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Abstract 

Ellström Larsson, S. & Persson, S. (2011). Help me grow- a study of preschool teachers 

experiments and practices of inclusive special education in kindergarten. Degree in 

Education. Teacher education program. School of Education and the Economy. University of 

Gävle.  

The study aims to examine how effective preschool teachers are experience and working on 

inclusion in preschool, especially with children within the autism spectrum. The study used a 

qualitative methodology and research approach was inspired by phenomenographic approach. 

The results indicate that effective preschool teachers have a positive attitude to the inclusion 

of the children with special needs in the business. For preschool teachers are participatory one 

primary, in order to provide all children in the business a sense of community. The results 

also point the crucial importance of the design of the surrounding environment, for in the 

most optimal manner possible suit those who participate in it. The results were more negative 

in nature, is that preschools teachers had the experience of not always having access to 

resources, to be in a favorable way out special education work. Various obstacles like large 

groups of children, lack of time and lack of training, were reported. The fundamental tones 

that permeate the result are the importance of ensuring every individual for who they are, and 

to emphasize the positive in that all people are different. 
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Sammanfattning 

Ellström Larsson, S. & Persson, S. (2011). Hjälp mig att växa – en studie av förskollärares 

upplevelser och arbetssätt med inkluderande specialpedagogik i förskolan. Examensarbete i 

pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Studien syftar till att undersöka hur verksamma förskollärare upplever och arbetar med 

inkludering i förskolan, främst med barn inom autismspektrat. I studien används en kvalitativ 

metod och forskningsansatsen inspirerades av ett fenomenografiskt synsätt. Resultatet pekar 

på att verksamma förskollärare har en positiv attityd till att inkludera barn med behov av 

särskilt stöd i verksamheten. För förskollärare är delaktighet något primärt, detta för att ge alla 

barn i verksamheten en känsla av gemenskap. Resultatet pekar också på vilken avgörande 

betydelse utformningen av den omkringliggande miljön har, för att på ett så optimalt sätt som 

möjligt passa de som deltar i den. De resultat som var av mer negativ karaktär, är att 

förskollärarna hade upplevelsen av att inte alltid ha tillgång till resurser, för att på ett 

gynnsamt sätt genomföra specialpedagogiskt arbete. Olika hinder som stora barngrupper, brist 

på tid och avsaknad av fortbildning, redovisades. De fundamentala tongångar som 

genomsyrar resultatet är betydelsen av att se varje individ för den de är, samt att betona det 

positiva med att alla människor är olika. 
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1. Inledning 

Lek med tanken att du arbetar på en förskola där det finns så mycket resurser, att ni som 

personal, hela tiden kan finnas till hands för alla barn i deras utforskande av den 

omkringliggande miljö som förskolan utgör. I de styrdokument som inbegriper alla som 

arbetar i förskolan, betonas vikten av att alla barn ska inkluderas i verksamheten och få 

möjlighet att växa och utvecklas utefter deras egna individuella behov, intressen och 

förutsättningar (Skolverket, 2010). De vuxna på förskolan ska finnas till hands för att barnet 

ska känna trygghet och därigenom kunna utvecklas. Betydelsefullt är att förskollärarna ser sig 

som medskapare, i den verklighet som barnet håller på att bilda sig en uppfattning om.  

Men vad händer om barnet som kommer till förskolan inte finner sig tillrätta, eller passar in i 

den kultur och ofta normativa miljö, som förskolan representerar? Barnet kan ha olika 

funktionsnedsättningar som gör att det inte kan fungera optimalt, i den tillrättalagda kontext 

som förskolemiljön utgör. Den stora utmaningen för förskollärarna blir då att, tillsammans 

med barnets föräldrar, finna olika lösningar för hur de kan förändra den omkringliggande 

miljön, för att barnet ska få en så bra vistelse som möjligt under den tid det deltar i 

verksamheten. En av de viktigaste sakerna som de ska tillgodose är att barnet med det 

särskilda behovet, ska inkluderas i verksamheten på ett sätt som gör att barnet känner att det 

har ett lika stort värde som alla andra deltagare i gruppen. Viktigt är också att barnet känner 

att det tillför något i gruppen, samt att det känner gemenskap med alla andra deltagare i 

verksamheten.  

Vi vill med detta arbete undersöka huruvida den viktiga inkluderings- och integrerings 

process som förväntas ingå i en förskola för alla fungerar. Har alla barn en möjlighet att delta 

i förskolans aktiviteter utan att känna sig exkluderade? Finns tanken och kunskapen om hur 

arbetet kan ske, hos de förskollärare vi intervjuat? 

Vi har valt att se närmare på hur förskollärare ser på inkluderingen av barn, främst inom 

autismspektrat. Anledningen till detta var dels att en av oss forskare hade en viss förförståelse 

kring arbete med barn och ungdomar med autism. Detta eftersom hon arbetat inom särskolans 

fritidsverksamhet. Vi fann det därför intressant att se hur inkluderingen av barn i behov av 

särskilt stöd, främst inom autism, fungerade inom förskolan. Ytterligare en anledning till vårt 

val, var att eftersom begreppet behov av särskilt stöd är så omfattande, begränsade vi oss, 

genom detta val, tids- och volymmässigt.  
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2. Syfte och frågeställningar  

I skapandet av en förskola för alla ska alla barn inkluderas för att tillgodose deras behov, 

oavsett om de har behov av särskilt stöd eller ej. Syftet med vårt examensarbete är att 

undersöka hur förskollärare på sex olika förskolor arbetar med specialpedagogik i sin 

verksamhet. Hur resonerar förskollärarna runt begreppen integrering och inkludering? Vilket 

arbetssätt har de för att arbeta för att en inkludering sker för alla barn, oavsett funktionshinder 

eller ej. Vi har valt att utgå från följande frågeställningar för att få svar på våra resonerande 

tankar: 

 Hur tolkar de aktuella förskollärarna begreppen integrering och inkludering?  

 Vilket arbetssätt har de verksamma förskollärarna för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd på förskolan? 

 Hur arbetar de aktuella förskollärarna utifrån styrdokumenten, för att skapa en 

förskola för alla barn?   

 Hur upplever de aktuella förskollärarna barngruppens inställning till inkludering? 
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3. Bakgrund  

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för begreppen integrering och inkludering och hur 

användandet av dem har förändrats över tid. Redovisning av tidigare forskning och 

styrdokument sker. Slutligen görs en kort överblick utifrån barns varierade behov av stöd i sin 

utveckling, samt en redogörelse för funktionsnedsättningen autism.  

 

3.1 Från integrering till inkludering  

Målet med integrering är en följd av ett demokratiskt synsätt på människan, vilket innebär att 

se alla människors olikheter som en tillgång för det gemensammas bästa. När det talas om 

integrering gällande undervisning och lärande, är tanken i första hand att integrering ska 

finnas i förskolan, som uttrycket av en integrerad gemenskap där alla deltagare bildar helheten 

(Emanuelsson, 2004). 

Hela idén med det integrationsprojekt som startade under 1960-talet har sina rötter i den 

samhällsdebatt som handlade om vikten av en normalisering av förhållandena för människor 

med funktionshinder. De människor som levde sina liv på institutioner, ofta avskilda från det 

övriga samhället, skulle ha rätt att helt och fullt vara delaktiga i samhällets normala liv. När 

det gällde lärande och utbildning menades det, att genom en tidig integration av det avvikande 

barnet till den stimulerande och normala miljö som förskola och skola var, skulle det gagna 

såväl barnets kognitiva, språkliga och sociala utveckling (Rabe & Hill, 1990; Emanuelsson, 

2004; Nilholm, 2006). Begreppet integrering används, vad vi uppfattar, ibland både 

slumpmässigt och oriktigt i diskussioner som gäller utbildning och lärande. I stället för att tala 

i termer som en skola för alla, gemenskap och helhet, har i stället integreringsbegreppet 

tendensen att beskriva de individer som är avvikande och inte passar in i mallen för det 

normativa (Emanuelsson, 2004).  

Efterhand då integreringsbegreppets innebörd urholkats, har i stället en ny term börjat 

användas, inkludering. Upprinnelsen till detta begreppsbyte kom till stånd i och med den 

deklaration som i Salamanca, år 1994, skrevs under av representanter för ett hundratal 

regeringar och organisationer. Grundtanken i dessa dokument är att med målet, en skola för 

alla, skapa en skola som inkluderar alla barn, respekterar olikheter, främjar inlärning och 

tillgodoser individuella behov (Unesco, 1996). 

I dag ska förskolan finnas tillgänglig för alla barn. Alla som har behov av en förskoleplats har 

rätt till det. Förskolan ska dessutom omfatta alla, oavsett vilka olika behov och förutsättningar 

barnen har. Det är således viktigt att se alla barns olikheter och att de tillför mycket i den 

helhet som var tanken med integration från början. Det bör betonas det positiva med den 

mångfald och de olikheter som alla individer har, i den kontext som förskolan utgör ur 

lärandeperspektiv (Olsson & Olsson, 2007). 

Det har även konstaterats att i en inkluderande miljö ska helheten anpassas till delarna. I 

förskolans värld kan det uppfattas, som att verksamheten ska vara organiserad på ett sätt som 

är anpassat till barnens olikheter och det faktum att de har olika behov. Här ställs begreppet 

inkludering i åtskillnad från begreppet integrering där delarna, barnen, ska passas in i en 

helhet, förskolan, som inte är riktigt organiserad utifrån delarnas beskaffenhet (Nilholm, 

2006). Stor energi bör således läggas på att verksamheterna inom utbildningsväsendet ska 

omformas, för att passa alla barn som ingår i den inkluderande förskola som styrdokumenten 
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värnar om. Det är då viktigt att se barns olikheter som en tillgång i gruppen och som berikar 

hela förskolan (Egelund, Haug & Persson, 2006). 

 

3.2 Inkludering i förskolan  

För att få en djupare insikt om vad forskningen säger om det ämne vi undersöker, har vi valt 

att läsa vetenskapliga texter. Förutom att redogöra för specialpedagogisk forskning har vi valt 

att presentera forskning gällande små barns lärande i interaktion med varandra. Vi menar att 

även den är relevant och kan implementeras i det specialpedagogiska arbete som sker i arbetet 

med barn inom autismspektrat.  

Ett flertal forskare har belyst vikten av samspelet mellan barn för att ett lärande ska ske 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000; Ytterhus, 2003; Wetso, 2006). Även om 

de inte går in specifikt på barn som har behov av särskilt stöd, finns ändå indikationer på 

betydelsen av interaktion mellan individer för ett lärande. Gruppen och samspelet med de 

andra barnen och de vuxna är av stor betydelse. Termer som utvecklingszoner benämns, där 

barnet i samspel med andra barn eller vuxna får möjlighet att öva sig, på det barnet ännu inte 

bemästrar själv utvecklingsmässigt. Med pedagogik som inkluderar alla barn och de 

färdigheter de har, ser man till alla barns individuella behov, vilket innebär att alla 

gruppdeltagare kan utvecklas ännu mer i sampel med varandra. Miljön runt barnet ses som en 

viktig faktor, dels i form av samvaro med andra barn och vuxna, men också i form av att den 

fysiska miljön, såsom exempelvis att material och lokaler ska vara inbjudande (Löfdahl, 2004; 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000; Strandberg, 2006). 

Vakil, Welton, O’Connor och Kline (2008) klarlägger betydelsen av att barn med autism, ur 

ett lärandeperspektiv, har stor nytta av att vistas i den inkluderade miljö som förskolan 

representerar. I en stödjande miljö, både i form av andra barn och vuxna, får barnet möjlighet 

att växa och utvecklas, utefter dess egen förmåga. Författarna belyser vikten av att inte bara 

fokusera på funktionshindret barnet har, avgörande är att också se dess styrkor. Angeläget är 

att ansvariga förskollärare runt barnet har ett väl utvecklat samarbete med specialpedagoger 

och föräldrar. Detta för att på ett så bra sätt som möjligt öka barnets möjlighet till att förvärva 

både social och kommunikativ kompetens. Författarna ser integrering som något positivt, där 

barn med eller utan funktionshinder kan växa och lära, sida vid sida med sina jämnåriga 

kamrater (Ibid.). 

Lutz (2006) har i sin fallstudie Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet, undersökt 

huruvida en inkludering sker för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det han såg i 

undersökningen var att det var vanligt att bedöma barnet utifrån de brister det hade och 

därefter anpassa barnet till verksamheten, i stället för tvärtom. Det blev således viktigt att göra 

om det avvikande beteende som barnet uppvisade, till att passa in i det normativa system som 

förskolan representerade. Intressant är också Lutz frågeställning, om huruvida en inkludering 

skett i den förskola som under en längre tid har haft en verksamhet, där alla typer av barn har 

integrerats. Lutz menar att den spridning av åldrar som finns naturligt i förskolan borde skapa 

en inkluderande miljö. Han är dock tveksam till om den pedagogiska miljön anpassats efter 

barnen, istället för tvärtom.  

Wetso (2006) för ett resonemang i sin avhandling, om betydelsen av att inte enbart fokusera 

på de problem barnet har. Det är viktigt att se det positiva med att alla barn har olika 

individuella färdigheter och förutsättningar som kan vara till gagn för lärandeprocessen. Alla 
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barn ska ses som kompetenta, det ligger ett stort ansvar hos förskollärarna för att finna rutiner, 

som på ett så bra sätt som möjligt inkluderar alla barn i det lärande som sker. Genom att 

innovativa lekar och aktiviteter medvetet förs in i verksamheten, kan vi stärka både barn med 

och utan funktionshinder. Syftet med detta sätt att arbeta menar Wetso, är att inkludera alla 

barn i verksamheten och därigenom skapa delaktighet. Det ses som betydelsefullt att inte se 

tiden an och vänta på att de barn som har svårigheter ska komma igång. Viktigare är att 

förskollärarna har verktyg för att på ett bra sätt ge stöd och konkret stimulans till barnet för att 

det ska utvecklas (se även DeVore & Russel, 2007).  

Även andra forskare tar upp resonemanget om att pedagoger i förskoleverksamheten 

fortfarande tenderar att koncentrera sig på barnets brister istället för att se dess möjligheter till 

utveckling och lärande. Detta i stället för att se den betydelse som den omkringliggande 

miljön har, ur inkluderingsperspektiv. (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Löfdahl, 

2002). Vidare påpekas också att det finns brister, forskningsmässigt, om hur inkluderande 

undervisning ska utformas för att tillgodose alla barns behov. Två perspektiv nämns gällande 

synsätt på barn, det kategoriska samt det relationella perspektivet. I det kategoriska 

perspektivet nämns barnet med svårigheterna, som antingen är medfödda eller på annat sätt 

individbundna. I det relationella däremot ses barnet i svårigheter. Dessa uppstår i mötet med 

olika företeelser i den omkringliggande lärandemiljön.  

 

3.3 Våra styrdokument 

Alla i förskolan ska arbeta utefter de styrdokument som reglerar verksamheten. Den 

övergripande tanken som finns inom förskolan är att den ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande (Skolverket, 2010). För att lära ut de grundläggande värderingar om alla individers 

lika värde, krävs en utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Det är då angeläget att 

tänka på att utforma verksamheten så att den blir anpassad efter varje barns behov. 

Betydelsefullt är också det förhållningssätt förskollärarna har gentemot barnen. För att skapa 

en god pedagogik bör de som arbetar i förskolan bli mer medvetna om varför de arbetar på ett 

visst sätt. Vad vill vi att barnen ska lära sig, vilket syfte har en aktivitet? Det förhållningssätt 

förskollärarna har, är avgörande i processen för att ge barnen en grundläggande bas av goda 

värderingar att stå på.  

Det är därför av avgörande betydelse att alla som arbetar i förskolan ska; 

…samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma 

och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Skolverket, 2010, s.11). 

…ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag (Skolverket, 

2010, s.11). 

Samma tankar om allas lika värde genomsyrar också texterna i barnkonventionen. Alla barn 

är lika mycket värda, även om de har ett funktionshinder eller ej. När det ska tas beslut 

gällande barn ska det alltid ses till att barnet ska stå i det främsta rummet 

(Utrikesdepartementet, 2004). 

I Salamancadeklarationen framhålls det, att barn med behov av särskilt stöd, ska ges en 

anpassad pedagogik som tillgodoser deras behov i ordinarie skolor. Eftersom alla barn har 

olika inlärningsbehov och att undervisningen ska anpassas till den enskilde individen, är 

inkludering i förskola och skola en väg in i ett integrerat samhälle (Unesco, 1996).  
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3.4 De barn som behöver mer stöd 

Alla barn kommer till förskolan med olika erfarenheter, därmed har de olika lätt med att finna 

sig tillrätta i verksamheten. Det i sin tur inverkar olika mycket på barnets förmåga till lärande 

och utveckling. Det ligger an på förskolläraren att, tillsammans med kollegorna i arbetslaget, 

utforma verksamheten för att ge barnet så bra förutsättningar som möjligt i dess individuella 

utveckling (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Det betonas i styrdokument att hänsyn 

måste tas till barns olika förutsättningar och behov. Resurserna bör fördelas olika beroende på 

hur stort behovet är för den enskilde individen (Skolverket, 2010).  

De barn som behöver mer stöd av tillfällig eller permanent karaktär, har inte alltid en 

medicinsk diagnos. Belägg finns för att fler barn än som redovisas i forskning, har behov av 

extra stödåtgärder någon gång under sin tid i undervisningssystemet. Det kan exempelvis vara 

i form av extra språk- eller motorikstimulans. Stödinsatserna kan också vara riktade mot den 

socioemotionella eller kognitiva förmågan. Vissa barn behöver också mer stöd i sin 

utveckling beroende på att de har ett funktionshinder av fysik, psykisk eller social karaktär 

(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001; Egelund, Haug & Persson, 2006; Rabe & Hill, 1990).  

Det genomgående temat i studien är, som tidigare nämnts, att se hur förskollärare arbetar för 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Eftersom begreppet barn i behov av 

särskilt stöd är mångskiftande, väljer vi att titta närmare på de stödinsatser förskollärarna i 

verksamheten har, för att stödja barn med funktionsnedsättningen autism. 

 

3.4.1 Autism 

Vid sökning om autism finns belägg för att det är en funktionsnedsättning. Autism 

uppkommer inte genom yttre fysiskt trauma utan är resultatet av en biologisk avvikelse i den 

drabbades nervsystem. Stöd finns även för att autism kan, i vissa fall, vara ärftligt. Det finns 

olika orsaker till att funktionsnedsättningen uppstår. Förutom de skador som härrör från 

graviditet eller förlossning, kan sjukdomstillstånd, som exempelvis hjärninflammation, vara 

en utlösande faktor. Ett flertal personer med autism har också en utvecklingsstörning. För en 

tredjedel av de drabbade är epilepsi ett tilläggshandikapp. Det finns ett flertal benämningar för 

diagnosen autism. De vanligaste är dock autismspektrumstörning, högfungerande autism och 

Aspergers syndrom (Bergquist m.fl., 2003).  

Kännetecken för personer med autism är att, de har svårt att bearbeta information så att de 

erfar helhet och sammanhang i sina upplevelser. En effekt av detta blir att personen får svårt 

att knyta band till andra människor. Många barn med diagnosen autism har en oförmåga att 

ordna sin tillvaro och det är viktigt för föräldrar och förskollärare, att hjälpa barnet finna 

vägar för att skapa en lugn och strukturerad vardag. Betydelsefullt för en person med autism 

är att det finns ordning och mönster. Ett sätt kan vara att genom ett bildschema, visa hur 

dagen ser ut. För en familj som har ett barn med autism påverkas vardagen starkt. Det är 

viktigt att barnets familj och närstående får information om de stödåtgärder barnet behöver, i 

ett tidigt skede. Detta för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt (Autism och Aspergerförbundet, 

2011).  

Beroende på vilken grad av diagnos personen med autism har, kan den klara sitt dagliga liv 

olika. Om autismstörningen är kombinerad med en utvecklingsstörning, kan personen komma 

att behöva hjälp genom hela livet. En person med lättare form av autism eller Aspergers 
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syndrom kan klara sig själv med vissa stödinsatser från samhället (Infoteket om 

funktionshinder, 2008). 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer det att redovisas hur vi har genomfört vår studie. Vi börjar med att 

diskutera vårt metodval och urvalsgrupp, samt hur vi genomförde undersökningen. Vi 

kommer också att behandla de etiska överväganden som gjorts. 

 

4.1 Metodval 

Den vetenskapliga utgångspunkten i arbetet har inspirerats av ett fenomenografiskt synsätt. 

Det innebär att forskaren har ett intresse av att undersöka sociala fenomen utifrån de 

intervjuade personernas perspektiv och hur de upplever sin egen verklighet (Kvale & 

Brinkman, 2009; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Målet med 

undersökningen är att få en insikt i hur förskollärare ser på hur inkluderingen i förskolan sker, 

samt att ge både forskare och läsare en så fullständig beskrivning som möjligt, finner vi denna 

utgångspunkt lämplig.   

 

4.2 Intervju 

Efter att ha granskat litteratur gällande olika former för att samla in empiriska data, bestämde 

vi oss för att göra samtalsintervjuer med informanterna. En intervjumall med öppna frågor 

gällande intervjuns innehåll användes. Vi såg det som en fördel eftersom vi under intervjuns 

gång kunde ändra ordningsföljden på frågorna, detta för att få ett bra samtalsflöde under hela 

intervjun. Bjørndal (2002) belyser också det positiva med att denna intervjuform rymmer en 

större flexibilitet, eftersom intervjuaren kan ändra frågornas ordningsföljd, samt göra 

uppföljningsfrågor, utifrån hur intervjun utvecklas.  

 

4.3 Urvalsgrupp 

Målet med vår studie var att undersöka hur inkluderingsprocessen för barn i behov av särskilt 

stöd fungerade i förskolan. Då vi behövde begränsa vår undersökning, både tids- och 

volymmässig valde vi att forska om främst barn inom autismspektrat. Anledning till detta val 

var att en av oss forskare tidigare hade arbetat i särskolans fritidsverksamhet. Därmed hade 

hon en viss förförståelse för hur inkludering fungerade för barn med autism, i de högre 

åldrarna inom utbildningsväsendet.  

Inför val av urvalsgrupp togs det kontakt med förskolechefen i undersökningsområdet. Detta 

för att få en uppfattning om vilka förskolor som arbetade med att integrera barn i särskilt 

behov av stöd i sin verksamhet. Resultatet av samtalet sade oss att en förskola i området var 

specialiserad på att arbeta med barn som hade diagnos inom autismspektrat. Det fanns 

dessutom ett flertal förskolor som arbetade med barn som hade andra behov av 

specialpedagogiska insatser. Utifrån detta svar bestämde vi oss för att göra intervjuer på sex 

olika förskolor, för att kunna se på vilket sätt de arbetade med inkludering. De vi valde att 

intervjua var förskollärare. Det var ett medvetet val vi gjorde i fråga om yrkeskategori, 

eftersom det är förskolläraren som har det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet 

på förskolan (Skolverket, 2010). 
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4.4 Genomförande  

Första kontakten med deltagarna i studien togs via mail, telefon eller personligt möte. På detta 

sätt kunde de tillfrågade personerna redan då ta ställning till om de ville medverka eller ej. 

Till de som deltog delade vi ut det samtyckesbrev (bilaga 1) samt intervjufrågor (bilaga 2) 

som vi tidigare utformat. Dessa delades ut i god tid innan samtalet. Vi valde detta 

tillvägagångssätt eftersom vi genom tidigare personliga erfarenheter i intervjusammanhang, 

har haft en positiv upplevelse av att dela ut frågorna innan intervju tillfället. Vi har uppfattat 

att det ger informanten möjlighet att i lugn och ro innan intervjun, bilda sig en uppfattning om 

vad som kommer att avhandlas i samtalet (Bjørndal, 2002).  

Genomförandet av intervjun skedde i enskilt rum i förskolans lokaler. Vi diskuterade inför 

intervjuerna vilka för- och nackdelar det fanns med att vara en eller flera intervjuare under 

samtalet. Ur vår aspekt som intervjuare, såg vi det som positivt att vara två, eftersom vi då 

kunde ha stöd av varandra. Risken för att informanten skulle känna sig obekväm med 

situationen och få en känsla av att vara i underläge, var ändå uppenbar (Trost, 1993). Därför 

föll valet på att vara ensam med informanten. Ljudupptagning gjordes under hela intervjun för 

att på ett enkelt och korrekt sätt säkerhetsställa innehållet i samtalet. Eftersom vi i litteraturen 

fann belägg för att omfattande anteckningar kan påverka intervjuer i negativ riktning, såg vi 

ytterligare en anledning till att spela in samtalet (Bjørndal, 2002).  

 

4.5 Etiska överväganden  

De etiska överväganden vi gjorde inför vårt arbete och intervjuerna, utgick ifrån de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet givit ut (Vetenskapsrådet, 2003).  

Gällande informationskravet blev det uppfyllt genom att vi i samband med tillfrågandet om 

deltagande i undersökningen, delade ut ett samtyckesbrev, som innehöll information om 

undersökningens syfte (bilaga 1). Informanterna gavs då också möjlighet utifrån 

samtyckeskravet, att bestämma om de ville medverka i studien eller ej. Vad gäller 

konfidentialitetskravet garanterade vi deltagarna deras anonymitet. Personer, förskolor och 

orter har fingerade namn. Vi kommer att lämna allt undersökningsmaterial inklusive 

ljudupptagningsfiler, efter undersökningens slut, för arkivering och radering till lärosätet. Vi 

har varit noga med att förvara vårt undersökningsmaterial, ljudfiler etcetera på ett otillgängligt 

ställe för alla obehöriga, allt enligt nyttjandekravet.  
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5. Resultat 

För att på ett så överskådligt sätt som möjligt ska kunna redovisa de resultat vi kommit fram 

till, ges läsaren först tillfälle till att få en inblick i det förskoleområde vi har genomfört 

undersökningen i. Därefter kommer vi att framföra förskollärarnas erfarenheter av 

specialpedagogiskt arbete. Slutligen presenteras resultaten i olika underrubriker utifrån den 

ordning intervjuerna utformades.  

 

5.1 Beskrivning av förskoleområdet 

Det förskoleområde vi har undersökt är beläget i en mellansvensk kommun. Det största 

geografiska avståndet mellan förskolorna är 3 mil. Alla 6 deltagande förskolor arbetar med 

barn i åldrarna 1-5 år, uppdelade på 2-4 avdelningar per enhet. Avdelningarna består av både 

åldersblandade och åldershomogena grupper. De har alla barn i behov av särskilt stöd 

inskrivna, några av dem med en diagnos inom autismspektrat. En av förskolorna är dessutom 

specialiserad på barn som har funktionsstörningar inom autismspektrat. Förskollärarna från 

respektive förskola kommer att få följande fingerade namn; Lisa, Anna, Klara, Vera, Pia och 

Britta. 

 

5.2 Förskollärarnas erfarenhet av specialpedagogiskt arbete 

Alla deltagande informanter är utbildade förskollärare med lång erfarenhet inom 

yrkesområdet. I utbildningen för samtliga förskollärare har inte så stor del av kurserna 

inbegripit specialpedagogik. Dessa kurser har varit valbara och således frivilliga. Alla 

deltagare i studien har erfarenhet av arbete med barn med autism, både i tidigare 

anställningar, men också till viss del på den avdelning där de arbetar idag. En av 

förskollärarna har även gått fortbildning genom barnhabiliteringen.  

 

5.3 Begreppen integrering och inkludering 

Gällande begreppens betydelse fann vi från början av intervjun, att informanterna, liksom vi, 

var osäkra på begreppens betydelse. Flertalet av dem hade i förväg läst in sig på innebörden 

av begreppen, för att komma rätt inför intervjun. Under intervjuns gång upplever vi att de 

ändå har kännedom om begreppen. Dock använder de sig inte av de specifika 

begreppstermerna. 

En av förskollärarna beskriver integrering som enklare än inkludering: 

Inkludering är djupare, en större grej. Integrering är mera att vi tar emot barnen med till 

exempel autism bland andra av våra barn i barngruppen liksom så, och får det fungera men 

inkludering är mera, man ändrar om verkligen för det här barnet, miljö, och tänker mycket 

djupare och mer, på hur man ändrar hela verksamheten liksom, att vi anpassar oss till barnet, 

istället för att barnet anpassar sig lite till oss. /../Det där med att anpassa miljö, det är ju nåt vi 

gör varje termin för hela gruppen, och även för andra barn, fast de kanske inte har diagnos eller 

så. (Vera) 

 

 



18 

 

5.4 Inkludering av barn med autism i förskolan/arbetssätt  

Lisa har ett barn med autism inskrivet på den avdelning där hon arbetar. Det hon ser som 

viktigt, är att barn med autism behöver vara i små grupper på förskolan. Barnet behöver 

struktur och vägledning för att klara dagen på förskolan så bra som möjligt. De arbetar 

mycket med att barnet med funktionsnedsättningen ska finnas med i gruppens aktiviteter. Dels 

för att de ur lärandeaspekt ser de tillfällen till samspel som barn får i interaktion med 

varandra, som oerhört viktig. Dels för att det personalmässigt inte finns tillräckligt med 

resurser för att vara med ett enskilt barn längre stunder under dagen. Det finns ändå tillfällen 

då de tränar barnet enskilt, så kallad bordsträning. Oftast sker det när de ska introducera något 

nytt material för det specifika barnet. Den pedagog som är mentor åt barnet är den som har 

huvudansvaret för att upprätta träningsscheman, det är även mentorn som har kontakt med 

barnhabiliteringen. Lisa menar att det ändå är viktigt att fler förskollärare är engagerade runt 

omkring barnet, detta för att barn med autism lätt kan låsa sig till en person. Alla på 

avdelningen ska kunna vara med och träna barnet, det försöker de också göra. Vidare ser hon 

den sociala träningen som viktig, den sker hela tiden i leken och samtalet med de andra 

barnen i gruppen. 

Viktigt att som pedagog se hela barnet hela dagen, det kan ibland vara svårt att se det, för 

föräldrar och även habilitering tycker att det är viktigast med den enskilda träningen och inte 

det sociala samspelet med de andra barnen.(Lisa)  

Anna har även hon tankarna om att barn med autism, ska vistas i en liten grupp, allt för att öka 

dess välbefinnande. De har som mål i sin verksamhet att sitta en stund varje dag för att träna 

det specifika barnet. Dock finns inte den tiden så ofta. De använder sig också av TAKK - 

tecken som alternativ kommunikation, samt att de förstärker med hjälp av bilder när de 

exempelvis har samlingar med barngruppen. Att använda sig av dessa hjälpmedel ser Anna 

som något positivt, i aspekten av att kunna förstärka det hon säger med hjälp av tecken och 

bilder. Förståelsen för barnets del blir då större menar hon. På den avdelning där Anna 

arbetar, har ingen speciell pedagog huvudansvaret för att träningen ska ske med barnet. Det 

Anna ser som viktigt i det specialpedagogiska arbetet, är att se alla barns olika egenskaper, 

och utifrån det utforma ett så inkluderande arbetssätt som möjligt. Hon menar också att det 

förhållningssätt förskollärare har gentemot barnen är av avgörande betydelse. Om alla 

pedagoger i verksamheten i sitt sätt att förhålla sig mot barnen är stödjande och positiva blir 

också alla barn positivt inställda i sitt sätt att vara gentemot andra barn. 

Klara har på sin förskola två barn med autism inskrivna. I deras arbetslag tränar de barnen 

dagligen, i och utanför övriga barngruppen. De har ett speciellt rum där de bordstränar barnen. 

I det rummet finns gott om material för olika slags träning. Det träningsprogram som görs på 

förskolan upprättas av ansvarig pedagog tillsammans med habiliteringen. Klara berättar att 

habiliteringen tycker att bordsträningen är den viktigaste delen av barnets träning, medan hon 

själv är av den uppfattningen att lärande även sker kontinuerligt i barngruppen. Klara påpekar, 

liksom alla de andra informanterna, att det är viktigt att utgå från varje barn och dess behov. 

Hon menar att det är viktigt som pedagog att vara medveten om vad syftet med pågående 

aktivitet är. Klara berättar att efter läroplanen för förskolan reviderats, har hon mer tydliggjort 

sina tankar om att tänka och reflektera över vad syftet är med vissa aktiviteter, som 

exempelvis att gå till skogen.  

Vera som arbetar på en annan förskola har också kontakter med habiliteringen. Hon menar att 

det inte är lätt att träna enskilda barn utanför den vanliga verksamheten. Detta eftersom de har 

många yngre barn som har ett stort omsorgsbehov. Om någon pedagog går iväg med ett barn, 
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blir då övrig personal ensam kvar med de andra barnen, vilket de inte strävar efter. Vera 

tycker det är extra viktigt att ta tillvara på de tillfällen det ges möjlighet att gå ifrån, 

exempelvis när de yngsta barnen sover. Även hon tycker att det lärande som sker i 

barngruppen, inte ska glömma bort allt. Vera påpekar att då de hade möjlighet att regelbundet 

bordsträna barnet, såg de ett mer positivt resultat utvecklingsmässigt jämfört med nu. 

Förhoppningen är därför att de ska ha möjlighet att kunna gå ifrån lite oftare än vad de gör i 

dagsläget. Till skillnad från Klara, anser Vera att de inte har möjlighet att gå på 

habiliteringens fortbildning. Hon ser här ekonomin som ett hinder, eftersom vikariekostnaden 

inte bör belastas. Vera menar även hon, att när det ges möjlighet att dela barngruppen i 

mindre grupper, blir det lättare att se varje barn och tillgodose deras behov.  

På Veras förskola arbetar de med inkludering genom att bland annat anpassa miljön efter 

barngruppen. Hon menar att när de tar emot barn med behov av särskilt stöd är det upp till 

arbetslaget att få barngruppen att fungera, med viss hjälp utifrån, bland annat specialpedagog 

och habilitering.  

Pia däremot funderar om det verkligen är möjligt att inkludera ett barn, liksom oss vuxna, 

under en hel dag. Känner vi oss alltid inkluderade i det vi arbetar med under en hel dag? Hon 

har funderingar på hur hon istället skulle kunna lära ett barn att våga misslyckas och inte 

skapa sådana krav på sig själv. På Pias avdelning finns det idag inget barn med autism, men 

andra barn som är i behov av särskilt stöd utanför autismspektrat. Hon gjorde en reflektion 

över om förskolornas inriktning, bidrar till om ett barn får möjlighet att bli inkluderat eller ej. 

Hon menar att det finns mer arbetsmaterial på de förskolor som är specialiserade till barn med 

autism. Hon ser många fördelar med specialinriktade förskolor, men även nackdelar. 

Anledningen till att alla inte har möjlighet att tillgodose alla barns behov genom 

specialpedagogiskt material, ser hon, delvis som en ekonomisk fråga. Pia nämner också att 

träning tillsammans med enskilt barn är svårt i nuläget, i jämförelse med hur det var för några 

år sedan.  

Pia har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med stödtecken och det tycker hon 

fortfaranande är ett bra hjälpmedel i kommunikationen, mellan varandra. Vad gäller att 

anpassa verksamheten till alla barn, är det enligt henne inte enkelt, även om målet är att skapa 

en förskola efter varje barns behov och intresse.  

Britta berättar om deras arbetssätt att se varje barn, att utgå från barnens behov. Tillsammans 

med arbetslaget görs en planering utifrån läroplanen för förskolan samt barnens behov och 

intressen. De utformar den pedagogiska miljön utefter den barngrupp som är där, efter deras 

intressen med mera. Hon menar att i förskolan uppmuntrar vi barnen och peppar dem till 

lärande. Vi ger dem därför en positiv bild av lärande, ett mentalt förberedande inför skolstart. 

Britta säger, att det är viktigt att benämna saker för alla barn. Klara nämner i detta 

sammanhang rutschkanan som ett gott exempel, där kan man sitta bakom, framför, i knä, vara 

först och sist och så vidare. 

 

5.5 Styrdokumenten - en förskola för alla  

Alla informanter arbetar utefter de styrdokument som finns, men på olika sätt. De använder 

sig av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) i det dagliga arbetet och även när de gör 

sina planeringar för verksamheten. De ser alla arbetet med läroplanen som viktigt och bra 

eftersom den reglerar och höjer kvaliteten i verksamheten.  
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Anna ser kvalitetshöjningen med den nya läroplanen som något positivt för egen del. Hon 

tycker dock att det är synd att inte alla förskollärare på hennes arbetsplats anammar den lika. 

Anna menar att det är viktigt att jobba ihop tryggheten i gruppen, samt att ha ett bra samspel 

mellan förskollärarna. Hon menar dock att det är svårt att få en bra verksamhet när hela tiden 

arbetslaget förändras. Detta för att det har flyttats runt personal mellan avdelningarna, därför 

har inte förskollärarna hunnit arbetat ihop sig. 

Lisa ser det som viktigt att se lekens betydelse i alla lärandesituationer. Leken är barnets 

främsta verktyg för att lära sig saker. Hon menar vidare att vi ska se hela barnet hela dagen. 

Verksamheten är vad hon menar, låst till att aktiviteter ska ske under förmiddagen, i stället för 

att ta tillfällen till lärande under hela dagen. Samtidigt menar Lisa att det är svårt då 

resurserna i form av flest personal ligger mest på förmiddagarna.  

Pia berättar att varje termin gör arbetslaget en ny arbetsplan som utgår från barngruppens 

behov och intressen och utifrån strävansmålen i förskolans läroplan. Hon menar att det är 

viktigt att ha dessa ord i tankarna; ingen är den andre lik. Vera ser också läroplanen som 

något positivt, dock poängterar hon att det är svårt att nå alla strävansmål. Hon berättar att de 

gör så gott de kan för att uppnå målen. Hon upplever att när det finns misstanke kring ett barn, 

tar det lång tid innan någon konkret hjälp sker.  

Brittas tankar är att det är lättare att inkludera ett barn i förskolan än i skolan, eftersom 

förskolan har strävansmål, medan skolan har uppnåendemål. Hon gav ett exempel på att om 

ett barn endast kan räkna till 5 i skolan är det ett misslyckande, eftersom det borde kunna 

räkna längre. Medan att i förskolan beröms barnet av pedagogerna hur duktigt det är som kan 

räkna ända till 5. Britta tycker att det är viktigt att barnen själva ska se och kunna reflektera 

över sitt lärande. De arbetar därför mycket med dokumentation, främst i form av portfolio.  

Klara berättar att i förskolan får de inte bedöma enskilda individer och de använder därför 

målen i läroplanen till barngruppen i helhet. När ett barn behöver extra stöd utgår de från det 

barnet och dess behov. Hon menar att tankarna att arbeta efter läroplanen finns varje dag, att 

de tänker mera på varför de gör saker numera.  

 

5.6 Specialpedagogiska insatser  

Eftersom alla informanter arbetar inom samma förskoleområde har de alla tillgång till 

specialpedagog, mobilt språkteam och barnhabilitering. Specialpedagogen kontaktas om 

personalen uppfattar att något av barnen i gruppen har svårigheter som de inte kan lösa själva. 

Hon kommer då för ett första besök och observerar hela gruppen och samspelet mellan 

barnen. När specialpedagogen är av uppfattningen att ytterligare utredningar behövs, 

kontaktas dock alltid föräldrarna. Diskussion förs mellan mentor, specialpedagog och 

föräldrar, om hur de på bästa sätt ska hjälpa barnet med de svårigheter det har. Utifrån detta 

samtal får sedan föräldrarna hjälp av specialpedagogen att utforma en ansökan om utredning. 

I detta skede kan även barnavårdscentralen och habilitering finnas som stöd för både 

föräldrar, personal och barn. 

När de specialpedagogiska insatserna har bestämts, tränas sedan barnet av förskollärarna på 

förskolan. Ett annat tillvägagångssätt, förutsatt att barnet är inskrivet på barnhabiliteringen, är 

att pedagogen åker tillsammans med barnet och föräldrar till habilitering några gånger per 

termin. Detta för att få handledning till att kunna träna på nya färdigheter. 
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5.7 Barnens upplevelser av inkludering  

Inget av barnen tänker något speciellt runt hur barnet med behovet av stöd, inkluderas i 

gruppen, säger Lisa. Barnet de har inskrivet är inte så utmärkande heller. Hon tror det kan 

vara värre om handikappet är större och mer utpräglat. 

Då kanske det vore bättre att gå i en integrerad förskole grupp typ specialklass. 

Det finns tyvärr inte de möjligheterna i vår kommun med att gå i en specialklass, de blir på gott 

och ont integrerad i en befintlig grupp (Lisa). 

Både Lisa och Vera pekar på vikten av vårt förhållningssätt som förskollärare, att visa att vi 

ser alla barns lika värde. Om vi har en positiv attityd gentemot alla barn, kommer också 

barngruppen att vara positiv till alla deltagare. 

Anna berättar om hur kraft och energi tas av både barn och vuxna, då barnet de har inskrivet, 

är utagerande, det både slåss och bits. Hon märker oftast irritationen från de andra barnen, 

främst i samlingssituationer. Hon ser ändå inkluderingen som något positivt på det sätt att 

barnen får lära sig att vara förstående för att alla är olika och lär sig i olika takt.  

Lätt att det blir mycket negativt runt dessa barn. Viktigt att vara steget före för att kunna göra 

det så positivt som möjligt för hela gruppen. Speciellt i specifika situationer som samlingar och 

när vi ska gå ut (Anna). 

Klara tycker sig se att barnen upplever det positivt när det finns barn i behov av särskilt stöd i 

barngruppen. Hon påtalar att det är viktigt hur vi vuxna agerar och förhåller oss. Hon berättar 

i sin intervju om deras arbetsrum där de tränar barnen, antingen enskilt eller i mindre grupper. 

Flera av de barn som inte har behov av extra stöd frågar om inte de kan få följa med dit. Klara 

menar att om de barn som inte har behov av extra stimulans, aldrig skulle få följa med, skulle 

de nog uppleva det orättvist och därmed få en negativ attityd till de barn som behöver gå dit.  

Britta tycker att det mestadels handlar om vårt förhållningssätt om barn upplever det positivt 

eller negativt med inkludering. Om vi förskollärare uttrycker oss om att det är lugnt och skönt 

när vissa barn är frånvarande, ger vi barngruppen en bild av att det frånvarande barnet är 

jobbigt. Därmed skapas en negativ bild kring barnet. Britta betonar vikten av att hitta 

arbetssätt för att inte glömma bort de barn som klarar sig mestadels självständigt. Risken finns 

annars att de upplever, att de bråkiga barnen får all uppmärksamhet.  

Vera däremot ger inte ett direkt svar på denna fråga om hur barnen upplever inkludering. Hon 

börjar med en motfråga om hur någon annan än barnet själv skulle kunna veta det. Men 

hennes tanke är, genom att utgå från barnen, anpassa miljön efter dem och inte tvärtom, blir 

det positivt. Det är viktigt att stötta de barn som ännu inte lärt sig det sociala samspelet, detta 

för att barnet inte ska bli någon syndabock och hamna i konflikt ofta.  

Pia svarar omgående att barnen upplever inkludering positivt, det handlar om förskollärarnas 

förhållningssätt. Hon berättar att det är bra om de barn som behöver extra stöd ges möjlighet 

att gå ifrån och träna. Det är även viktigt att träna i samspel med den övriga barngruppen för 

delaktighetens skull.  
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6. Resultatdiskussion 

Under följande rubrik presenteras vår analyserande diskussion gällande metod, resultat, 

förslag till fortsatt forskning, samt slutord. 

 

6.1 Metoddelen  

Valet att använda en kvalitativ metod grundade sig på flera antaganden om att det passade 

vårt arbete bäst. Den största anledningen var dock att vi med denna metod fick möjlighet att 

delta i den verklighet som varje informant upplevde. Samtidigt hade vi som intervjuare, en 

önskan om att bli varse om hur informanterna resonerade och tänkte. Därför blev den 

kvalitativa intervjuformen ett bra verktyg (Trost, 1993). Om vi i stället valt att använda oss av 

mer strukturerat material som exempelvis enkäter, hade vi inte haft någon möjlighet till 

diskussion och följdfrågor.  

Vi ställer oss frågan om vi skulle kunnat göra på ett annorlunda sätt för att utöka vårt 

insamlingsmaterial. Ett alternativ hade varit att göra gruppintervjuer, för att göra fler röster 

hörda. Efter övervägande fann vi att i en gruppintervju skulle risken vara att inte få fram alla 

de intervjuade förskollärarnas tankar. De som i gruppen hade en mer tystlåten och 

tillbakadragen position kunde få svårt att säga det som var viktigt för dem. Dessutom såg vi 

en uppenbar risk med gruppintervju, att det skulle kunna bli en allmän åsikt från hela gruppen 

om den aktuella frågan (Trost, 1993). Det vi också kom fram till var att om detta hade varit en 

långtidsstudie hade det varit möjligt att göra observationer i verksamheten. Det har också varit 

möjligt, att ha delat ut enkäter till de andra i arbetslaget, för att stödja de resonemang som 

informanterna förde. 

Vi valde att göra intervjuerna enskilt med informanten, detta för att undvika att den person 

som blir intervjuad hamnar i underläge. Vi reflekterade under arbetets gång att det var ett bra 

val, eftersom de intervjuade kände sig aningen besvärade över att ljudupptagning skedde. Om 

vi då dessutom hade varit två som intervjuade, kunde informanten känna sig ännu mer 

besvärad (Trost, 1993). I samband med samtyckesbrevet valde vi att dela ut intervjufrågorna. 

Vi har fått positiv respons kring detta av informanterna. De gavs då gavs möjlighet att utifrån 

frågorna välja om de ville delta eller ej. Efter intervjuerna transkriberade vi 

insamlingsmaterialet. Ett stort men viktigt arbete som vi hade nytta av när vi skulle tolka 

materialet i analysen. Vi har varit noga med att inte röja de intervjuades identitet. Allt material 

har sparats på ett otillgängligt ställe.  

Sammantaget anser vi att reliabiliteten i föreliggande studie är relativt god. De förskollärare vi 

intervjuat har oberoende av varandra, givit liknande svar. Att välja informanter från olika 

förskolor stärkte ytterligare tillförlitligheten. Något som dock har kunnat resultera i en ännu 

högre reliabilitet har varit ett mer slumpmässigt val av förskolor. Sättet att göra urval av 

förskolor resulterade i att vi redan från början visste att verksamma förskollärare arbetade 

med integrering av barn i behov av särskilt stöd. Gällande arbetets validitet upplever vi att vi 

fått med de uppgifter vi behöver för att uppfylla syftet med vår studie. 
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6.2 Resultatdelen  

I analysen och diskussionen runt resultat utgår vi från de frågeställningar vi hade i 

inledningen av arbetet. 

 

6.2.1 Förskollärarnas tolkning av begreppen integrering och inkludering 

Det framgick i våra resultat att de flesta av informanterna, från början, hade svårigheter med 

begreppen integrering och inkludering. Eftersom vi också hade svårigheter med att skilja på 

begreppen i inledning av studien, var det intressant att se om utfallet blev lika hos de 

intervjuade. Vi märkte i våra samtal att de flesta av förskollärarna ändå hade en tanke om 

inkluderingsbegreppet, skillnaden var bara att de i stället använde sig av ordet delaktighet. De 

betonade alla hur viktigt det är att se till alla barns behov och att göra dem delaktiga i 

verksamheten. Vi tolkar förskollärarna som att de upplever det som viktigt att i en inkluderad 

förskola, anpassa verksamheten utifrån det enskilda barnet, i stället för tvärtom. I våra 

litteraturstudier fann vi att det stora flertalet forskare har tankegångar som ligger i paritet med 

den tolkning vi gjorde utifrån förskollärarna. Från att förut ha varit en verksamhet där barnet 

varit tvunget att anpassa sig för att kunna delta, har de senare åren ett paradigmskifte skett. 

Att se på möjligheterna till förändring av den omkringliggande miljön för att passa barnens 

behov är grundläggande (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Nilholm, 2006; 

Egelund, Haug & Persson 2006). Enligt oss är det av yttersta vikt att se varje barn och efter 

dess förutsättningar och behov anpassa verksamheten.  

 

6.2.2 Förskollärarnas arbetssätt för att inkludera barn i behov av särskilt stöd  

Utifrån frågeställningen hur arbetet kring barn med autism i förskolan skulle ske, svarade 

samtliga informanter att det är av vikt att dela barnen i mindre grupper under dagen. Detta för 

att skapa en tydligare struktur i verksamheten och på så sätt lättare se alla barns förmågor och 

intressen. Flertalet av de intervjuade förskollärarna såg också olika kommunikativa 

hjälpmedel som ett komplement i samspelet med barnen. Det är vad vi menar, av betydelse att 

förstärka det som förmedlas till barnen, med hjälp av exempelvis bilder och stödtecken. Vi får 

stöd i vårt resonemang kring detta av ett flertal forskare. (Vakil, Welton, O’Connor & Kline, 

2008; Barton, Reicho, Woler & Chen, 2011). Vi tolkar de intervjuade som att de tycker 

struktur är viktigt i det dagliga arbetet. Vi finner belägg för att, barn med autism på sin dag i 

förskolan, mår bäst av att vistas i mindre grupper. De aktiviteter som förekommer bör vara 

återkommande, för att ge barnet helhet och struktur i sin tillvaro (Olsson & Olsson, 2007).  

Alla informanter såg de olika tillfällen till lärande både i grupp, men även i form av 

individuell träning, som en viktig del i det specialpedagogiska arbete de utförde. De saknade 

dock verktyg för hur de skulle utföra detta arbete. Dels i form av mer fortbildning mot 

specialpedagogiskt arbete. Även i form av olika resurser som exempelvis mer tid och 

material, för att kunna utföra den individuella träningen. Vi tolkar det, utifrån de intervjuades 

upplevelse, att det finns hinder som påverkar verksamheten negativt. En del av detta är vad vi 

upplever, en fråga om ekonomi. I en verksamhet där barngrupperna blir större och större är 

det svårt att kunna tillgodose det behov av mindre grupper som barn med autism behöver 

(Lutz, 2006; Skolverket, 2008; Wing 1996). En reflektion vi gör utifrån informanternas 

önskan av kompetensutveckling, är att det vilar ett stort ansvar på förskolechefen i aktuellt 

förskoleområde, för att denna viktiga fortbildning kommer tills stånd. Något som vi finner 

besynnerligt är det faktum att inte fler kurser på lärarutbildningen inom specialpedagogik är 
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obligatoriska. Detta eftersom många barn behöver stödinsatser lång- eller kortvarigt under sin 

tid i utbildningsväsendet.  

Utifrån de intervjuade förskollärarnas upplevelse av att det blir praktiskt svårt att göra mindre 

grupper regelbundet, ställer vi oss följande fråga. Kan en av orsakerna till detta vara att under 

dagen på förskolan, styrs verksamheten till stor del av de aktiviteter som är tidsbundna och 

som inte kan påverkas? Vi tänker närmast på aktiviteter som frukost, lunch, vila och 

mellanmål (Markström, 2005).  

Ytterligare en reflektion vi gör utifrån resonemanget om stora barngrupper, är att det ibland 

kan vara bättre med fler förskollärare som arbetar deltid, än få som arbetar heltid. Detta för att 

få fler vuxna i verksamheten. Det är också viktigt att den resurstilldelning som i regel ges 

kring ett barn i behov av särskilt stöd, blir i form av ytterligare en pedagog, för att oftare 

kunna dela barnen i mindre grupper. Vi är väl medvetna om att de arbetstagarorganisationer 

som flertalet verksamma förskollärare är anslutna till, verkar för allas rätt till heltid. Vi ser 

ändå de fördelar, utifrån verksamhetens behov, med att fler verksamma förskollärare finns 

runt barnen. 

Något som framkom under intervjuerna var att barnhabiliteringen påtalar vikten av att 

bordsträna barnet i behov av stöd enskilt. Detta för att det främjar barnets utveckling. Även vi 

framhåller vikten av att tillgodose barnhabiliteringens önskemål och sätta barnets behov i 

fokus, men inte på bekostnad av övrig barngrupp. Detta för att den dagliga träning som barnet 

får i samspel med sina kamrater, också är oerhört viktig och får inte glömmas bort (Vakil, 

Welton, O’Connor & Kline, 2008). Som förskollärare är det även viktigt att se vad de gör och 

inte känna misslyckande över de saker som inte hinns med. Vi menar att det är viktigt att se 

allt det positiva som hinns göra med barnen, annars kan arbetet i verksamheten lätt komma in 

i en negativ spiral.  

 

6.2.3 Förskollärarnas arbete med att skapa en förskola för alla  

Ett tillvägagångssätt de intervjuade i sina arbetslag har för att uppnå en förskola för alla, är att 

se varje individ, samt att se alla barn för den de är. Vår upplevelse av informanternas svar är 

att de alla ser läroplanen som en viktig del i detta arbete. Flera av dem betonar dock att det 

ibland kan vara svårt att uppnå målen (Vera, Anna). Dels för att det är så många barn i 

grupperna samt att alla förskollärare inte anammat läroplanen lika. Vi ställer oss frågan om 

varför de intervjuade upplever att läroplanen tolkas olika. Kan det bero på den yrkeskategori 

och utbildningsnivå förskollärarna i arbetslaget har? En annan anledning kan vad vi menar, 

vara att läroplanen för förskolan inte är så detaljstyrd. Dess övergripande mål reglerar 

verksamheten (Skolverket, 2010). Det är sedan arbetslagets uppgift att planera sin verksamhet 

utifrån dessa mål och utforma innehållet, för att ge barnen förutsättningar till lärande 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Det finns, vad vi uppfattar, utrymme för egna 

tolkningar om hur förskollärare i verksamheten ska arbeta för en måluppfyllelse. Det 

resulterar i att varje förskola har sin egen arbetsplan för hur arbetet med läroplanen ska ske. 

Detta gör att det finns skillnader mellan olika verksamheter. Kan en övergång till en mera 

detaljstyrd läroplan vara av nytta, frågar vi oss.  

Något som uppmärksammats i vår empiri är att de intervjuade ser det av yttersta vikt att se 

varje enskilt barn, för den de är. Vi får uppfattningen av att alla informanterna ser barns 

olikheter som en styrka för verksamheten. Pia nämner att man måste vara medveten om att 

ingen är den andre lik. Vi menar att det är viktigt att se det positiva med att se varje barns 
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olikhet, som en resurs som ska tas tillvara i gruppen. Att lyfta fram alla deltagande barn i 

gruppen och deras styrkor, främjar lärandet. Det finns belägg för vårt resonemang av flertalet 

av de litteraturstudier som gjorts inom området (Löfdahl, 2004; Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003; Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000; Strandberg, 

2006). 

 

6.2.4 Vilken upplevelse har barn och förskollärare av inkludering? 

Alla informanter har upplevelsen av att det är de vuxnas förhållningssätt som avgör om barnet 

som är inkluderat i verksamheten, blir positivt bemött eller ej. De nämner också att graden av 

funktionshinder och barnets agerande är av betydelse. Vi menar att förhållningssätt även 

handlar om att våga ändra beteendemönster, att som pedagog hitta vägar till nya lösningar. 

Det kan vara lätt att fokusera på det negativa som sker kring ett barn, det blir lätt fokus på de 

som syns och hörs mest. Det kan då uppstå en negativ upplevelse för de andra barnen. 

Fröken, det är ju ingen idé att räcka upp handen, du bryr dig bara om Pelle och Peter som jämt bråkar 

(Löwenborg och Gíslason, 2002, s. 218) 

Vi drar slutsatsen av att det förhållningssätt förskolläraren har till barnet med behov av 

särskilt stöd, är av stor betydelse. Om pedagogen har ett stödjande och positivt sätt att bemöta 

de barn som har svårigheter, kommer övrig barngrupp att också få en positiv inställning till 

barnet (Olsson & Olsson, 2007).  

Det resonemang som Leatherman och Niemeyer (2005) för i sin artikel, stöder ytterligare våra 

tankegångar. Pedagogens attityd till att en inkludering av barn i behov av särskilt stöd sker, är 

av avgörande betydelse för hur bra arbetet med inkluderingen sker.  

A teacher´s attitude toward inclusion does influence the success of their inclusive classroom 

(Leatherman & Niemeyer 2005 s.35) 

 
6.2.5 Avslutande resultatdiskussion  

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras om att de förskollärare som ingår i studien, i 

inledningsskedet inte hade så stor förtrogenhet med de två specifika begrepp vi frågade om. 

De talade i stället om delaktighet, där alla barn var delaktiga i en verksamhet som formades 

utefter de enskilda individernas behov. Alla verksamma förskollärare har en positiv attityd till 

att inkludera barn med behov av särskilt stöd i verksamheten. För dem är alla barns 

delaktighet något primärt. Signifikant för barn med autism är att de får möjlighet att vistas i 

mindre grupper. Våra resultat pekar dock på att det finns hinder för att detta sker på ett sätt 

som förskollärarna finner tillfredsställande. Det gäller, vad vi menar, att ta vara på de tillfällen 

till att arbeta i mindre grupper som ges. På så vis kan alla barn få möjlighet att synas och 

höras. 

Det ses som betydelsefullt att utforma den omkringliggande miljön och verksamheten, för att 

på ett så optimalt sätt som möjligt passa de som deltar i den verksamhet som förskolan 

representerar. Där menar vi att begreppet en förskola för alla har stor relevans, då arbetet med 

att planera verksamheten för att kunna se till alla barns individuella behov och förutsättningar, 

ses som grundläggande. Det är av vikt att ta vara på alla de tillfällen som ges till samspel och 

samlärande mellan barn och vuxna. I strävan för att uppnå en förskola för alla, ses det som 

angeläget att alla förskollärare arbetar efter de styrdokument som förskoleverksamheten 
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regleras av. Det viktigaste ändå är att se varje individ för den de är, samt att betona det 

positiva med att alla människor är olika. 

 

6.2.6 Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning inom vårt undersökningsområde skulle kunna gälla barns tankar 

om inkludering i förskolan. Detta eftersom det i vår studie, var informanternas subjektiva 

bedömning av barnens upplevelser gällande inkludering, som redovisades. För att på ett så 

korrekt sätt som möjligt kunna redovisa barns tankar, behövs mer omfattande 

samtalsintervjuer göras. 
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      Bilaga 1 

Brev om informerat samtycke      

Vi heter Sofie Ellström och Susanne Persson och vi studerar nu vår sista termin på 

lärarprogrammet inriktning förskolan vid Högskolan i Gävle. Nu håller vi på att skriva vårt 

examensarbete på grundläggande nivå i pedagogik. Arbetet kommer att handla om integrering 

och inkludering av förskolebarn i behov av särskilt stöd.  

Du har blivit tillfrågad att delta som intervjuperson därför du besitter både viktig kunskap och 

erfarenhet och därmed kan tillföra mycket av vikt till vår uppsats. Intervjuerna kommer att 

pågå under ca en timme och spelas in på band. Detta för att få korrekt information till 

uppsatsen.  

Ditt deltagande är frivilligt och kräver ditt samtycke och du kan när som helst avbryta 

intervjun eller avböja att svara på vissa frågor. Resultatet av intervjun kommer att presenteras 

på ett sådant sätt att inga känsliga uppgifter om dig eller din arbetsplats lämnas ut. Under den 

tid som intervjumaterialet bearbetas kommer det att förvaras oåtkomliga för obehöriga och 

därefter kommer inspelningarna att raderas. De som kommer att läsa materialet under dess 

bearbetning är vår handledare lektor Daniel Petterson och ansvarig examinator professor Peter 

Gill. Den färdiga uppsatsen kommer att vara tillgänglig på Högskolan i Gävle vilket innebär 

att den är offentligt material. Namn på dig och din arbetsplats skrivs med fingerade namn.  

Om du har frågor angående intervjun kan du kontakta oss på; 

Sofie Ellström Larsson: plu08sem@student.hig.se 

Susanne Persson: plu08spn@student.hig.se 

Daniel Pettersson, lektor i pedagogik, (handledare), dalpen@hig.se  

 

Tack för att vi får intervjua dig till vår uppsats.  

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående 

 

________________________________   

Namnförtydligande:    Datum: 
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      Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskolläraren   
  
 

Berätta kort om din pedagogiska utbildning och erfarenheter av att arbeta med 

barn/elever i behov av särskilt stöd.  

 

Vad innebär begreppen inkludering och integrering för dig? 

 

Finns det barn med autism på din arbetsplats? 

– Hur tänker du i frågan om att inkludera barn med autism i förskolan?  

 

Hur arbetar ni med inkludering och hur fungerar det? 

– Delvis, eller hela tiden? 

– Arbetssätt/Ansvar 

– Vad är viktigt att tänka på när det gäller inkludering? 

 

Hur arbetar ni utefter styrdokumenten för att uppnå målet med en förskola för alla? 

– Tillvägagångssätt 

 

Vilka specialpedagogiska insatser har ni tillgång till?  

– Hur tar ni hjälp? Återkommande samtal? Arbetar specialpedagogen med barnet 

eller enbart som handledare? 

 

Anser ni att barnen upplever inkludering som något positivt eller negativt?  

 

 


