilken grad av 

funktionsnedsättning barnet har, samt hur den sociala och psykiska miljön är utformad. 

Deltagare 3 hävdar att om det finns en acceptans och välkommande värme i rummet så finns 

det inte mycket som hindrar barnen från att vara integrerade och delaktiga när det gäller den 
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sociala miljöns betydelse. Deltagare 3 fortsätter att nämna att hon anser att det även har blivit 

bättre med tiden. Förr var inställningen annorlunda, menar hon, vilket gjorde att det inte 

erbjöds så många möjligheter för barnen och deras avdelning blev mer borträknad från de 

övriga tre. Hon menar att detta gick ut över barnen, men att pedagogerna på deras avdelning 

då fick dra ett större lass och försöka ge dem de möjligheterna i alla fall. Enligt deltagare 3 

kan vissa gemensamma aktiviteter fortfarande vara svåra för deras barn att delta i, men hon 

ser inte det som ett exkluderande, då deras barn behöver få vara själva ibland, och att de under 

planeringar väljer att lägga deras ”egen tid” vid tillfällen då de andra avdelningarna kan göra 

den tilltänkta aktiviteten. Även Deltagare 1 och Deltagare 2 har upplevt liknande situationer. 

De nämner även de att det blivit bättre med tiden, men att de två ”vanliga” avdelningarna 

tidigare drog sig undan dem. Deltagare 1 och Deltagare 2 nämner även att deras barn ibland 

kan få konstiga blickar från barnen på de två vanliga avdelningarna, men att det kan ligga 

rädsla för det okända bakom detta. Deltagare 4 har erfarenhet av att de övriga förskolebarnen 

har upplevt rädsla för barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom, i och med det 

oberäkneliga beteendet såsom utbrott etc. Deltagare 4 menar även att hon har upplevt att 

vuxna känt samma sak, vilket hon tror beror på rädsla för det okända, som i sin tur är ett 

resultat av okunskap. Deltagare 1-4 upplever dock att deras förskolebarn har trivts på 

förskolan under vistelseåren.  

 
 
 

3.3 Finns det något som hindrar dessa barns integration och 
delaktighet? Vad i så fall och hur kan pedagoger överkomma dessa? 

Deltagare 1-4 är alla överrens om att det främsta som utgör ett hinder för integreringen är 

begreppet ”en skola för alla” (Brodin & Lindstrand, 2004). Deltagare 1 menar att begreppet 

sätter en stor press på cheferna när det gäller utformningen av verksamheten till exempel. Hon 

menar att detta begrepp gör att cheferna måste skära ner barnantalet i den barngrupp där ett 

barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom finns, men i och med den ekonomiska 

situationen så finns inte den här möjligheten, för vart ska man då göra av dessa barn med 

särskilda behov? Enligt Deltagare 1 så resulterar detta oftast i att man behåller den stora 

barngruppen och det skapar ett hinder för barnet med ADHD, autism eller Aspergers 

syndrom, då detta barn inte klarar av att vara integrerad i en stor barngrupp. Stora barngrupper 

är enligt Deltagare 1 ett problem som alla förskolor dras med, vilket gör att det kan bli en 

omöjlig uppgift för pedagogerna att arbeta mer utifrån varje enskilt barns egna behov. För 

enligt henne får man inte glömma att det inte endast är barnen med funktionsnedsättning eller 

funktionshinder som behöver stöd, utan det gäller alla barn. Alla har sina egna behov och alla 

barn har rätt att få dem tillgodosedda. Här skapar den stora barngruppen ett hinder, då 

pedagogerna inte riktigt hinner med alla barn och i det läget måste välja och prioritera vissa 

barn.  

 Deltagare 4 menar att ”en skola för alla” till stor del i nuläget resulterar i en okunskap, 

för stora barngrupper och olämpliga miljöer. Hon fortsätter med att ta upp att det finns 

tendenser att man sätter ihop barngrupper med olika särskilda behov i den utsträckningen att 

det blir fel. Barnen har så olika förutsättningar vilket ger dem så pass olika behov att det kan 

orsaka hinder att ha vissa barn tillsammans i och med att pedagogerna inte hinner tillgodose 

allas behov. Deltagare 2 menar även hon likt Deltagare 4 att barngrupperna kan innehålla 

sådan stor nivåskillnad när det gäller barnens utveckling att många barn kan fara illa av att gå 

i samma barngrupp. För att överkomma detta hinder så menar Deltagare 2 att man först och 
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främst måste se till barnets behov och barnets bästa, och inte bara se till det som ”ser fint ut 

på pappret”. 

 Deltagare 2 menar även hon att ”en skola för alla” har en tendens att orsaka problem i 

och med att lokalerna inte alltid är specialanpassade för att rymma barn med 

specialpedagogiska behov. Barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom måste ha 

tillgång till utrymmen där de kan få gå undan om de behöver det. Deltagare 2 lyfter att dessa 

barn måste ha mer strukturerade rum, rum som är mer organiserade än vad de vanligen är på 

en förskola.  Deltagare 1 och Deltagare 2 påpekar att de anser att deras lokaler inte riktigt 

räcker till för deras behov, utan att de skulle vilja ha fler rum och även större ytor. Deltagare 2 

anser att detta kan vara ett hinder med begreppet ”en skola för alla”, eftersom det kanske inte 

finns den kunskapen som krävs för att anpassa lokalerna på den nivå som barn med ADHD, 

autism eller Aspergers syndrom behöver. Deltagare 3 menar i sin tur att hindret kan ligga i att 

integrering många gånger sker för integreringens skull, och inte för barnets bästa. Hon ser 

begreppet ”en skola för alla” som en utopi, dvs. en illusion och ett ouppnåeligt mål. 

Det tänker jag också när det gäller våra barn så blir det ju ibland jobbigt med integreringen. 

Vem får utbyte av det och å andra sidan ge om vi säger att de friska barnen får ett utbyte av 

våra barn men tvärt om kanske det inte i vissa fall är någon fördel. – Deltagare 3 

Med det menar Deltagare 3 att många barn inte alltid har det behovet att vara integrerade med 

andra barn, och kanske till och med mår bäst av att få vara i en egen grupp. Om det då finns 

ett krav på förskolan att de ska vara integrerade så kan dessa barn fara illa av att sättas 

samman med andra barn, och det är enligt Deltagare 3:s mening ett hinder. Hon menar även 

hon att stora barngrupper och platsbrist utgör ett hinder för barnen. Ett annat hinder är att barn 

med ADHD, autism eller Aspergers syndrom kan ha svårt att vara delaktiga och följa med på 

vissa av förskolans aktiviteter, och detta hinder kan försvåra barnens integrering.  

 Dessutom anser Deltagare 3 att pedagogerna utgör kanske det största hindret av dem alla. 

Pedagoger kan göra en för stor sak av saker och ting, och de kan tro att dessa barn inte klarar 

av vissa aktiviteter som planeras i förskolan, och att man därför väljer att inte utföra 

aktiviteten eller ser till så att barnet i fråga får göra någonting annat istället. Detta trots att 

barnet i själva verket hade kunnat vara med. Deltagare 3 menar även att detta gäller i synen på 

barnens inkludering. Pedagoger kan ha den tendensen att tro att de övriga barnen kommer att 

exkludera eller se konstigt på de barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom, och därav 

bygger vi upp en händelse i förväg och skapar ett skydd för barnet. Men i själva verket är barn 

mer förstående än vad pedagoger tror och de har generellt lättare för acceptans. Deltagare 3 

menar med det att vuxna inte alltid behöver analysera och se hinder i allt, utan se saker och 

ting ur ett positivt läge. Annars är det pedagogen som skapar hindret. 

  Deltagare 1 och Deltagare 2 menar båda två att pedagogens inställning är en stor 

förutsättning för att skapa en god miljö för integrering. Om pedagogen inte har en positiv 

inställning till integrering kommer barnen heller inte att få möjlighet till integrering, utan 

snarare blir exkluderade och borträknade från den övriga barngruppen, vilket utgör ett väldigt 

stort hinder för integreringen. Deltagare 1 menar att pedagogens roll är att fokusera på 

barnens olikheter som något positivt och inte se det som hinder. Hon menar att olikheterna är 

ett stort verktyg till arbetet med barnen och att man kan använda dem som olika resurser. 

Vidare lyfter både Deltagare 1 och Deltagare 2 problemet med att barn med ADHD, autism 

eller Aspergers syndrom har problem med att förstå andras handlingar, åsikter och känslor. 

Dessa barn är vad man kan kalla för egoistiska av naturligt skäl p.g.a. deras 

funktionsnedsättning, vilket gör att de inte är öppna mot andra barn på samma sätt som ett 

barn utan denna typ av funktionsnedsättning.  



19 
 

Det är ju det som är problemet många gånger också som många av våra barn här har ett 

gemensamt intresse och det är att bestämma… – Deltagare 1 

Med det menar Deltagare 1 att det kan bli svårt att integrera barnen p.g.a. de olika viljorna 

och att detta lätt framkallar utbrott hos barnen. Det gäller enligt Deltagare 1 och Deltagare 2 

att i detta läge försöka förmedla mellan barnen, att vara deras mellankommunikatör.  

 Ytterligare ett hinder i det integrerade arbetet är ifall pedagogerna inte kommunicerar 

med varandra, menar alla deltagarna. Med det menas att pedagogerna ständigt måste 

kommunicera med varandra för att bygga upp en förståelse för varandra, för barnen och för 

olika arbetssätt. Deltagare 2 lyfter att hon stött på pedagoger som ansett att Deltagare 2 haft 

det lätt i sitt arbete eftersom hon haft så några barn i sina barngrupper. Med det vill Deltagare 

2 visa att det inte är en dans på rosor, och att även om barnen är få betyder inte det att det kan 

vara en lättare arbetssituation för det. Deltagare 2 vill hävda att även det utgör ett hinder mot 

integreringen, i och med att det än en gång handlar om pedagogens inställning. För att 

integrera och öppna upp sinnet och se möjligheterna så kan inte pedagoger ha den här 

inställningen, menar Deltagare 2. Deltagare 3 tyder även hon på att dialogen är viktig mellan 

den arbetande personalen. Alla ska vara med på tanken om arbetet för integrering, och det är 

inte alltid så självklart, menar hon. Deltagare 4 delar även hon erfarenheten att det 

gemensamma förhållningssättet kan sätta käppar i hjulet för barnens integrering. För henne är 

det viktigt att personalen tänker lika gällande integreringen och innehar en öppenhet mot den. 

Enligt henne måste alla pedagoger tillsammans hitta ett förhållningssätt där alla mår bra, och 

då främst barnet. För om barnet mår bra så utvecklas det. Hon menar att om detta 

gemensamma förhållningssätt inte finns så skapas ett hinder mot integreringen. Enligt 

Deltagare 3 är det väldigt lätt att tro att det bara är att placera in barn med ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom i den övriga barngruppen utan någon vidare kommunikation och 

planering sinsemellan personalen. Hon menar att pedagogerna måste våga dela erfarenheter 

och lära sig utav varandra för att skapa en god miljö för integrering. Om man inte är villig till 

detta så stryper man istället integreringsmöjligheterna, menar Deltagare 3. Hon fortsätter dock 

med att det kan vara enkelt att ha ett sådant här tänkande, men att det kan vara väldigt svårt att 

få det att fungera i praktiken.  

 
 
 
 

4. ANALYS 

Här presenteras en analys av det angivna resultatet. Resultatet är analyserat med hjälp av den 

forskning och litteratur som angivits under bakgrundsavsnittet (se avsnitt 1.1), och kommer 

att presenteras lika som i resultatdelen, dvs. först och främst det allmänna och sedan i tre 

underrubriker bestående av våra tre forskningsfrågor. 

 

Utifrån det som redovisats i resultatet kontra det som nämnts i bakgrunden tolkar vi det som 

att det våra deltagare nämnt och litteraturen till stor del stämmer överrens. Deltagare 1 och 

Deltagare 2 nämner att många barn inte har en diagnos då det tar lång tid att utreda och att när 

den utredningen är klar så har barnet passerat förskoleåldern. Grskovic och Zentall (2010) 

hävdar att när det gäller ADHD så ses inte barnens beteende som riktiga symtom under åren i 

förskolan, utan att det är något som uppmärksammas först i skolåldern. Rörande barn med 

Aspergers syndrom så menar Rye och Hundevadt (1995) att barnen vanligtvis inte misstänks 
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för Aspergers syndrom i förskolan p.g.a. att de innehar en sådan pass normal intelligens och 

beter sig som de övriga barnen, om inte något tillbakadraget. Som vi märkte på Deltagare 1-3 

så låg diagnoserna främst hos barn med autism, vilket enligt Rye och Hundevadt (1995) är det 

som är lättast att diagnostisera i tidig ålder i och med dess tydliga symtom.  

 Enligt Skolverket (2005) ska det finnas specialpedagogisk kompetens i varje barngrupp 

där det förekommer barn med särskilda behov. Detta av den anledningen att barnen ska 

erbjudas den vardag de behöver och att pedagogerna ska klara av att hantera olika situationer 

samt ha en förmåga att utforma aktiviteter därutöver. Deltagare 1-4 menar dock att de inte har 

ett krav på sig från sin ledning att ha specialpedagogisk utbildning, inte heller en 

förskollärarexamen eller barnskötarutbildning, men att de får specialpedagogisk kompetens 

utefter varje enskilt barn. De får den specialpedagogiska utbildningen som krävs för varje 

barn, men samtidigt så har de inte det krav på sig att ha den grundläggande utbildningen. 

Trots det har våra fyra deltagare alla en förskollärarexamen.  

 Brodin och Lindstrand (2009) hävdar att förskolan dessutom bör samarbeta med 

utomstående insatser såsom habilitering, specialpedagoger etc. för att få vägledning i hur de 

ska arbeta med ett barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Resultaten tyder på att 

de båda förskolorna har ett starkt samarbete med resursteam som finns till stöd för 

pedagogerna i deras arbete med både barnen och deras föräldrar. Det råder enligt vår tolkning 

enade meningar om vikten av specialpedagogisk kompetens hos pedagogerna, samt att de 

enligt deltagarnas uppfattningar får de resurser de behöver inom området.  

 
 
 
4.1 Hur arbetar pedagoger för att integrera barn med ADHD, autism 
eller Aspergers syndrom i förskolan? 

Av det man kan se i resultatdelen så anser deltagarna att det är viktigt att man för samtal med 

barnen angående de olikheter som finns i barngruppen, något som understryks av bland annat 

Brodin och Linstrand (2009). Deras mening om att pedagogerna ska lyfta varje barn som 

unikt och som en positiv resurs tillämpas även i praktiken utifrån det vi kan se i resultaten. 

Deltagare 1-4 tycks alla vara överrens om att det är något som måste ske på barnens villkor, 

men att det är en viktig del i integreringsarbetet. Vi ser det som att Deltagare 2 och Deltagare 

4 båda två menar att man måste våga svara på det barnen själva frågar om, och att det på det 

här sättet blir ett naturligt tillvägagångssätt. Även detta tillvägagångssätt stärks av Brodin och 

Linstrand (2009) som menar att det mest effektivaste sättet att ta upp frågan på är just med 

hjälp av barnens spontana och impulsiva frågor. Det är enligt dem inget som ska ske på 

pedagogens villkor. Även detta ger oss en tolkning att resultaten stämmer överens med teorin, 

och vi drar en slutsats om att det enligt deltagarna är viktigt att föra samtal med barnen och att 

det barnen själva frågar om är de också förtjänade att få ett ärligt svar om.  

 Vi tolkar det även som så att de pedagoger som deltog i studien följer Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) vad gäller föräldrasamverkan när det gäller integreringen av deras barn 

med ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Enligt Lpfö 98 ska pedagogerna inte endast 

samspela med barnet på förskolan, utan även med dess föräldrar. Wormnaes (2001a) tar upp 

föräldrarnas oro, och att man som pedagog måste ta hänsyn till att det kan vara mycket svårt 

för en förälder att lämna sitt barn på förskolan, speciellt kanske om barnet har en 

funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Resultaten visar på att deltagarna tar stor 

hänsyn till detta, enligt vår tolkning. Deltagare 2 nämner att det kan vara väldigt svårt för 

föräldrarna och att de kan lida av beslutsångest länge, både före och efter det att beslutet har 

fattats. Vår tolkning av resultaten är dock att det verkar vara en hårfin gräns angående hur 
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engagerad en pedagog ska vara i föräldrarnas oro. För samtidigt som Wormnaes (2001a) 

nämner att man som pedagog bör engagera sig så som deltagare 4 menar, menar Deltagare 3 i 

sin tur att en pedagog inte ska vara för delaktig och engagerad, då risken finns att pedagogen 

blir någon sorts psykolog och får bära en ryggsäck som inte egentligen är hans eller hennes att 

bära. Vi analyserar det som att det ständigt gäller att balansera detta och att det i själva verket 

är en tung och svår uppgift för pedagogen där denne ständigt måste vara på sin vakt för att 

inte gå för långt. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) så är pedagogens uppgift att skapa en 

trygg miljö för både barn och föräldrar där föräldrarna kan känna att deras barn är i säkerhet 

och i goda händer, som alla fyra deltagarna även tycks peka på. Utifrån litteraturen och 

studiens resultat så är vår tolkning som att om föräldrarna känner en trygghet i att lämna sitt 

barn på förskolan så kommer även barnet att känna sig tryggt, och vice versa. Vad vi kan se är 

att föräldrasamverkan har en stor betydelse i integreringen av de barn med ADHD, autism 

eller Aspergers syndrom. Resultaten visar att det tycks vara som så att om föräldrarna inte ser 

förskolans verksamhet som något positivt så blir barnens integrering lidande, i och med det 

stora inflytande som föräldrarna har på sitt barns vistelse på förskolan. Vi ser det som om de 

däremot ser förskolans verksamhet och arbetssätt som något positivt så står de heller inte i 

vägen för integreringen, vilket understryks av Wormnaes (2001a). Att föräldrar till så kallade 

normala barn väljer att placera sina barn på dessa förskolor tolkar vi som en positiv inställning 

av integrering och inkludering och att samhället har en större acceptans till människors 

olikheter.  

 Honos-Webb (2008) pekar på vikten av att barn med ADHD måste erbjudas 

valmöjligheter som är av deras intresse för att öka barnens motivation och engagemang. Detta 

tycks vi kunna se i våra reslutat i och med att de båda förskolorna erbjuder barnen den fria 

leken och ett eget beslutsfattande angående vad de vill aktivera sig med under dagen på 

förskolan. Honos-Webb (2008) menar att detta är viktigt för ökandet av barnets självkänsla, 

och vi anser därför att båda förskolorna har en medvetenhet om att barnen måste få göra sina 

egna val här i livet, då det påverkar deras eget välmående, vilket även understryks av Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) samt i Barnkonventionen, artikel 23 (Hammarberg, 2002). 

 En viktig slutsats som kan dras utifrån resultaten är att alla fyra deltagarna är överens om 

att det viktigaste en pedagog bör tänka på i sitt arbete med barn med ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom är att man ser barnet som en resurs istället för ett hinder. De pekar alla 

fyra på att pedagogen måste skapa en trygghet för barnet där dess behov blir tillfredsställda, 

och de är dessutom alla överens om att barnen behöver hjälpinsatser i deras vardag, vilket gör 

att de följer styrdokumentens meningar.  

 
 

4.1.1 Den pedagogiska miljön 

Av resultaten kan vi tydligt se att när det gäller den pedagogiska miljön så verkar det vara 

viktigt med struktur och tydlighet för barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom, 

vilket även understryks av litteraturen. Faherty (2002) och Beckman, Kärnevik Måbrink och 

Schaumann (1998) menar alla att det är viktigt att den pedagogiska miljön är strukturerad så 

att dessa barn kan använda miljön till sin fördel, och att den inte blir till ett hinder. Som 

Deltagare 1-4 visar och berättar för oss så är deras pedagogiska miljö uppbyggd på samma 

sätt som Faherty (2002) och Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann (1998) menar, med 

hjälp av tydliga scheman, rum med tydliga zoner där barnen lätt kan associera till vad som 

kommer att ske etc. Att de dessutom har rum och material som utmanar barnets alla sinnen 

visar enligt vår mening på en god förståelse för vad barn med ADHD, autism eller Aspergers 

syndrom behöver i sin vardag. Pedagog 1-3 visar oss även att de använder sig utav en 
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tydlighet i och med att föremål är organiserade med hjälp av symboler och siffror, vilket 

Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann (1998) lyfter som en god pedagogisk miljö. 

Utefter det är vår tolkning den att de båda förskolorna har en god pedagogisk miljö för att 

gynna barnens behov samt att det resulterar i att de blir integrerade i den övriga barngruppen 

när det gäller den pedagogiska miljön på förskolan. Dessutom tolkar vi det som att den 

stämmer överens med den Montessorilikande pedagogiken som Honos-Webb (2008) pekar ut 

som en lämplig pedagogik för barn med särskilda behov.  

 Dock visar resultaten att de fyra deltagarna inte riktigt är nöjda med lokalernas 

utformande. De anser att de inte har tillräckligt stor yta att röra sig p.g.a. stora barngrupper 

vilket gör att de barn med särskilda behov inte alla gånger har möjligheten att erbjudas stöd.  

 
 
 

4.2 Upplever pedagogerna att barn med ADHD, autism eller Aspergers 
syndrom känner sig integrerade och delaktiga i förskolan? 

Här kan det tolkas som att resultaten tyder på lite delade meningar angående barnens känsla 

av integrering och delaktighet i förskolan. Deltagare 1 och Deltagare 2 menar att barnen själva 

väljer till vilken mån de ska vara integrerade och delaktiga i förskolans olika aktiviteter, och 

enligt Gustavsson (2004) så är det endast barnet själv som kan avgöra om han eller hon är 

delaktig eller inte. Vi tolkar resultaten utefter det våra fyra deltagare berättat som att det 

spelar egentligen ingen roll hur mycket förskolan erbjuder integrering – det är i slutändan upp 

till varje enskilt barn att avgöra hur mycket han eller hon vill vara integrerad och delaktig i 

barngruppen. Gustavsson (2004) belyser att då ett barn känner sig involverad och personligt 

engagerad så finns det även automatiskt en motivation till att vara delaktig i de olika 

aktiviteterna, vilket i sin tur styr graden av integreringen. Däremot tyder våra reslutat på att 

barnen har gett ett intryck av att de känner sig delaktiga/inkluderade och framförallt 

integrerade. Att våra deltagare dessutom har mött före detta förskolebarn som berömt 

förskolan visar enligt vår analys på att även de övriga barnen upplevt att barnen med särskilda 

behov blir/har blivit integrerade, vilket kan ses som en god förutsättning för just integrering 

och acceptans för människors olikheter. Därefter tolkar vi det även som så att det är viktigt att 

personalen gör allt de kan för att erbjuda integrering, inkludering och delaktighet, även om 

barnet själv känner motstånd mot detta. Vad som däremot kan ses i våra reslutat är att alla 

deltagarna har upplevt att barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom blivit 

exkluderade från de övriga barnen och avdelningarna, något som de förklarar med rädslan för 

det okända. Detta förklaras vidare av Deltagare 2 och Deltagare 4 att det kan vara ett resultat 

av att man inte gör barnen medvetna om barns olikheter. Samtidigt analyserar vi det som så 

att specialpedagogikens utveckling i samhället sedan 1980 och införandet av ”en skola för 

alla” (Brodin & Lindstrand, 2004) övergripande har medfört en större acceptans för 

människor olikheter i samhället. Detta pekar även alla fyra deltagarna på, och de uppfattar att 

barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom är mer integrerade och delaktiga idag än 

vad de var förr, men att det är långt ifrån felfritt inom detta område då exkludering fortfarande 

förekommer. Utifrån vad resultaten säger drar vi här slutsatsen att pedagogerna uppfattar att 

dessa barn är delaktiga och integrerade till den mån de själva vill, men att det endast är en 

upplevd erfarenhet för pedagogerna. Den fysiska och psykiska miljön skapar möjligheterna 

alternativt hindren för barnet och ger barnet i sin tur motivation till att låta sig integreras om 

barnet har möjlighet till det. 
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4.3 Finns det något som hindrar dessa barns integration och 
delaktighet? Vad i så fall och hur kan pedagoger överkomma dessa? 

Vår analys är att det är innebörden av begreppet ”en skola för alla” (Brodin & Lindstrand, 

2004) som är det största hindret mot integreringen av barn med ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom, även om detta trots det ligger till grund för en ökad utveckling kring 

specialpedagogiken. Resultaten visar det som att politiken och organiseringen kring 

begreppet, dvs. hur kommunen väljer att utforma verksamheterna utefter de stadgar och 

riktlinjer som den kommunala politiken utformat, skapar ett dilemma i och med den bristande 

praktiken. Att begreppet syftar på att alla barn har rätt att gå i samma skola tycks ligga till 

grund för att dessa barn har en tendens att bli utsatta för okunskap hos personal, stora 

barngrupper samt en bristande fysisk miljö. Som kan ses i resultatet så har alla deltagarna en 

upplevelse och erfarenhet av att detta begrepp inte alltid resulterar i vad som är bäst för barn 

med ADHD, autism eller Aspergers syndrom.  

 Deltagare 3 lyfter att alla barn inte har ett behov av att bli integrerade i en övrig 

barngrupp, utan att de mår bäst för sig själva, vilket även styrks av Allin-Åkerman och 

Liljeroth (1998). Vi tolkar Deltagare 3:s mening som den att om ett barn med särskilda behov 

inte klarar av en situation där han eller hon är integrerad i en vanlig barngrupp, så ska detta 

barn erbjudas plats i en särskild barngrupp eller på en specialskola där barnet får sina behov 

tillfredsställda. De fyra deltagarna är även helt överens med Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2/2006) när det gäller barnets behov. Det är barnets bästa som ska 

sättas i fokus och prioriteras, och om denna situation uppstår så får man bortse från 

önskemålet om integrering, då integreringen snarare kan bli skadligt för barnet.  För de barn 

som klarar av en integrerad vardag så kan vi se i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) att den 

pedagogiska verksamheten ska anpassas efter alla barns behov och förutsättningar. Detta är 

något som brister när det kommer till att sätta det i praktiken, enligt vår tolkning av resultatet. 

Skolverket (2005) menar att en barngrupp ska bestå av 15 barn, och om det finns 

specialpedagogiska behov så ska barngruppen bestå av färre barn. Deltagarna hävdar att 

barngrupperna på deras förskolor generellt är alldeles för stora för att vara anpassade till att 

integrera barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Samtidigt så har de 

specialpedagogiska avdelningarna barngrupper på fem till åtta barn. Vi ser det därför som att 

rådet om ca 15 barn i en barngrupp både efterföljs och inte på dessa två förskolor. De 

”vanliga” avdelningarna innehåller fler barn än rekommenderat, medan de specialpedagogiska 

avdelningarna innehar max åtta barn vilket enligt Skolverket (2005) är en god förutsättning 

för barn i behov av särskilt stöd. Deltagare 1 rapporterar att det inte finns tillräckligt med 

ekonomiska resurser för att efterhålla dessa regler och råd. Deltagare 1 och Deltagare 2 

rapporterar även att deras lokaler inte är tillräckligt anpassade för att skapa den pedagogiska 

miljö som barn med ADHD, autism och Aspergers syndrom behöver, vilket även det är ett 

resultat av ekonomin. Tolkningen är här därför som den att det tycks vara ett dilemma att 

arbeta utefter begreppet ”en skola för alla”, då det i teorin låter som en väl genomtänkt och 

utarbetad idé, men att det är som Deltagare 3 nämner; en utopi, dvs. ett ouppnåeligt ideal, som 

inte riktigt fungerar som det är tänkt i praktiken.  

 Deltagarna rapporterar att den negativa attityden mot barn i behov av särskilt stöd är ett 

stort hinder mot integreringen. Vår tolkning utifrån resultatet är att pedagogers attityder 

avspeglar sig på integreringsmöjligheterna, och om en pedagog är negativt inställd mot 

integrering av i detta fall barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom, så kommer detta 

att resultera i brister i den pedagogiska verksamheten och arbetet för integrering. Resultaten 

visar att om förskolan ska kunna uppnå bilden av ”en skola för alla” som Brodin och 

Lindstrand (2004) tar upp så måste pedagogerna inneha en positiv attityd angående en 
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integrerad förskola, samt att alla måste ha samma förhållningssätt när det gäller bemötandet 

av barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Våra resultat visar även att 

pedagogerna ständigt måste samtala med varandra och kontinuerligt stämma av med varandra. 

Resultaten tyder även på att de övriga barnen generellt innehar en positiv nyfikenhet gentemot 

barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom, men att det många gånger kan vara 

pedagogerna själva som skapar problemet i och med att de ser ett hinder i barnets 

funktionsnedsättning. Som Smith och Williams (2001) påvisar i sin studie så har förskolebarn 

en tendens att inte se barns särskilda behov, vilket de menar kan resultera i att barnen inte gör 

någon skillnad på varandra. Vår slutsats är därefter att pedagoger måste se barnet i första 

hand, och inte dess funktionsnedsättning för att inte exkludera dem från verksamheten, precis 

som Wormnaes (2001a) tar upp. Slutsatsen är därför utifrån det vi tagit del av i våra resultat 

samt i litteraturstudierna att pedagoger heller inte får glömma bort att barnet har särskilda 

behov som måste tillfredställas, och att de är en del av förskolan, precis som alla andra barn 

och vuxna. Ett barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom är en mänsklig individ med 

egna rättigheter, precis som bland annat Lpfö 98 (Skolverket, 2010) samt Barnkonventionen, 

artikel 23 (Hammarberg, 2002) påpekar, och att ingen har rätt att ta ifrån barnen deras egna 

rättigheter. 

 

Sammanfattningsvis är vår tolkning av resultatet att pedagogerna arbetar exemplariskt utifrån 

den bakgrund som tidigare redovisats (se avsnitt 1.1). Den pedagogiska miljön är väl 

genomtänkt, men innehåller några små skavanker och slutsatsen är att deltagarna anser att 

dessa främst beror på ekonomiska resurser. Barnen erbjuds integrering och delaktighet, men 

deltagarna är överens om att det är svårt att sätta fingret på om barnen själva känner sig 

integrerade och delaktiga. Däremot har de fått en upplevelse av att barnen trivts/trivs på de två 

förskolorna, och de båda förskolorna tycks vara populära i samhället i och med det 

integrerande arbetssättet. Integreringen och delaktigheten upplevs inte som fullt möjlig, i och 

med tydliga hinder som exempelvis negativa attityder hos pedagoger, de uppenbara 

kommunikationsstörningar som barnens funktionsnedsättningar resulterar i etc. Det tycks 

även råda ett dilemma kring ”en skola för alla”, då detta begrepp både skapar hinder och 

positiva förutsättningar för integreringen.  

 Vi analyserar det dock som att man inte kan se dessa förskolor som fullt integrerade, i 

och med att de har separata avdelningar där endast barn i behov av särskilt stöd går. Denna 

separation är dock utformad p.g.a. barnens bästa och vi tolkar deltagarna som att de två 

förskolorna gör så gott de kan för att integrera och inkludera alla barn i och med så kallade 

”öppna avdelningar” och kontinuerligt har gemensamma aktiviteter.  

 
 
 
 

5. DISKUSSION 

Här presenteras vår diskussion rörande resultatet och analysen samt den valda metoden till 

studien. Under resultatdiskussionen kommer det att föras en djupare diskussion av det som 

tidigare presenterat under resultat och analys. Vi kommer även att diskutera vidare forskning 

samt ge en avslutande kommentar för att ”knyta ihop säcken”. 
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5.1 Resultatdiskussion 

Utifrån resultaten och analysen så väcks vidare tankar hos oss. Det första vi kommer att tänka 

på utifrån det redovisats är att funktionsnedsättningarna ADHD, autism och Aspergers 

syndrom i sig utgör ett hinder för integrering. Som det nämnts i bakgrunden (se avsnitt 1.1) så 

karaktäriseras ADHD, autism och Aspergers syndrom utav kommunikations- och 

kontaktsvårigheter. Dessa barn klarar inte av att förstå andra individers kroppsspråk, åsikter 

och känslor, vilket gör att dessa barn inte kan visa empati mot andra. Förskoleåldern är som 

många andra åldrar mycket känslig i och med all utveckling, och dessa brister skapar 

svårigheter för barnen att integrera med andra barn. Deras bristande intresse skapar 

bristningar i varaktiga relationer, och barnen är generellt tillbakadragna och lever i sin egen 

värld där endast barnet själv har tankar och känslor. Vår mening är här som den, med stöd 

från Rye & Hundevadt (1995) samt Hellström (1993) att barnets bristande intresse av andra i 

sin tur leder till att barnet blir exkluderat, och att dessa tre funktionsnedsättningar på så sätt 

ofta utgör ett stort hinder för integrering.  

 Vår slutsats är vidare, precis som de fyra deltagarna, att begreppet ”en skola för alla” 

(Brodin & Lindstrand, 2004) tycks vara något som låter fint i teorin, men som inte riktigt 

tycks fungera felfritt i praktiken alla gånger. Efter att ha utfört den här studien så ställer vi oss 

frågande till för vems skull ”en skola för alla” existerar? Är det för barnens skull eller är det 

för förskolans? Vem gynnas av det i det långa loppet? Nu har vi dock inte haft kontakt med 

någon blandad avdelning, och kan därför inte dra alla avdelningar under samma kam. 

Däremot är de två förskolorna som deltar i den här studien av integrerad karaktär, och vår 

uppfattning av deltagarnas svar är att barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom 

generellt må bäst av att få vara enskilt i mindre grupper under största delen av tiden på 

förskolan, vilket bekräftas av Allin-Åkerman och Liljeroth (1998). Skulle det då vara rätt mot 

barnen att placera dem i större barngrupper bara för integreringens skull? Vernersson (2007) 

beskriver inkludering som att man ska anpassa verksamheten efter barnet. Vi har däremot fått 

signaler utifrån resultaten och analysen att det många gånger tycks vara tvärt om i 

verkligheten. Det ger oss en känsla av att barnen många gånger anpassas efter verksamheten, i 

och med barngruppens mångfald och olika behov. Som deltagarna går in på är inte deras 

verksamheter tillräckligt anpassade när det gäller den fysiska miljön för att ta emot barn med 

ADHD, autism eller Aspergers syndrom, och i och med det vågar vi påstå att denna motsats 

äger rum. Vår känsla här är att styrdokument så som Lpfö 98 (Skolverket, 2010), 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006), Skollagen (SFS 2010:800) samt 

Skolverket (2005) inte alltid efterföljs på det sätt de borde göra, i och med att dessa dokument 

hänvisar till att man ska se barnet först, och inte verksamheten. Däremot är vi fullt insatta i 

och har en förståelse för att det finns tydliga hinder mot dessa råd och regler, i och med 

bristande ekonomiska resurser. Vi anser därför i enlighet med deltagarna att begreppet ”en 

skola för alla” (Brodin & Lindstrand, 2004) tycks vara en utopi, och att tänkandet kring detta 

begrepp bör förändras. Samtidigt kan man se en stor vikt vid pedagogers attityder. Vår 

mening är att även om pedagoger ser begreppet som ett ouppnåeligt ideal så får pedagogerna 

inte ge upp strävan efter att försöka uppnå detta ideal. Vår roll som pedagog är enligt 

styrdokumenten att sätta barnets behov främst och därav forma våra attityder till hur vi ska 

bemöta barnen och vår verksamhet. Vi känner här att detta inte alltid präglas ute i 

verkligheten. 

 Vidare menar vi att det är viktigt att ett barn får stöd och sina behov tillgodosedda i så 

tidig ålder som möjligt. Utan stöd i sin funktionsnedsättning så finns risken att barnet ser sig 

själv som negativt annorlunda och att han eller hon inte har samma möjligheter som de övriga 

barnen.  Vår förutsättning är att ju yngre barnet är när det får hjälp, desto naturligare kommer 

det att verka för barnet i och med att det växer upp med stödet. Våra erfarenheter säger oss att 
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det blir svårare för barnet att acceptera insättandet av stöd och hjälpmedel ju äldre barnet är 

och att det då finns risk för en identitetskonflikt. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) samt 

Skollagen (SFS 2010:800) så ska pedagoger främja och stödja barns utveckling av deras 

identitet, samt att lyfta olikheter som något positivt, inte trycka ner dem. Utifrån det vi tagit 

del av i intervjuerna så anser vi att de fyra pedagogerna alla strävar för att uppfylla just dessa 

krav. Om barnet själv är medveten om vilka resurser han eller hon har rätt till så kan barnet i 

sin tur bidra till att pedagoger med okunskap inom området får stöd från barnets sida då 

barnet själv kan komma med idéer till alternativa lösningar. Detta är inget man kan eller bör 

förvänta sig av barnen, utan vår mening med detta är att man inte ska utesluta barnens egna 

tankar, åsikter och erfarenheter som leder till idéer som kan lösa eventuella problem. Barnen 

må vara unga, men som många vet så är de ytterst fantasifulla och kreativa vilket enligt oss är 

positivt i den här bemärkelsen. Vår syn är att detta kan främja barnets känsla av personligt 

engagemang vilket i sin tur kan bidra till en känsla av delaktighet, precis så som Gustavsson 

(2004) tar upp. Som resultaten tyder på så är det endast barnet som kan avgöra om han eller 

hon är integrerad, inkluderad och delaktig, och därför är det är viktigt att pedagoger tillåter 

barnen att själva komma med reflektioner, idéer och önskemål. Att barn med ADHD, autism 

och Aspergers syndrom får fatta sina egna beslut är enligt bl. a Gustavsson (2004), Honos-

Webb (2008) samt Hellström (1993) en viktig förutsättning för deras känsla av tillhörighet, 

delaktighet och integrering.  

 Något som vi finner positivt är att resultaten tyder på att pedagogerna tillämpar det 

pedagogiska arbetssätt som gynnar barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom och 

som beskrivs i vår bakgrund (se avsnitt 1.1). Vi finner därför att i detta fall går teori och 

praktik hand i hand, och det inspirerar oss som pedagoger att faktiskt ta till oss av det som 

sägs i litteraturen. Det tycks inte råda några som helst tvivel om att barn med dessa 

funktionsnedsättningar behöver struktur, stabilitet och trygghet för att uppnå välmående. 

Resultaten ger oss även uppfattningen att denna struktur inte bara gynnar barn med ADHD, 

autism eller Aspergers syndrom, utan även de övriga barnen. Som Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

nämner så är alla barn unika och alla barn har egna behov. Alla barn behöver få känna en 

trygghet på förskolan och även känna att de trivs där. Vi ser det därutöver som så att ett 

pedagogiskt arbetssätt som är anpassat för barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom 

även är en pedagogik som främjar de övriga barnens utveckling, i och med att denna 

pedagogik ger varje barn utrymme, uppmärksamhet och en lugnande miljö.  

 Ytterligare en tanke som väcks hos oss är att specialpedagogiken tycks ha fått en positiv 

utveckling för övrigt i samhället. Att föräldrar till övriga barn väljer att ha sina barn på en 

integrerad förskola där dessa specialpedagogiska behov finns anser vi är positivt, då detta 

påvisar att föräldrarna är öppen för olikheter som positiva resurser, vilket bland annat Brodin 

och Lindstrand (2004) nämner som en förutsättning för ett integrerat samhälle med 

integrerade förskolor. 

 
 
 

5.2 Metoddiskussion 

Övergripande känner vi att urvalet av deltagare var lite väl fattigt. Vår mening är att studien 

hade dragit nytta av att ha fler deltagare, men p.g.a. bristande kontakter så blev detta inte 

fallet. I efterhand har vi dessutom lagt märke till att intervjuerna till en början var mer som ett 

samtal där vi som intervjuade flikade in alldeles för mycket. Detta korrigerades till 

efterföljande intervju, för att sålla bort irrelevant information. May (2001) menar att det är av 

god grund i fall de som intervjuar ställer följdfrågor utöver intervjuguiden. Enligt författaren 
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bidrar detta till att svaren blir fördjupade och en dialog framstår. I våra intervjuer tillämpades 

detta tillvägagångssätt, och i och med det blev svaren mer utvecklade. Frågorna var dessutom 

relativt öppna och inte av direkt ledande karaktär för att undvika styrda svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Dessutom vill vi även påstå att vi var pålästa inom ämnet och att hade en 

förförståelse för arbetet med barn med funktionsnedsättningar så som ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom. Johansson och Svedner (2001) påpekar att tillförlitligheten sänks något 

när det är flera intervjuare med vid samma tillfälle. I denna studie har det dock visat sig vara 

något positivt, i och med att vi som intervjuade då kunde komplettera varandra, samt båda har 

erfarenheten att höra samtalen på plats samt på inspelning. Med det menar vi att det var det 

bästa metodvalet i den här studien.  

 I efterhand känns det även som att det inte riktigt var det ultimata att låta två deltagare 

intervjuas tillsammans, i och med att detta skapade svårigheter i att få fram något konkret från 

båda deltagarna. Samtalet fördes till stor det utav en av deltagarna, och vi ser i efterhand att 

det hade varit intressant att få ta mer del av vad den andra deltagarens åsikter och 

erfarenheter. Här kan vi dock ställa oss kritiska till oss själva som intervjuer som inte la märke 

till det under intervjuns gång och på så sätt hade kunnat styra upp och strukturera intervjun på 

plats så att båda hade svarat på alla frågor.  

 Materialet lyssnades igenom ett flertal gånger av oss båda, vilket stärker resultatet. På det 

här sättet undviker forskarna att förlora viktig information, menar Johansson och Svedner 

(2001), och i och med det är vår mening att vi fått fram det som yttrades under intervjuerna. 
 
 

5.2.1 Vidare forskning 

Under studiens gång har det uppmärksammats från vår sida att det finns relativt ringa 

forskning angående det valda ämnet.  Till efterföljande studier anses det därför att det skulle 

vara intressant om forskaren eller forskarna försöker gå djupare ner i frågorna. Efter 

avlutandet av vår studie känner vi oss mer nyfikna på för och nackdelar rörande ”en skola för 

alla” (Brodin & Lindstrand, 2004). Dessutom vore det intressant ifall efterkommande studier 

redovisar föräldrar till barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom och deras 

synpunkter för att få ett bredare perspektiv på barnens integrering. Vad anser föräldrarna om 

ämnet? Hur upplever de situationen? Rapporterar deras barn att de känner sig integrerade och 

delaktiga eller upplever de motsatsen? etc. Det skulle även vara intressant ifall observationer i 

barngrupper ägde rum i kommande studier. Dessutom anser vi att det skulle vara av god 

grund att man i vidare studier utökade urvalet av deltagare för att öka bilden av integrering av 

barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom. I efterkommande studier vore det även 

givande att ha med representanter från eventuella stödinsatser, så som specialpedagoger, 

habiliteringsassistenter, personliga assistenter osv. för att få med deras synpunkter och 

erfarenheter.  

 
 
 

5.3 Avslutande kommentar 

Avslutningsvis påstår vi att denna studie har lyckats få fram sitt syfte, dvs. att lyfta fram 

pedagogers upplevelser, syn och arbetssätt gällande integreringen av förskolebarn i åldrarna 

1-6 år med ADHD, autism eller Aspergers syndrom i förskolor som arbetar integrerande. Kan 

dessa barn delta i alla aktiviteter som sker i förskolan, eller finns det stunder då det gynnar 
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dem att inte delta?  Svaret har visat att det är mycket situationsbundet samt beroende på vad 

pedagogerna har för attityd till integreringen. Dessutom har det redovisats hur man som 

pedagog kan arbeta för att integrera dessa barn i den så kallade vanliga förskolan. Vi har även 

sett tydliga hinder i integreringen av barn med dessa funktionsnedsättningar samt hur man kan 

motverka dem. Utöver det har det även getts glimt av pedagogernas uppfattning angående 

barnens upplevelse av integrering och delaktighet. Att bedöma barnens känsla av delaktighet 

och integrering är en mycket svår uppgift, då den upplevda känslan inte alltid stämmer 

överrens med den yttrade (Gustavsson, 2004). Därav kan vi egentligen inte säga om dessa 

barn är integrerade och delaktiga eller inte, utan det är endast något vi kan spekulera i utifrån 

pedagogernas upplevelser och erfarenheter. Vi har som tidigare nämnt inte varit på någon 

avdelning med en blandad barngrupp, dvs. en barngrupp som innehåller både barn utan behov 

av särskilt stöd och barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom, och kan därför inte 

yttra oss hur integreringen och delaktigheten upplevs här, men vi anser att resultaten ger oss 

en överblick angående detta, och att det inte tycks vara exemplariskt med en sådan avdelning. 

Här kan det återigen knytas an till att Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) 

menar att ibland behövs undantag, och vi tolkar det som att barn med framförallt autism eller 

Aspergers syndrom är undantag i och med deras symtom och behov. Därav anser vi att de två 

förskolor som deltagit i studien erbjuder integrering, inkludering och delaktighet till 

möjligaste mån, i och med att de satt deras barns behov främst och därav valt att 

huvudsakligen separera barnen, men att avdelningarna är öppna för alla. Som resultaten tyder 

på så är förskolan integrerad, trots det att de har särskilda avdelningar. Därav förekommer 

både inkludering och exkludering på förskolorna, men detta är av hänsyn till barnen och deras 

särskilda behov. 

 Efter denna studie känner vi att det är ett stort pedagogiskt ansvar, kanske större än vad vi 

först trodde, att ha barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom i den integrerade 

barngruppen. Således har vår syn förändrat på den integrerade förskolan, i och med att vi nu 

anser att alla barn faktiskt inte gynnas av att vara i en integrerad förskola, vilket vi först ansåg, 

och att pedagoger ständigt måste se till att barnen är unika och har olika behov och därefter 

styra graden av integrering. Det är en ständig kamp om rättvisa, men denna studie har gett oss 

den uppfattningen om att det gäller att man som pedagog aldrig ger upp och aldrig slutar 

brinna för det man gör. Det gäller att aldrig sluta kämpa för barnens rättigheter.  
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7. BILAGOR 

 

7.1 Bilaga 1 – Samtyckesbrev 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Sarah Berglund och Caroline Pettersson. I december 

2011 tar vi vår förskollärarexamen, och kommer därför under hösten att skriva vårt 

examensarbete. Då vi läst specialpedagogik som specialisering har vi valt att utforma en 

studie om barn med psykisk funktionsnedsättning i den integrerade förskolan. Syftet med vår 

studie är att se och undersöka den pedagogiska verksamheten och hur man arbetar med barn 

med neuropsykisk funktionsnedsättning i förskolan. Blir dessa barn integrerade och delaktiga 

eller blir de exkluderade från den övriga verksamheten?  

Intervjun som du nu kommer att delta i kommer således att beröra frågor kring det 

pedagogiska arbetet kring barn med neuropsykisk funktionsnedsättning. Intervjun beräknas ta 

30-60 minuter. Du är fri att avbryta eller ta paus när du vill under intervjuns gång, och känner 

du att du inte vill besvara någon specifik fråga så behöver du inte det.  

Efter fullföljd intervju så tillhör det insamlade materialet oss, Sarah Berglund och Caroline 

Pettersson. Intervjuerna kommer att transkriberas och delvis användas i vår uppsats. Detta 

sker endast i forskningssyfte. Därefter kommer Högskolan i Gävle att ta hand om materialet. 

Samtliga deltagare kommer att anonymiseras, och inga erfarenheter som ni delger kommer 

därmed att kunna spåras till dig som enskild person.  

 

Härmed godkänner jag min medverkan i forskningsintervjun 

 

__________________________________ 

Deltagare 

 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande Deltagare

__________________________________ 

Sarah Berglund 

_________________________________ 

Caroline Pettersson 

 

_______________________________________ 

Ort / Datum 

  



 
 

7.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

 

1. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

 

2. Vad har du för utbildning? Innehar du någon specialpedagogisk kompetens? 

 

3. Vad anser du om begreppet ”en skola för alla”? 

 

4. Vad är din definition av ”integrering”? 

 

5. Vad är din definition av ”delaktighet”?  

 

6. Har du för närvarande barn med diagnostiserad eller misstänkt ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom i din barngrupp?  

 

7. Anser du att din arbetsplats främjar delaktighet och integrering? (Beskriv gärna 

kortfattat ert arbetssätt)  

 

8. Vad är enligt dig, en god miljö för att främja integrering i en förskola där ADHD, 

autism eller Aspergers syndrom finns?  

 

9. Finns det något som hindrar barn ADHD, autism eller Aspergers syndrom att delta i 

förskolans dagliga verksamhet? Finns det något som du anser hindrar barnens 

integrering? 

 

10. Är det enligt din mening möjligt för ett barn ADHD, autism eller Aspergers syndrom 

att vara delaktig i den ”vanliga” barngruppen? 

 

11. Bör man som pedagog föra samtal med barnen om att det finns olikheter i 

barngruppen?  

 

12. Finns det något speciellt man bör tänka på när man har barn med ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom i sin barngrupp? Vad? 

 

13. Upplever du/har du upplevt att barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom 

känner sig negativt annorlunda än de övriga barnen?  

 

14. Förekommer det exkludering (dvs. mobbning, utfrysning, borträkning etc.) på 

förskolan, enligt din mening? 

 

15. Hur fungerar föräldrasamverkan med föräldrarna till barn med ADHD, autism eller 

Aspergers syndrom, anser du? 

 

16. Upplever du/har du upplevt att dessa barn trivs på förskolan?  

 

17. Slutligen, är det något du vill tillägga? 



 

 

 
 

 


