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Barn i behov av särskilt stöd på förskolan-  

för- och nackdelar kring en integrerad respektive segregerad avdelning 

 

Syftet med denna studie är att synliggöra för- och nackdelar för barn i behov av särskilt 

stöd på en integrerad respektive en segregerad förskoleavdelning och hur de påverkar 

barnens sociala samspel utifrån intervjuer med förskollärare som är verksamma inom 

dessa två avdelningar. Studien är även gjord för att försöka få en djupare kunskap 

genom intervjuer med förskollärare varför man väljer integrerade respektive 

segregerade avdelningar och för vem detta gynnar. Studiens frågeställningar som vi 

utgår ifrån är, vad anser respondenterna att det finns för fördelar kring segregerade 

respektive integrerade förskoleavdelningar för barn i behov av särskilt stöd? Vad anser 

respondenterna att det finns för nackdelar kring segregerade respektive integrerade 

förskoleavdelningar för barn i behov av särskilt stöd? Hur anser respondenterna att 

utvecklingen i det sociala samspelet för barn i behov av särskilt stöd kan påverkas i en 

segregerad miljö?  

 

Vårt insamlade material är kvalitativa intervjuer som analyserats och bearbetats med 

stöd av tidigare forskning och litteratur. I vår bakgrund har vi redovisat för litteratur och 

forskning kring de relevanta ämnena i studien. Vi beskriver även våra centrala begrepp 

samt teoretiska utgångspunkter. Slutligen visade studien att barns sociala samspel med 

andra barn kan hämmas då de blir placerade i en avskild segregerad avdelning där ingen 

möjlighet till kontakt med andra barn finns enligt respondenterna. Detta anser 

respondenterna är dels på grund av att barn i behov av särskilt stöd behöver 

lekförebilder som de inte får i en segregerad miljö eftersom de lär genom att imitera. 



 

 

Resultatet visar också att det finns både för och nackdelar kring segregering och 

integrering av barn i behov av särskilt stöd vilket redovisas mer detaljerat i 

resultatkategorin.  
Nyckelord: Integrering, segregering, socialt samspel, barn i behov av särskilt stöd. 
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1 Inledning 

 

Barn i behov av särskilt stöd finns idag i det flesta förskolor och stödet de behöver kan 

variera på grund av vilka/vilken funktionsnedsättning barnet har. Att integrera barn i 

behov avsärskilt stöd en vanlig förskola är det vanligaste i vårt samhälle då det finns få  

segregerade förskoleavdelningar i samhället. Barn i behov av särskilt stöd kommer 

alltid att finnas inom förskolans verksamhet och beroende på i vilken typ av avdelning 

barnen hamnar i så skiljer sig miljön. Dessa barn i behov av särskilt stöd kommer i de 

flesta fall senare att börja i särskoleklass eller som individintegrerad elev i en allmän 

skolklass och följa särskolans läroplan. Vi besöker i studien två olika typer av 

avdelningar en segregerad förskoleavdelning där barn i behov av särskilt är 

lokalintegrerade och en förskoleavdelning där barn i behov av särskilt stöd är 

integrerade, detta för att se skillnaden och för att fördjupa vår kunskap och försöka 

framställa något resultat. Enligt Meynert (2014) finns det fler förskollärare som känner 

att de inte har tillräckligt med kunskap kring integrering och segregering av barn med 

olika funktionsnedsättningar, lika som oss. Att förskollärare kanske inte alltid får 

tillräckligt med kunskap kring arbete med barn i behov av särskilt stöd så kan osäkerhet 

bildas i bemötandet av dessa barn. Vi valde därför att utföra denna studie, dels för vår 

egen kunskap samt för att kunna sprida den vidare till andra verksamma inom förskolan.     

Vi som utfört studien studerar båda på förskolläraraprogrammet på högskolan i Gävle, 

och går nu den sista terminen. Denna studie fick sitt tema efter att vi båda upptäckt hur 

lite kunskap och erfarenhet vi har kring ämnet om integrering respektive segregering av 

barn i behov av särskilt stöd. Vi började diskutera dessa olika avdelningar som finns för 

barnen och undrade varför vissa barn i behov av särskilt stöd integreras i allmänna 

förskoleavdelningar medan andra segregeras till avdelningar där det endast finns barn i 

behov av särskilt stöd. Varför finns dessa olika möjligheter för barnen? Vad skiljer dem 

åt, och vilket ger barnen bäst förutsättningar för att utveckla det sociala samspelet?  

Studien har utförts på två förskolor, en där barn i behov av särskilt stöd integreras i den 

allmänna förskolan samt en där barn i behov av särskilt stöd är segregerade till en 

särskild avdelning som hör till en allmän förskola. Vi har valt att inte studera barnen, 

utan att intervjua förskollärare på verksamheterna för att få ta del av deras åsikter och få 



 

 

svar på våra frågeställningar. För att få en vetenskaplig grund i arbetet så har vi kopplat 

till litteratur, teorier och tidigare forskning inom området.  

 

1:1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att från intervjuer med förskollärare få en uppfattning om hur 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd på en integrerad respektive en segregerad 

förskoleavdelning påverkar barnets sociala samspel. Studien är även gjord för att själva 

få en djupare kunskap kring vilka för och nackdelar som finns med dessa två typer av 

avdelningar för barn i behov av särskilt stöd, samt för att få förståelse för varför man 

väljer integrerade respektive segregerade avdelningar och för vem detta gynnar. 

1:1:1 Frågeställning 

 

 Vad anser förskollärarna att det finns för fördelar kring segregerade respektive 

integrerade förskoleavdelningar för barn i behov av särskilt stöd? 

 

 Vad anser förskollärarna att det finns för nackdelar kring segregerade respektive 

integrerade förskoleavdelningar för barn i behov av särskilt stöd? 

 

 Hur anser förskollärarna att utvecklingen i det sociala samspelet för barn i behov 

av särskilt stöd kan påverkas i en segregerad miljö? 

2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt redovisar vi bakgrund som ligger till grund för vår studie. Vi tar upp 

viktiga delar som bakgrunden till integrering och segregering, definitionen av barn i 

behov av särskilt stöd, barns sociala samspel och vad styrdokumenten säger om barn i 

behov av särskilt stöd, dessa fem kategorier sammanfattar vi i slutet av bakgrunden. 

Dessa fem kategorier är en genomgående bas i studien och det vi kommer använda som 

stöd i vår diskussion/analys senare i studien.  



 

 

 

 

2:1 Bakgrund kring integrering i förskolan för barn i behov av särskilt stöd 

 

Vygotskij, Smidt (2010) står starkt för att barn i behov av särskilt stöd bör placeras i 

vanliga barngrupper, i en inkluderande miljö och inte i segregerade barngrupper 

tillsammans med andra barn i behov av särskilt stöd. Varför förespråkar han detta så 

starkt?  Vygotskij var övertygad om att utvecklingen hos barn med behov av särskilt 

stöd bestäms av det fysiska/organiska hindrets sociala aspekter. Att barn segregeras till 

speciella avdelningar/barngrupper gör ofta att barnen uppfattas negativt och 

stigmatiseras, positiva gensvar däremot för barnen gör det möjligt för dem att få hjälp 

och stöd och bli accepterat. Vygotskij kämpade i flera år för att utveckla en unik version 

om en framtida specialundervisning som har kallade ”inkluderande baserat på positiv 

differentiering”, han menade att samhället bör bedöma barn i behov av särskilt stöd med 

fokus på dessa barns positiva egenskaper och inte dess svagheter. Han ställer sig 

negativt till ett samhälle med låga förväntningar och en social isolering. Vygotskij’s syn 

på integrering för barn i behov av särskilt stöd i förskolan stödjs av den styrande Reggio 

Emilia formen, i över 30 år har en integrering i förskolan hos barn i behov av särskilt 

stöd eftersträvats, Smidt (2010) 

Vernersson (2002) ställer sig även positivt till integrering kring barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan. Hon menar att mycket spelar in av pedagogens förhållningssätt och 

attityd, det ses som avgörande för att barnet i realiteten inkluderas eller exkluderas. 

Pedagogens attityd påverkar även om resurser finns tillgängliga för att ge stöd, tillgång 

till bra undervisningsmaterial, kunskaper om olika metoder att undervisa samt barnets 

möjlighet till kompetensutveckling. Integrering kan ses i ett kommunikativt 

grupperspektiv, det menas att individen får delta aktivt i ett positivt samspel och blir 

accepterad i en grupp. Vernersson (2002) menar att för barn i behov av särskilt stöd så 

kan social integrering innebära en god lärandemiljö medan social exkludering kan 

innebära motsatsen. I tidigare forskning kring specialpedagogik så visar det att 

någonting som är avgörande för barns lärande är barnets självuppfattning. I en 

segregerad miljö kan då barnets inlärning bromsas av brist på stimulans och kompetens, 



 

 

men genom en god social samvara mellan barnen kan den sociala utvecklingen ge bättre 

självförtroende och möjligheter till en personlig utveckling.  

Enligt UNESCO (refererat i Nilholm 2007) så är det mest effektgivande sättet att bilda 

en solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater en att utöva en 

integrerad skolgång. De menar att segregerade miljöer bör undvikas och endast utövas 

vid undantag där det visas klart att undervisning i vanlig klass inte är positivt för barnet 

där till exempel dess behov inte går att tillgodose i en vanlig barngrupp på grund av 

olika svårigheter som kan finnas hos barnet. Vi tolkar UNESCO som att de inte är helt 

för eller emot en integrerad eller segregerad barngrupp då de, lika som oss, ser positiva 

och negativa faktorer i de båda.  De tar ingen särskild ställning. 

Rabe och Hill (2001) skriver om integrering och normalisering som ett stort ämne i 

många debatter de senaste decennierna kring handikappade. Strävan enligt författarna 

har varit att ta bort den segregerade verksamheten och dess särbehandling för att de ska 

ha lika stor rätt till ett fullt människovärde och få möjlighet att leva ett så normalt liv 

som möjligt i relation till andra människor. Människor utan funktionshinder i samhället 

har inte visat något förändrat synsätt och attityd till människor med funktionshinder, 

detta visar sig tydligast inom psykiska funktionshinder. Studien Rabe och Hill 

(1986,1987)(refererat i Rabe och Hill 2001) kring integrering i förskolan visar att barn i 

behov av särskilt stöd tenderar att uteslutas av andra barn, redan i låg ålder. De barnen 

visas också skapa en allmänt uteslutande attityd mot barn i behov av särskilt stöd. 

Lutz (2013) refererar till en utredning (SIA-utredningen, SOU 1974:53) som utrett 

specialpedagogiska insatser som bygger på att placera barn i segregerade specialgrupper 

för barn i behov av särskilt stöd. Studien kan inte fastställa något positivt resultat med 

dessa segregerade barngrupper. Däremot visar fler och fler forskningsresultat att 

integrering av barn med behov av särskilt stöd i allmän barngrupp ger positiv effekt på 

barns utveckling och lärande. Utredningen stödjs även av forskning av Goffman 

1963/2011, (refererat i Lutz 2013) där hans resultat påvisar den stigmatisering och 

stämpling som kan ske vid segregering till specialklasser för barn i behov av särskilt 

stöd. 

En studie, Meyert (2014) om integrering visar att integration av barn i behov av särskilt 

stöd utan tvekan har positiva effekter. Det gav barnen tillåtelse att växa i sin egen takt 

och gav barnen möjlighet till att känna sig delaktiga i den vanliga skolan. Integrering 



 

 

kring dessa barn var även bra för dess lärande om beteendemönster som kan hjälpa dem 

att utvecklas till att hantera större grupper i samhället. Det fanns i verksamheten en 

väldigt öppen relation mellan barnen i behov av särskilt stöd, de övriga barnen samt 

personal. Vid framgångsrik integration så kan självkänslan hos barnen förbättras men 

hanteras det inte professionellt och varsamt så kan dessa barn då bakslag. Det kan vara 

svårt att veta när och om barnen i behov av särskilt stöd kände sig trygga känslomässigt 

i den integrerade miljön. Studien menar att integration kring dessa barn ses som positiv 

eftersom de gav eleverna det bästa av två världar: Skyddad undervisning i avskilda rum 

samt kontakt med den övriga verksamheten. 

 

Nilholm (2007) anser att inkludering är ett begrepp som står för att individer ingår i en 

grupp, att man räknas med. I vår studie står inkludering för en gemenskap och att alla 

barn är med och räknas i gruppen, begreppet menar att ingen lämnas utanför. 

Inkludering handlar i grunden om människosyn, och social gemenskap, inte bara om att 

sätta barn i samma rum. Inkludering är mer en mental handling än en fysisk. För att en 

inkludering i grupp ska kunna ske så måste barnen integreras med varandra. Skillnaden 

på Inkludering och integrering är att ett barn till exempel kan vara integrerad fysiskt i en 

grupp men inte inkluderas helt i gruppen.. En skola för alla säger att alla barn ska ha rätt 

till en gemensam inkluderad skolgång oavsett klass, genus, etnicitet eller svårighet. 

 

2:2 Bakgrund kring segregering i förskolan av barn i behov av särskilt stöd 

 

Då avdelningen vi besökte inte var helt segregerad så kallas den för integrerad 

segregering, denna form är specialundervisningens ursprung och menar att vissa barn är 

i behov av ett annat arrangemang, därför ska flera alternativ finnas till undervisning, 

Haug (1998)  Det centrala fokusen är att man hittar den optimala miljön för enskilda 

elever. Segregation i Sverige har ökat på ett oroväckande sätt menar Tallberg Broman 

(2014) sedan 1990-talet i det svenska samhället. Forskning visar att likvärdighet inom 

förskolans verksamhet möjligen bidrar till ökad social jämlikhet vilket tros minska 

sociala spänningar i samhället. Dessa nya idéer kring segregation i förskolan skiljer stort 

ifrån tiden efter andra världskriget då inriktningen ”en skola för alla” var en gemensam 

inriktning. Författaren anser att den offentliga sektorn är att skylla, dess minskade 

utrymme, avreglering, ökade sociala och ekonomiska klyftor har bidragit till en 



 

 

undervisningsvärld med bristande likvärdighet och ett samhälle med ökad ojämlikhet 

och sociala spänningar. Sernhede (2014) menar också att differentieringen av barn i 

skolverksamheten ökar och dess sociala bakgrund får allt större betydelse för barnens 

utbildning.  

Barn med funktionsnedsättningar går ofta i en organiserad differentierad grupp, vilket 

Meynert (2014) menar kan ha en positiv effekt för barnens skolutveckling, då 

pedagogerna i sådana grupper sänker kraven jämfört med en vanlig skola. En 

segregerad miljö då barn med behov av särskilt stöd får undervisning i en icke 

inkluderande skola ska hjälpa barnen att maximera deras individuella potential och göra 

dem så självständiga som möjligt. Målet med dessa avskilda skolor är att barnen 

förhoppningsvis ska kunna hantera en vanlig skolmiljö, denna integrering ses som ett 

system där barnen kan bli en del av en vanlig skolmiljö vilket hjälper dem att ta kontakt 

med andra barn.  

De medverkande i forskningen, Meyert (2014) menar däremot att det är skolsystemet 

har skyldighet att hjälpa alla barn att nå de pedagogiska mål som styrdokument visar. 

Att utifrån barnets förutsättningar hjälpa till att nå dessa mål för maximal utveckling 

oavsett de svårigheter som möjligen finns. Men medverkande ville inte generalisera och 

säga att detta är den bästa lösningen för alla barn att ingå i en inkluderande 

undervisning. De menar att pressen och tempot kan göra med ont än gott för vissa barn. 

Slutligen i forskningen, Meynert (2014) så visar resultat att segregering för barn med 

behov av särskilt stöd i vissa fall ger en positiv effekt då barnen förbättrar sin sociala 

kompetens, sitt självförtroende och emotionell trygghet. Detta är såklart en fråga om 

individuella fall och vilken grad av särskilt behov barnet har.  

Meynert (2014) säger att segregering kan tolkas som både ett negativt och ett positivt 

koncept. Segregation upplevdes betyda uteslutning från vanlig skolgång där barn med 

särskilda behov åsidosätts så att de andra barnen som är i den vanliga skolan inte kan ha 

någon kontakt med dem. Syftet är att styrka dem och hjälpa dem att komma tillbaka och 

klara de mål som den ordinarie läroplanen innehar. Meynert’s (2014) respondenter anser 

att segregerade specialskolor ansågs vara ett effektivt och bra sätt att ge pedagogiskt 

stöd för barn i behov av stöd eftersom barnen kan utvecklas i sin egen takt utan att 

känna prestationsångest gentemot de andra barnen. Det som sågs som fördelar med 

segregerad undervisning enligt respondenterna var att det var en stressfri och säker 

inlärningsmiljö för barn i behov av särskilt stöd samt att det var speciallärare där som 



 

 

skulle förstå barnens behov bättre. Sedan var specialskolorna utrustade med just de 

varje barn behövde för att kunna prestera sitt bästa för att uppnå målen samt att 

barngruppen var liten och gav barnen en känslomässig trygghet och detta kunde barnen 

endast uppnå inom en segregerad skyddad struktur enligt respondenterna. De 

nackdelarna med segregerad undervisning är att barnen med särskilda behov kan känna 

sig uteslutna och att de inte har de normala förmågor för att vistas i det allmänna 

klassrummet med sina vänner och att de blir utpekade som mindre värda för att de går i 

en speciell klass. I den svenska läroplanen understryks det att förskolan ska vara trygg, 

lärorik och rolig och i den norska rammeplanen framhålls lärande och omsorg som 

viktiga aspekter inom verksamheten. Dessa begrepp ses inom förskolan som integrerade 

och ömsesidigt beroende av varandra för att få en god pedagogisk verksamhet i norden 

anser Pramling Samulesson (2010).  

 

2:3 Barns sociala samspel 

 

Det är i det vardagliga situationerna på förskolan som barnet lär känna sig själv och sin 

omgivning, små barn behöver pedagoger som visar sin uppmärksamhet och 

engagemang genom att försöka förstå dem och dela deras upplevelse. För att stärka 

barnets tilltro till andra och sig själv så bör pedagogen möta barnet med engagemang 

och intresse. Niss & Söderström (2006). Som förskollärare är det viktigt att aktivt 

reflektera över barnens sociala relationer på förskolan för att barnen ska få samma 

möjligheter till utveckling menar Pape (2001). Man kan inte förvänta sig sociala 

färdigheter hos barn innan kunskap och erfarenheter kring det har bildats, exempel: ett 

barn som aldrig sett eller hört talas om snö kan inte heller förväntas uppvisa kunskaper 

om det som har med snö att göra, Smidt (2011).  

Vygotskij antog enligt Smidt (2011) att barn under sin socialisation förs in i olika 

kulturer vid en introduktion och internaliserade sedan olika sätt att medverka i en kultur 

genom att de deltar i aktiviteter tillsammans med andra. Att hitta en gemenskap och dela 

något med något annat barn ger dem möjlighet att ta det första steget till en social 

kultur. Smidt (2011) menar att barn i behov av särskilt stöd bör bedömas efter utifrån 

sina kunskaper och färdigheter. Det är endast då som pedagogerna i förskolan kan 

planera för att ge barnet möjligheter till utveckling. Vygotskij menar att hjälpen till 



 

 

dessa barn inte ska behandla svårigheter som finns utan lindra effekten på interaktioner 

och sociala relationer.  

 

Enligt Lpfö98 (2010) så ska Förskolan vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens. Vår tanke är att om barn i behov av särskilt stöd möjligen känner sig otrygg 

i en integrerad miljö så kan möjligheten till den sociala utvecklingen hämmas och 

ovanstående punkt blir svår att uppnå. För att på bästa sätt hjälpa barn i behov av 

särskilt stöd till deras sociala utveckling så bör pedagogerna på förskolan anpassa 

verktygen för att ge barnet rätt förutsättningar och se till varje barns individuella behov. 

Barnets möjlighet till social utveckling påverkas av många olika faktorer, miljön och 

individerna i den har en stor del. Hur påverkas barnens möjlighet till social utveckling 

när de gäller samspelet mellan barn, i en segregerad respektive integrerad miljö?  

 

2:4 Barn i behov av särskilt stöd 

 

En studie av Sandberg & Norling (2009) där definieringen av begreppet barn i behov av 

särskilt stöd undersöks visar att det mestadels är personalen själv som identifierar vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd. Det finns även barn som är formellt berättigade av 

sociala myndigheter att anses som barn i behov av särskilt stöd. Personalen visas också 

ge undervisning och pedagogiskt stöd utefter sina egna diagnoser av barnen. Det finns 

ingen kännedom om vad personal i verksamheten använder för mätningar eller kriterier 

för att göra dessa bedömningar. Barn i behov av särskilt stöd har traditionellt delats in i 

två grupper, allmänt så står begreppet för utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel- och 

synhandikapp, och språkhandikapp. Den andra gruppen beskriver medicinskt handikapp 

så som allergier, astma, eksem, epilepsi, diabetes, tidiga psykiska störningar, 

barndomspsykos samt psykosociala och emotionella störningar.  

Om man tittar tillbaka i tiden så användes begreppet barn med särskilda behov i 

förskolan, då dessa barn hade just speciella behov. Men på 80-talet förändrades det och 

man började prata om att barn hade behov av särskilt stöd, på 90-talet kom förslaget 

från socialstyrelsen att benämningen nu skulle vara barn i behov av särskilt stöd. 



 

 

Anledningen till denna förändring var att det påpekades att det att barn behöver särskilt 

stöd i sin miljö för att få sina behov tillgodosedda, Sandberg & Norling (2009).  

Det markeras att det är miljön och atmosfären i förskolan som bör vara fokus och inte 

barnets diagnos, miljön kan bidra till svårigheter för barnet och inte barnets diagnos. 

Ideologiskt sätt har begreppet barn i behov av särskilt stöd växt fram för att minska 

fokus på barns avvikelser då det förra begreppet barn med särskilda behov lägger vikten 

på barnets svårigheter medan det nya begreppet barn i behov av särskild stöd lägger 

fokus på miljöns stöd till barnets vardag så de får integreras med andra, Sandberg & 

Norling (2009).  

 

2:5 Styrdokument  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) så ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, 

ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Skollagen (SFS 

2010:800) anser detta om förskolan, förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

 

Lpfö98 (2010) säger att förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och 

inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om 

individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Lpfö98 (2010) säger också att verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra 

ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 

utvecklas så långt som möjligt. FN (1989) har dessa lagar kring barn i behov av särskilt 



 

 

stöd i allmänhet. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt 

handikapp bör få ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 

värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. 

Det handikappade barnet ska ha rätt till särskild omvårdnad och ska, inom ramen för 

tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som 

ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets 

tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om 

barnet.  

 

Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som 

lämnas enligt ovanstående punkt i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med 

beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos 

andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att det handikappade 

barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och 

sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett 

sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella 

utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling. Konventionsstaterna ska 

i en anda av internationellt samarbete främja utbyte av lämplig information på området 

för förebyggande hälsovård och medicinsk, psykologisk och funktionell behandling av 

handikappade barn, innefattande spridning av och tillgång till information om 

habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, i syfte att göra det möjligt för 

konventionsstater att förbättra sina möjligheter och kunskaper och vidga sin erfarenhet 

på dessa områden. Lpo 94 menar att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. 

 

 

2:6 Sammanfattning 

 

Vi har i detta avsnitt redovisat för vad som ligger till grund för vår studie. Bakgrunden 

till integrering och segregering samt vissa av de centrala begreppen i studien har 

förklarats för att tydliggöra hur de används i studien. Vi har som stöd studerat 



 

 

styrdokument som är aktuella för studien vilket är av stor vikt då dessa är vad alla 

verksamheter gemensamt jobbar efter. Vi har fokuserat på att visa vad styrdokument 

säger om barn i behov av särskilt stöd samt inkludering i förskolan för att kunna 

återkoppla till detta senare i vår studie. Integrering och segregering av barn i behov av 

särskilt stöd är det två begreppen som ligger till grund för vår studie och vilka för- och 

nackdel det finns för barn att vistas på dessa avdelningar inom förskolansverksamhet, 

vilket även vår frågeställning syftar på, samt togs även barns sociala samspel upp då 

detta också återkopplar till en av våra frågeställningar, hur barns sociala samspel kan 

påverkas.  

 

Därför ville vi samla material kring vad som finns skrivet om barn i behov av särskilt 

stöd och hur det definieras samt hur vi definierar begreppet i vår studie. Syftet med 

denna studie är att från intervjuer med förskollärare få en uppfattning om hur arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd på en integrerad respektive en segregerad 

förskoleavdelning påverkar barnets sociala samspel. Genom att knyta an vår bakgrund 

till det resultat vi kommit fram till kan vi bredda resultatet och sammanbinda dessa på 

ett bra sätt utifrån förskollärarnas perspektiv.  

 

 

3 Metodologi 

 

Här beskriver vi hur vi gått tillväga i vår undersökning, vad vi använt för redskap, urval 

och etiska överväganden för att få fram vårt empiriska material. 

3:1 Urval 

 

I vår studie har vi valt att intervjua två stycken förskollärare med lång erfarenhet kring 

barn i behov av särskilt stöd från två olika förskolor, en förskola som har en avdelning 

endast för barn i behov av särskilt stöd och en förskola med endast vanliga avdelningar 

där barn i behov av särskilt stöd är en del av den vanliga barngruppen. Detta för att få 

tankar, åsikter och erfarenheter av förskollärare från en segregerad samt integrerad 

avdelning då detta är vad studiens syfte är. Genom att vi intervjuar personal från dessa 



 

 

två avdelningar så finner vi tillräckligt med material för att kunna jämföra och diskutera 

för- och nackdelar kring integrering och segregering. Vi valde att endast intervju två 

förskollärare eftersom vi pratat med dessa förskollärare långt innan arbetet startat och 

att vi ansåg att den speciella avdelningen var vårt ända alternativ då det är den ända som 

finns i närheten och att med den vanliga avdelningen så ansåg vi inte att vi behövde 

fleras åsikter från andra ställen då vi anser att vi skulle fått likande svar samt att det var 

fler förskolor som inte hade tid för att ta emot besök. Intervjupersonerna är utsedda efter 

vissa kriterier, personerna skulle vara så erfarna som möjligt inom förskolans 

verksamhet samt arbete med barn i behov av särskilt stöd.  

3:2 Etiska överväganden 

 

I våra intervjuer är respondenterna anonyma. Studien avslöjar inte respondenternas 

namn, vi har istället för fiktiva namn skrivit exempelvis ”respondent 1” i studien. 

Respondenternas arbetsplats nämns inte vid namn i studien av sekretesskäl, vi förklarar 

däremot hur förskolan är uppbyggt och dess verksamhet. Respondenterna som deltagit i 

vår undersökning har informerats om att de när som helst under studien kan avbryta sitt 

deltagande. Medverkande i studien har skrivit på ett samtyckesformulär där de har 

informerats om syftet med studien samt metod av genomförande. Vi har även på plats 

informerat pedagogerna muntligt vid intervjutillfällena, om hur vi hanterar data och att 

de är helt anonyma i undersökningen samt att de får avbryta sin medverkan i studien om 

de önskar.  

Efter att ha läst (personuppgiftslagen 1998:204) så hanterar vi alla personuppgifter och 

andra uppgifter som kan möjliggöra medverkandes identifiering av individer och plats 

kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i samverkan med gällande 

lagstiftning.  

Efter studien avslutats kommer vi att makulera allt insamlat material i såväl 

pappersform som dokument på datorn. 



 

 

 

3:3 Val av metod 

 

Vi har i vår intervju använt oss av en ljudinspelning med diktafon. Detta för att fånga 

alla ord som respondenten nämner. Skrivs svar ner som respondenten ger så kan 

intervjuaren göra undermedvetna tolkningar som förvränger svaren samt utesluta vissa 

ord som kan ha haft betydelse. Genom att använda diktafon kan intervjuaren 

koncentrera sig på vad respondenten säger, och slipper försöka komma ihåg att anteckna 

allt som sägs vid intervjun.  När det är dags att transkribera materialet är det till en stor 

fördel om intervjun är inspelad då man kan spola tillbaka och lyssna igen för att få med 

allt som sägs i intervjun. Nackdelar med att använda diktafon till intervjuer kan vara 

vissa personer känner sig obekväm med diktafonen och situationen blir konstgjord.  

 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer, det innebär att intervjuerna är utformade 

efter forskarens syfte. Vi var förberedda med intervjufrågor som skulle ge möjlighet till 

att få svar på våra frågeställningar men ändå skulle frågorna ge möjlighet att ställa 

följdfrågor. Tyngd i intervjun ligger på respondenternas synsätt och egna uppfattningar, 

Bryman (2011). En kvalitativ intervju är riktad mot respondentens egna ståndpunkter. 

Uppföljningsfrågor kan också vara till hjälp i en kvalitativ intervju där intervjun kan 

sväva ut efter vad respondenten vill delge till viss grad. I en kvalitativ intervju vill 

forskaren ha så detaljerade och breda svar som möjligt, Bryman (2011).   

Ingen av de respondenter vi valt att intervjua fick före intervjutillfället ta del av de 

intervjufrågor som vi tänkt ställa i undersökningen. Detta för att de inte ska kunna 

planera svaren och påverkas av andra personer eller få känslan av att det finns ett ”rätt” 

svar. Vi ville ha spontana svar på frågorna utifrån pedagogernas erfarenheter, tankar och 

åsikter, vilket sedan ska bli resultatet av vår undersökning. Vi satt vid båda 

intervjutillfällena i ett avskilt rum utan störande moment i miljön, och vi utförde 

intervjuerna utan tidspress från vår sida. Frågorna är utformade så att undersökningen 

skulle få mer utvecklade och djupare svar än om vi skulle ha använt oss av till exempel 

en enkät med bestämda svarsalternativ. Bryman (2011) menar att kvalitativa studier ger 

en djupare kunskap än vid kvantitativa metoder. Vi valde att genomföra intervjuer 

eftersom svaren blir mer personliga än enkätundersökningar då de i vissa fall kan ge 

mindre detaljerade svar och vid intervjuer kan svaren bli mer detaljerade. Bryman 



 

 

(2011). Båda våra respondenter fick svara på samma frågor, det för att kunna 

sammanställa och jämföra på ett rättvist sätt, vilket enligt Bryman (2011) står för en 

strukturerad intervjuform.  

 

3:4 Genomförande 

 

Vi började med att ringa till respektive förskolor för att fråga om de ville medverka i 

studien. Efter att ha fått svar från båda förskolorna att de ställer upp så bokade vi in tider 

med dem, vi kom fram till att det var bäst för båda parter att ses på barnens höstlov då 

det var väldigt lugn på förskolorna denna vecka och personalen hade mer tid att avverka 

till oss för intervjuerna. Vi berättade för respondenterna vad studien handlar om samt att 

vi använde oss av ett samtyckesformulär som de får skriva under så inga missförstånd 

sker angående sekretess och regler. Vi lät respondenterna veta att vi inte har någon 

tidspress på intervjun, så de inte skulle känna sig stressade. Vi var båda två 

medverkande vid intervjuerna för att hjälpas åt, en av oss hanterade ljudinspelningen 

och såg till att den var fungerande medan den andra ställde intervjufrågorna. Efter 

intervjuerna frågade vi respondenterna om de ville ge sitt godkännande efter materialet 

transkriberats ner på datorn så de kunde se att materialet blivit korrekt transkriberat 

samt att all sekretess följts.  

 

Intervju 1 var 30 minuter lång och intervju 2 var 25 minuter lång, materialet har bearbetats på så 

vis att vi lyssnat på diktafonen och skrivit ned ordagrant vad som sägs i intervjun. För att inte 

missa någonting så har vi spolat fram och tillbaka och lyssnat tillsammans att allt kommit med. 

När allt material vad nerskrivet i ett dokument så har vi anonymiserat alla namn på barn och 

personal samt allt som kan avslöja vilka förskolor vi besökt. Material i intervjuerna som 

beskriver specifika barn eller platser har raderats från texten 

 

3:4:1 Beskrivning av förskolorna 

 

Den första förskolan vi besökte bestod av fyra avdelningar varav en var en avdelning för 

barn i behov av särskilt stöd. På denna avdelning gick 7 barn med olika typer av 

funktionsnedsättningar och där arbetade 5 pedagoger, de var inte assistenter åt specifika 



 

 

barn utan de arbetade alla i ett arbetslag och cirkulerade kring alla barn. Vissa barn 

behövde en pedagog vid sin sida hela tiden och där turades personalen om dagligen för 

att barnen skulle kunna hanteras av olika vuxna. Den andra förskolan vi besökte var en 

förskola med fyra avdelningar, den avdelningen vi besökte hade ett barn i behov av 

särskilt stöd integrerat i barngruppen, barnet har down syndrom och har varit en del av 

denna barngrupp sedan barnets inskolning.  På avdelningen går 14 barn vilket 

personalen själv bestämt då tiden inte räckte till för en full barngrupp som vanligtvis är 

22 barn, det fanns tre ordinarie personal samt en resurs till barnet i behov av särskilt 

stöd.  

 

 

4 Resultat 

 

Vi kommer här att presentera de svar som framkommit i de intervjuer vi har genomfört. 

Då vårt syfte är att få en uppfattning och synliggöra vilka för – och nackdelar det finns 

att integrera respektive segregera barn i behov avsärskilt stöd till vissa avdelningar samt 

hur det kan påverka barns sociala samspel detta sett ur förskollärarnas perspektiv. Under 

resultatet redovisas det som kommit fram från intervjuerna tillsammans i berättande 

text. Här finns även redovisning av vad respondenterna svarat under intervjuerna i citat. 

Vi är väl medvetna om att svarskvaliteten är olika beroende på vad som framkommit 

genom intervjuerna, men att de gav oss en möjlighet att se om intervjuernas resultat 

skulle peka åt samma håll som tidigare forskning vi hittat eller motsatt. Resultaten 

redovisas i underrubriker som är relevanta för undersökningen. 

 

4:1 Vad anser förskollärarna att det finns för för- och nackdelar med att 

integrera respektive segregera barn i behov av särskilt stöd 

 

Avdelningen i intervju 1 är en segregerad avdelning för endast barn i behov av särskilt 

stöd. Det finns även vanliga avdelningar i huset där det går barn utan behov av särskilt 

stöd. Då personalen på denna avdelning inte ser positivt på en helt segregerad miljö där 



 

 

barnen är helt exkluderade från resterande i huset, så arbetar de mycket med att försöka 

integrera barnen i behov av särskilt stöd med de andra avdelningarna. Alla barn har 

alltid utevistelse samtidigt på samma gård, vissa utvalda dagar så åt vissa av barnen i 

behov av särskilt stöd lunch i blandade grupper och barn från de ”vanliga” 

avdelningarna vill dagligen komma över och leka på avdelningen med barn i behov av 

särskilt stöd samt omvänt att barnen i behov av särskilt stöd vill gå över till de andra 

avdelningarna. Respondenten anser att hålla avdelningen helt segregerad skulle kunna 

hämma barnens sociala utveckling i samspel med andra barn eftersom de behöver 

språklig stimulans samt lekförebilder, vilket de inte får till lika stor del om de skulle 

vara helt segregerade.  

 

Respondenten menar att det ändå måste finnas tillgång till en sådan här avdelning då 

barnen ibland behöver vara helt avskilda i sin trygga, lugna miljö med tillgång till 

många pedagoger för extra stöd, de är 5 pedagoger på 7 barn. Det finns både för och 

nackdelar med integrering av barn i behov av särskilt stöd men mest fördelar. Vi har 

haft barn som utvecklats så mycket att de har gått sista året inne på en annan avdelning 

ihop med andra barn utan behov av särskilt stöd.  Att barnen i behov av särskilt stöd kan 

ta efter varandras negativa sidor när de inte stimuleras med andra barn är en nackdel 

med denna segregerade avdelning, till exempel så har ett barn börjat imitera ett annat 

barn som spottar på oss, säger respondenten i intervju 1. En till problematik som kan 

uppstå då det är en liten barngrupp med mycket personal är att de får jobba mycket med 

att barnen på avdelningen ska bli självständiga, och att personalen inte ska hjälpa till för 

mycket. Allt barnen kan göra själv ska de göra, oavsett hur lång tid det tar. 

 

Respondenten i intervju 1 menar att en helt segregerad miljö kan göra att barn med till 

exempel autism missar vissa möjligheter som de får i en integrerad miljö,  

 

”Jag tror inte riktigt på att ha en sådan här avdelning helt för sig själv eftersom många av 

våra barn är autistiska så måste de ha förebilder eftersom de lär sig genom att imitera” – 

Respondent, (intervju 1) 

 

En negativ synpunkt som respondent i intervju 1 har kring total segregering av barn i 

behov av särskilt stöd är att många av dessa barn har språksvårigheter och behöver 

därför stimuleras av andra barn som har talförmågan.  

 



 

 

Blir barnen med språksvårigheter endast placerade med andra barn med svårigheter så 

får de inga språkförebilder och ingen språklig stimulans alls av andra barn. Barn 

behöver andra barn för att kunna imitera och utvecklas. Samtidigt så ser respondenten 

vissa negativa delar med integrering av dessa barn också då det kan bli för mycket och 

för rörigt för vissa barn i behov av särskilt stöd att hantera, då är det bra att ha en 

avdelning där man kan vara för sig själv och säga nej till besök av de andra barnen.  På 

den integrerande avdelningen (Intervju 2) upplevs det som positivt från samtliga i 

personalen att ha barn i behov av särskilt stöd integrerade, då de anser att det gynnar 

alla individer i omgivningen. Respondenten i intervju 2 menar att det kan ha sina 

nackdelar för de ”andra” barnen också att ha barn i behov av särskilt stöd integrerade i 

barngruppen då vissa barn kanske inte har sådan stor förståelse i lekar till exempel samt 

andra barns byggen och liknande, men att de i det stora hela har ett positivt utbyte av 

varandra.  

 

”Det ska inte stickas under stolen med att det är ju jobbigt för de andra barnen också 

speciellt om det är någon som förstör när man leker eftersom de andra barnen är ju inne i 

sin lek också kommer det någon som röjer eller inte riktigt förstår. Men denna barngrupp 

är fantastiska, de har ett positivt utbyte av varandra” – Respondent, (Intervju 2)    

Respondent i intervju 1 berättar om barnen i de vanliga barngrupperna, vilken förståelse 

de har för barnen med behov av särskilt stöd, de är så van med dessa barn och beter sig 

förståndigt mot dem. Även om barnen i behov av särskilt stöd inte leker med de andra 

barnen på samma nivå som barnen leker med varandra så är de ändå med på sitt vis och 

får stimulans genom att höra de andra barnens lek.  

”De tycker inte att det är någonting som är konstigt. När barnen i behov av särskilt stöd 

kommer in på avdelningarna så säger de andra barnen till exempel ”nu kommer han/hon 

in” inte ”nu kommer han/hon i rullstol in” Respondent, (Intervju 1) 

Respondent i intervju 2 menar också att de andra barnen är väldigt förstående och att de 

inte verkar se någonting negativt på att barnet med behov av särskilt stöd finns i 

gruppen. Barnet är en av dem och har varit sedan inskolningen. Detta barn har inte varit 

så intresserat tidigare av att leka med de andra barnen eller att kommunicera med bilder, 

men nu den senaste tiden har han börjat lekt mer med de andra barnen samt visar 

intresse av att kommunicera med bilder och tecken. Respondenten säger att barnet får 

vara med och leka med de andra och anledningen kan vara att de känt barnet sedan flera 

år tillbaka och ser barnet som en i gruppen.  



 

 

 

En till nackdel som tas upp är tid som verkar vara en känslig punkt hos respondent i 

intervju 2, eftersom det krävs mycket tid att ta hand om ett barn i behov av särskilt stöd 

av en förskollärare, och i detta fall då att man skall räcka till även till alla barn, och inte 

bara just det barn som är i behov av stöd, då respondenten arbetar i barngruppen och 

som resurs. Till skillnad från personalen på förskolan i intervju 1 då de är mycket 

personal på några barn. De måste då förhålla sig på ett sätt som ger barnen rättvisa i att 

få klara saker själv, att personal inte ska vara för hjälpsamma för att tiden och resurserna 

finns.  

Respondenten i intervju 1 anser att ett barn i behov av särskilt stöd är väldigt 

tidskrävande, men eftersom barnet i behov av särskilt stöd som går på den integrerade 

avdelningen har gått så pass länge ihop med de andra barnen och det fungerar så pass 

bra med de andra barnen och pedagogerna så har det inte varit något problem att tiden 

inte riktigt funnits till för ”en mot en” träning. Vidare tas det också upp att det inte finns 

någon riktig hjälp att få kring att arbeta med ett barn som har down syndrom utan 

förskollärarna får använda sig av fantasin och sökningar på internet för att försöka hitta 

information om sjukdomen i sig, samt nya sätt att arbeta på med detta barn.  

 

På de avdelningar som vi besökt har de pratat om tecken som stöd för att kunna 

kommunicera med barnen i behov av särskilt stöd på avdelningarna. Båda 

respondenterna har gått utbildning i AKK, som står för alternativ och kompletterande 

kommunikation. AKK är ett hjälpmedel för de som har brister i den språkliga 

kommunikationen. Bilder som kommunikation används flitigit av pedagogerna på båda 

förskolorna, de använder till exempel dagsscheman i form av bilder, pedagogerna bar på 

en nyckelknippa med bilder som hörde till dagsrutinerna på sig för att visa barnen vad 

som skulle ske, och på båda avdelningarna hade barnen även en varsin pärm med bilder 

som var individuellt utformade för varje barn och dess behov.   

 

I intervju 1 så säger respondenten att alla barn utom ett använder sig endast av 

bildkommunikation, tecken eller annat hjälpmedel för att kommunicera. Eftersom de 

barnen vistas på de andra avdelningarna också så har personalen i hela huset börjat 

arbeta med AKK för att underlätta för alla barn och för att barnen med behov av särskilt 

stöd ska känna sig trygga när de vistas i övriga avdelningar i huset. På den andra 

förskolan i intervju 2 så säger respondenten att barnet inte alls varit intresserad av 



 

 

bildkommunikation eller tecken fören på senare tid. Barnet kommunicerar nu via bilder 

och tecken samt några ord, de övriga barnen i gruppen har också fått ett intresse för 

tecken så hela avdelningen arbetar med det 

 

Sammanfattningsvis så är att de kvalitativa skillnaderna på en segregerad respektive 

integrerad barngrupp att barn med funktionsnedsättning kan ha större möjlighet till att 

få sina fysiska behov tillgodosedda i en segregerad avdelning då den är anpassad efter 

barnens behov utifrån sitt funktionshinder. En skillnad vi kan se på barnens möjlighet 

till en kognitiv utveckling i en integrerad barngrupp är att barnen med 

funktionsnedsättningar inte behöver känna utanförskap vilket främjar deras självkänsla. 

Det gemensamma för båda respondenterna är att de är överrens om att ett barn i behov 

av särskilt stöd kräver mer tid än vad personalen i förskolan kan avvara egentligen om 

det inte finns resurser eller om de är en integrerad avdelning. Den kvalitativa skillnaden 

på användning av AKK i en segregerad och integrerad barngrupp är att i den 

segregerade gruppen så används AKK mestadels av de vuxna för att kunna 

kommunicera med barnen jämfört med den integrerade gruppen där AKK används för 

att barn med svårigheter lättare ska kunna kommunicera med de andra barnen samt de 

vuxna 

 

 

4:2 Det sociala sampelet ur förskollärarnas perspektiv för barn i en 

integrerad och segregerad barngrupp  

 

Respondenten i intervju 1 menar att barn i en helt segregerad grupp kan gå miste om 

möjligheter till att utveckla det sociala samspelet med andra barn. Detta på grund av att 

de inte får några lekförebilder i form av barn med social kompetens och utvecklat 

samspel när de endast träffar andra barn i behov av särskilt stöd. Detta gäller speciellt 

barn med autism som inte själv har den drivkraften att ta egna initiativ till kontakt med 

andra barn utan de tar efter och lär sig genom att imitera. Respondenten säger att autism 

är väldigt brett, vissa barn kan vara väldigt konservativa medan det på vissa barn knappt 

märks. De kan sitta i ett hörn själv och inte ta någon kontakt med andra barn men de 



 

 

uppfattar ändå leken som sker runt omkring dem och den stimulansen behövs menar 

respondenten. Oavsett barnets nivå på autismen så behöver de lekförebilder. 

Respondenten menar att det är en stor risk att placera barn i behov av särskilt stöd i en 

helt segregerad avdelning där möjlighet till integrering med andra barn inte finns.  

 

Vissa barn som har gått på denna avdelning och sedan flyttats över till en helt 

segregerad miljö vid sexårsåldern upplever personalen att de har gått tillbaka i 

utvecklingen, och även dess föräldrar då de inte har någon kontakt alls med andra barn 

utan funktionsnedsättning.  

Respondenten i intervju 1 menar att barnens möjlighet till social utveckling gällande 

samspelet med andra barn kan drabbas i en helt segregerad miljö, eftersom de inte får 

något flöde med andra barn, hur de än är som individer så behöver barn ha barn. De 

leker inte alltid med andra barn men de är ändå där och leker på sitt vis.  

 

”Det är inte det integrering är för oss, att de måste leka i samspel med andra barn. Det är 

vi noga med att berätta på föräldrasamtal, att de inte leker med de andra barnen men de 

behöver ändå ha dem runt sig” – Respondent, (Intervju 1) 

 

Barnen får även lära sig hur man beter sig mot andra, barnen i behov av särskilt stöd på 

avdelningen är väldigt egoistiska och kan gå och ta saker av andra barn men de säger då 

stop och gör motstånd så barnen i behov av särskilt stöd lär sig de sociala reglerna. De 

andra barnen sätter gränser och säger stop åt barnen i behov av särskilt stöd som till 

vilket barn som helst, vilket är en viktig del i att utveckla sitt sociala samspel som de 

kanske hade missat i en segregerad miljö.  

 

Respondent i intervju 2 beskriver att barngruppen på förskolan har förbättrat sitt sociala 

samspel med barnet med funktionsnedsättning då den får vara med i leken på sina 

villkor och de andra barnen är toleranta mot den. Respondenten säger att hela 

barngruppen har blivit intresserade av att använda tecken vilket kan vara en påverkande 

faktor för att barnet kan känna sig mer förstådd och kommunicera med de andra barnen. 

Respondenten tror även att det påverkar barnets sociala utveckling att den har varit i 

samma barngrupp sedan tidig ålder och blivit trygg med dem. 

Vi ser inga kvalitativa skillnader på respondenternas tankar kring det sociala samspelet 

mellan barn i en segregerad eller integrerad avdelning. De ställer sig båda kritiskt till en 

helt segregerad barngrupp då de båda anser att de hämmar möjligheten till en social 



 

 

utveckling för barnen. De båda anser dock att delvist segregerade barngrupper som ändå 

har möjlighet till integrering med andra barn behövs i samhället för vissa barn.  

 

4:3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så anser vi att de två typerna av avdelningar flyter ihop med 

varandra eftersom den segregerade avdelningen som vi trodde vad helt avskild var en 

integrerande segregerad grupp, så de fördelar som upplevs på en integrerad avdelning 

finns även på den integrerande segregerade avdelningen också. Det som sågs som en 

nackdel på den ena avdelningen blev en fördel på den andra och tvärtom. Vår studie har 

därför fått ett både och perspektiv, även kallat dilemmaperspektivet som menas att 

fördelarna som finns endast är mer eller mindre och det finns inget specifikt svar på 

något av det. I det stora hela så kom vi fram till att olika fördelar finns på båda typerna 

av avdelning det handlar bara om olika typer av fördelar och mer eller mindre.   

 

Den största skillnaden på en integrerad avdelning respektive en integrerande segregerad 

avdelning är personaltätheten och möjligheten till att anpassa avdelningens utformning 

efter barnen i behov av särskilt stöd. Barnen på den integrerande segregerade 

avdelningen kan även känna sig annorlunda och självkänslan kan påverkas när de ingår 

i en homogen grupp jämfört med en heterogen grupp där en naturlig variation av barn 

finns, vilket ses ur ett kognitivt perspektiv.   



 

 

 

5 Diskussion/Analys 

 

I detta avsnitt disskuteterer och analyserar vi vårt insamlade material och kopplar till 

tidigare bakgrund. Innan besöket på förskolan som har en segregerad avdelning så var vi 

inte medvetna om hur mycket de integrerade barnen med de övriga i huset. Vi anser 

ändå att vi har fått fram ett värdefullt resultat då respondenten från denna förskola hade 

många tankar kring hur en helt segregerad avdelning utan möjlighet att träffa andra barn 

skulle kunna påverka barnen i behov av särskilt stöd. Även respondenten från intervju 2 

kunde diskutera för och nackdelar med en integrerad respektive segregerad barngrupp. 

När vi analyserat vårt insamlade material och kopplar till den tidigare forskningen så 

anser vi att det vi kommit fram till i resultatet speglar vad som sägs i litteratur och övrig 

forskning. Varken respondenterna eller tidigare forskning och litteratur förespråkar en 

helt segregerad avdelning då det finns risk för att hämma barnens utveckling i det 

sociala samspelet med andra barn så man säga att det är ett både och perspektiv då det 

inte finns ett tydligt svar utan skillnaderna på dessa avdelningar är bara mer eller 

mindre.  

Vi tolka respondenternas svar som att många barn i behov av särskilt stöd behöver 

lekförebilder och språkliga förebilder för att kunna förbättra sitt språk och sociala 

samspel. Utifrån intervjuerna så tolkar vi det som att barnen på den segregerade 

avdelningen kanske inte skulle klara av att vistas i en vanlig barngrupp hela tiden utan 

de behöver sin bas och trygghet där med många pedagoger och att de räcker med att 

blandas med de andra barnen dagligen i olika situationer.  

 

5:1 Nackdelar med integrering av barn i behov av särskilt stöd i vanlig 

barngrupp 

 

De nackdelar som respondenterna menar att det finns med att integrera barn i behov av 

särskilt stöd är dels att det ibland kan bli för mycket för barnen om de inte kan vara 

avskilda ibland. Då barn i behov av särskilt stöd ofta behöver mer hjälp och stöttning av 



 

 

en vuxen så kan det bli svårt i en stor barngrupp att få tid till att tillgodose dessa barns 

behov. De bör också få mycket en- mot en- träning vilket inte alltid kanske går att få till 

i en stor barngrupp om inte extra resurspersonal finns. Miljön på förskolan måste även 

anpassas efter varje barns behov, då vi besökte den segregerade avdelningen för barn i 

behov av särskilt stöd så uppfattade vi att det krävs mycket extra plats och anpassning 

för barn med vissa funktionsnedsättningar. Vi tror att detta kan vara en nackdel på en 

”vanlig” avdelning då det inte alltid finns möjlighet för att göra dessa anpassningar efter 

barnets behov. Vi tänker till exempel på barn som möjligvis behöver extra plats för 

rullstol, lift, stora ytor i badrum för blöjbyten och eventuellt stora duschar. Vi anser att 

pedagogerna på förskolorna har stor påverkan när det gäller att skapa förståelse för alla 

människors/barns olikheter, men att de ändå inte förstorar det.  

Vi tänker att pedagogerna måste vara tydliga när det kommer till att påpeka alla 

människors lika värde oavsett etiska förhållanden, till exempel utseende och 

funktionsnedsättningar, Lpfp98 (2010). Ytterhus (2003) menar att barn med synliga 

funktionshinder möts av större acceptans av andra barn jämfört med de som inte har 

synliga funktionshinder. Vi tänker att det kan bli någonting negativt för dessa barn med 

osynliga funktionshinder att de övriga barnen inte får samma förståelse för dessa barn. 

Enligt våra erfarenheter så kan barn med till exempel autism och olika diagnoser ses 

som någon som ”bara förstör” av de andra barnen jämfört med barn med synliga 

funktionshinder då de övriga barnen ofta förstår att de måste ha en acceptans mot dessa 

barn. 

Om de övriga barnen i gruppen måste ta ett steg tillbaka och att de inte hinns med på 

grund av barnen med olika tidskrävande behov så blir integrering till någonting negativt 

för den övriga barngruppen. En till risk som kan uppstå med att integrera barn i behov 

av särskilt stör i en vanlig barngrupp är att de övriga barnen jämförs med barn i behov 

av särskilt stöd och att de kan ses som ”duktigare” och därför får de inte utmaningar 

som är anpassade efter deras egentliga nivå som de annars skulle ha fått. 

Vi kopplar tillbaka till tidigare bakgrund i studien där vi tar upp Vernersson (2002), som 

menar att barnets självkänsla har en stor betydelse för barns lärande, social exkludering 

kan hämma barnets lärande. Vi refererar även i bakgrunden till Rabe och Hill (2001), 

som menar att barn i behov av särskilt stöd tenderas att stötas ut redan i tidig ålder av 

andra barn. De barnen skapar en allmänt uteslutande attityd mot barn i behov av särskilt 

stöd.   Vi håller med författarna och tänker att barn med funktionsnedsättningar som 



 

 

integreras i en vanlig barngrupp kanske inte alltid accepteras, och till viss del blir 

exkluderat i barngruppen, vilket kan sänka barnets självkänsla och självuppfattning som 

i sin tur leder till minskat lärande och socialt samspel vilket vi ser som en nackdel.  

5:2 Fördelar med att integrera barn i behov av särskilt stöd i en vanlig 

barngrupp  

 

Fördelar kring att integrera dessa barn uppfattar vi kan vara att barnen får många olika 

förebilder, till exempel inom språk och lek. Då barn med autism till exempel lär sig 

genom att imitera så bör de ha barn som leker omkring sig även om barnet själv kan 

leka passivt, genom att leka på egen hand på avstånd. Barns kraft att påverka andra barn 

är mycket starkare än vuxnas, det är därför viktigt att barnen får andra barn som 

förebilder. Barn tar gärna efter beteenden som andra, oftast äldre, barn har, de imiterar 

och lär sig hur de andra gör. Äldre barn har också ofta en omhändertagande roll för 

mindre barn och vill gärna uppfostra och lära de mindre barnen vad de kan. Detta kan 

såklart påverka barnen både negativt och positivt beroende på vilket beteende barnet 

som är förebild har, Pape (2001). På båda förskolorna vi besökte så arbetade hela huset 

med tecken och bilder som stöd, för barn i behov av särskilt stöd i en integrerad 

barngrupp så är det en stor fördel med alternativ kommunikation för att de ska kunna 

känna att de kan göra sig förstådda överallt.  

I och med att alla barn i huset kan tyda denna alternativa kommunikation så blir barn i 

behov av särskilt stöd lättare förstådd och även att de förstår de andra barnen bättre. Att 

integrera barn i behov av särskilt stöd i en vanlig barngrupp kan även ha stor betydelse 

för de övriga barnens förståelse för människors olikheter, att alla är lika mycket värd 

oavsett i detta fall ett funktionshinder, Lpfö98 (2010). De övriga barnen i de andra 

grupperna på förskolan där intervju 1 skedde tolkar vi som väldigt empatiska mot 

barnen med behov av särskilt stöd utifrån respondenten. Det är en stor fördel som denna 

integrering ger möjlighet till, förmågan att kunna leva sig in i och att förstå andras 

situation.  

Enligt Pape (2001) så visar nyare forskning på att barns sociala utveckling inte är så 

beroende av mognad och ålder som man tidigare ansett utan att det snarare bygger på 

trygga och nära relationer, samt erfarenheter från samspelssituationer som spelar stor 

roll. Barnen fortsätter med detta empatiska beteende när omgivningen reagerar positivt. 



 

 

Denna förmåga som barnen utvecklat på förskolan är inte någonting som endast har 

betydelse för barnen i förskolan utan även resten av livet. Vi tolkar utifrån intervjuerna 

på förskolorna att de övriga barnen behandlade barnen i behov av särskilt stöd med stor 

respekt och visade hänsyn till dem och dess behov, ett exempel är att de övriga barnen 

självmant hjälpte till att göra framkomliga vägar för barn med rullstol när de kommer på 

besök. Samt att de inte benämnde barnen från den segregerade avdelningen som ”nu 

kommer han/hon i rullstol” utan endast ”nu kommer han/hon och leker med oss”. Vi 

uppfattar denna typ av lokalintegrerad segregering väldigt positivt berikande för alla 

barn på förskolan på olika vis.  

Som det har skrivits i studiens bakgrund så menar Meynert (2014) att integrering utan 

tvekan har positiva effekter för barn i behov av särskilt stöd. Barnen tillåts att växa och 

utvecklas i sin egen takt i en vanlig barngrupp, vilket förbättrar dess möjlighet till 

lärande om beteendemönster. Vårt insamlade material visar samma resultat som 

ovanstående påpekade, vilket för oss står för att barnen behöver förebilder i en vanlig 

barngrupp. Ett exempel som stärker vår tro om detta är när respondent från intervju 1 

berättade att vissa barn endast behöver vara på en speciell avdelning med extra stöd i en 

viss period för att sedan flyttas till en vanlig barngrupp. Respondenternas och våra 

tankar kring integrering stämmer överens med vygotskij´s teorier om integrering, där 

han förespråkar att barn i behov av särskilt stöd ska integreras i vanliga barngrupper. På 

så sätt så slipper barnen en social isolering och stigmatisering i samhället. Som 

respondent 2 säger så bör barn i behov av särskilt stöd i tidig ålder integreras i en vanlig 

barngrupp, för att minska risken för uteslutning av andra barn, vilket stöttas av teorin av 

Rabe och Hill (2001). Tidigare forskning visar att integrering är den mest effektfulla 

undervisningsmetoden för att skapa solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och 

dess kamrater menar Nilholm (2007), vilket vi efter intervjuerna anser att 

respondenterna också menar.  

Eftersom att den segregerade avdelningen är lokalintegrerad så flyter argumenten ihop 

när det gäller fördelarna kring integrering och lokalintegrerad segregering. Det kan 

därför ses som ett både och perspektiv, vilket vi menar är ett dilemmaperspektiv, 

Nilholm (2007). Den enda kvalitativa skillnaden vi ser med dessa avdelningar är när 

barnen i behov av särskilt stöd är segregerade för sig själv på sin avdelning så finns 

mycket tid och personal till hjälp för att tillgodose barnens behov både fysiskt och 



 

 

psykiskt jämfört med den integrerade barngruppen där respondenten inte endast är 

resurs för barnet i behov av särskilt stöd.  

5:3 Nackdelar med att segregera barn i behov av särskilt stöd 

 

Nackdelar kring segregering av dessa barn är bland annat att barnen inte får samma 

möjlighet till utveckling av det sociala samspelet med andra barn utan behov av stöd. I 

en segregerad miljö kan barnen hämmas i språk och lekutveckling eftersom många barn 

lär sig genom att imitera, om de då bara är i en miljö där det finns andra barn i behov av 

särskilt stöd så kan de börja imitera dess sämre egenskaper, exempelvis som 

respondenten i intervju 1 beskrev ett barn som spottar på personalen som ett annat barn 

nu har börjat imitera. Respondenten menade att många barn med funktionsnedsättningar 

kan ha ett aggressivt och utåtagerande beteende. Detta anser vi som en negativ del i 

segregering av barnen, att det inte i sådan stor utsträckning finns förebilder för dess 

sociala samspel, lek samt språkutveckling. Om barnen istället integreras med övriga 

barn så får de se samspelsfrekvenser i olika situationer där de ser hur man är mot 

varandra och hur det sociala samspelet mellan barn går till.  

Som respondent i intervju 1 säger så är det bra om barn i behov av särskilt stöd får ha 

rast tillsammans med de andra barnen då många situationer uppstår där barnen i behov 

av särskilt stöd kan vara egoistiska och ta saker av andra barn vilket de snabbt får lära 

sig att man inte får göra eftersom de andra barnen säger stop. Vi tänker att dessa barn i 

en helt segregerad miljö kanske inte får samma möjlighet till att integreras in i samhället 

när de hålls helt avskilda på en egen avdelning. Vi tar även upp i vår bakgrund det 

Meynert (2014) anser att en segregerad undervisning för barn i behov av särskilt stöd 

kan känna sig uteslutna och att de inte innehar vanliga förmågor för att vistas i det 

allmänna klassrummet ”en skola för alla”. De kan även bli utpekade som mindre värde 

för att de går i en speciell klass, vilket kan påverka dess självkänsla och 

prestationsförmåga på ett negativt sätt.  

Vi anser också att det kan vara någonting negativt för övriga barn att se barn i behov av 

särskilt stöd hållas helt avskilda då barnen kan uppfatta det som någonting ”annorlunda” 

och främmande som bör avskiljas från alla andra barn. Det motverkar Lpfö98 (2010)  

mål om allas lika värde oavsett etiska förhållanden samt mål om att barn ska visa 

förståelse för människors olikheter, även synen på en skola för alla. Någonting som 



 

 

också kan bli en problematik kring en segregerad barngrupp är att det ofta är mycket 

personal vilket kan göra att barnen får för mycket hjälp med uppgifter som de 

egentligen klarar av själv, vilket inte gynnar barnens utveckling. Barns behov av 

samvaro med andra barn kan aldrig ersättas av samvaro med vuxna. Vuxna har inte 

samma förmåga som andra barn att vara förebilder i leken, däremot kan vuxna ha en 

stor förmåga att se vad varje individ behöver för hjälp för att kunna utvecklas i sin 

sociala förmåga, Pape (2001). Detta är en punkt som även kan ses som positiv vilket gör 

att vi här har ett dilemmaperspektiv enligt Nilholm (2007), någonting som är positivt ur 

en synvinkel kan även vara negativt ur en annan, beroende på vad man väljer att studera 

och vad man har för tanke med det. 

Detta är ännu en nackdel med en helt segregerad avdelning för barn i behov av särskilt 

stöd, att de vuxna kan bli lekkamrater för barnen då lekfärdigheter i barngruppen kan 

brista. Får barnen då inte andra barn som lekförebilder så stannar möjligheten till social 

utveckling till. Vad vi slutligen kommit fram till kopplat till tidigare forskning samt vårt 

insamlade material kring nackdelar med segregering är att barnens inlärning kan 

hämmas på grund av brist på stimulans och kompetens, Vernersson (2002). Vi anser 

även att barnen påverkas negativt av att de inte har några lek- eller språkförebilder, 

vilket även drabbar det sociala samspelet mellan barn negativt då de inte får möjlighet 

till att utveckla det sociala samspelet.   

 

5:4 Fördelar med segregering av barn i behov av särskilt stöd  

 

Vad vi anser utifrån litteratur samt intervjuer är bland annat att det ofta finns mycket 

personal som finns till för barnens olika behov, det finns tillräckligt med tid för att sätta 

sig ner som personal och individuell träning med ett barn i taget vilket barn i behov av 

särskilt stöd ofta kan behöva. Vissa barn med funktionsnedsättningar behöver också 

mindre barngrupper, lugnare miljö, och anpassade material vilket det inte finns 

möjligheter till på en vanlig avdelning. Ett barn i behov av särskilt stöd kan i en stor 

grupp bli otrygg och osäker och därför dra sig undan och inte utvecklas i samma takt 

som i en mindre barngrupp. I en sådan situation kan en segregerad barngrupp vara ett 

bättre alternativ. Någon vi kommit fram till om segregerade avdelningar i denna studie 



 

 

med litteratur och intervjuer som grund är att en segregerad miljö utan möjlighet till att 

integrera barnen med andra barn inte har så många positiva delar alls.  

Medan en segregerad avdelning med möjlighet att integrera barnen med andra barn i 

den nivå som passar individen har många positiva punkter, vilket också ses ur ett både 

och perspektiv. Allt är beroende på det individuella barnet och dess behov. Vi kopplar 

tillbaka till tidigare forskning av Meynert (2014) som påvisas att segregering av barn i 

behov av särskilt stöd kan ha en positiv effekt för barnets utveckling då pedagogerna i 

sådana grupper har sänkta krav i jämförelse med en vanlig verksamhet. En segregerad 

miljö kan underlätta för barnen att få undervisning som hjälper dem att utvecklas till sin 

fulla potential för att sedan förhoppningsvis kunna flyttas till vanliga barngrupper. I 

Meynert (2014) studie framkommer resultat som visar att segregerade specialskolor 

ansågs vara effektivt och ge ett bra pedagogiskt stöd då barnen kan utvecklas i sin egen 

takt utan att känna prestationsångest. Det är en mindre stressfull miljö samt mer säker 

inlärningsmiljö för barn i behov av särskilt stöd. Det finns också alltid speciallärare till 

hand som förstår dessa barn bättre enligt respondenterna i studien, Meynert (2014). 

 Meynert (2014) studie visar att segregering kan ha en positiv effekt för barnets sociala 

kompetens, sitt självförtroende och emotionell trygghet, men att detta är en fråga om 

individuella fall och vilken grad av särskilt behov barnet har. Vi anser också att 

segregering av barn i behov av särskilt stöd kan ha vissa positiva effekter men efter våra 

besök och intervjuer på förskolorna så tror vi att segregerade grupper ändå bör ha 

möjlighet till viss integrering till vanliga barngrupper oavsett funktionshinder. Detta för 

att ge barnen förebilder både i lek, språk, kommunikation samt det sociala samspelet 

som utspelas mellan barn. Barn behöver barn för att utvecklas, men i segregerade 

grupper kan det lätt utformas fler vuxen-barn relationer än barn-barn relationer, att de 

vuxna får ta rollen som lekförebilder vilket inte alltid har en positiv utgång. 

 

5:5 Barns sociala samspel  

 

Barnen i behov av särskilt stöd behöver som vi skrivit tidigare integreras med andra 

barn för att få ett flöde runt om sig med barn som leker, även om inte barnen är med och 

är aktiv i leken så hör de hur leken går till mellan de andra barnen. Är barn med behov 

av särskilt stöd integrerade i en vanlig barngrupp redan från tidig ålder så är det 



 

 

ingenting konstigt kring detta för de andra barnen och de accepterar barnet och låter 

dem vara med och leka om de vill. Vi tänker att barn i behov av särskilt stöd får bättre 

möjlighet till lek och ett socialt samspel med andra barn i en integrerad barngrupp då de 

övriga barnen kanske bjuder in till lek och försöker stötta dessa barn i leken, jämfört 

med en avdelning där alla barn har olika funktionshinder och svårigheter med det 

sociala samspelet då samma möjligheter till lek i vardagen kanske inte ges.  

Vi anser att arbeta med kommunikationshjälp som bilder och tecken kan underlätta för 

barnen att förstå varandra då det blir ett gemensamt språk som båda parter kan förstå, 

barn med och utan funktionshinder. Vi tror att detta kan underlätta för barnens sociala 

samspel med varandra då de kan göra sig förstådda. En annan del som vi tror påverkar 

barnens möjlighet till socialt samspel mellan varandra är pedagogens förhållningssätt 

mot barnen. Vernersson (2002) anser att stor vikt läggs på personalens förhållningssätt 

och attityd är avgörande om barnet inkluderas eller exkluderas i förskolan. Om 

personalen har ett öppet förhållningssätt och låter barnen själv ta kontakt med andra 

barn utan behov av särskilt stöd så tror vi att det gynnar barnens möjlighet till att 

utvecklas i sitt sociala samspel. Om personalen däremot är överbeskyddande och inte 

tror att de klarar av olika situationer när många barn söker kontakt så kan det utspela sig 

i att personalen avskiljer barnen från de andra och hämmar det sociala samspelet med 

andra barn som de annars fått. Genom att arbeta med integrering utifrån ett inkluderande 

perspektiv där värdet är att finnas i samma sammanhang, så vet man att ju äldre barnen 

blir desto mer behov får dem och hur dessa barns sociala samspel utvecklar sig kan 

ingen förutspå.  

Pape (2001) menar att barn måste ha förkunskapen för att kunna ha nytta av samspel 

med andra barn i den grad att det leder till ett socialt lärande. Den fria leken är även en 

faktor som spelar in då det är källan till att kunna få ett socialt lärande. Det som kan 

vara problematiskt är att få leken till att bli denna källa till lärande för de barn som har 

mest behov av det, nämligen de som har sämre förutsättningar. Pape (2001) menar att 

det är vuxnas uppgift att se till att alla barn har ett utbyte av tiden på förskolan, samt bör 

de vuxna sträva efter att alla barn oavsett förkunskaper och social kompetens ska få 

möjlighet att utvecklas i sina sociala färdigheter genom lek och samspel med andra 

barn. Barns självbild påverkas otroligt lätt av hur man upplever att andra tar en på allvar 

eller inte, och att man accepteras för den man är. Det är därför viktigt anser vi att de 

vuxna är närvarande och medvetna om vad som händer i barngruppen, och särskilt runt 



 

 

barnen med behov av särskilt stöd i integrerade barngrupper. Att få känna att andra vill 

leka med en, och att få en positiv respons på när man närvarar i en grupp, menar Pape 

(2001).  

Efter vårt resultat kan vi koppla till tidigare forskning som redovisas i studiens 

bakgrund, att för barn i behov av särskilt stöd kan en social integrering innebära en god 

lärandemiljö medan social exkludering kan innebära motsatsen samt något som kan vara 

avgörande för barnets lärande är barnets självuppfattning, Vernersson (2002). Denna 

forskning stärker de resultat vi kommit fram till i studien när det gäller integrering och 

segregering av barn i behov av särskilt stöd. Efter resultatet av våra intervjuer så anser 

vi att barn i behov av särskilt stöd inte alltid utspelar socialt samspel i form av aktiv lek 

med andra men vi tänker att de ändå får möjlighet till att utveckla sitt sociala samspel då 

de integreras med andra barn som leker och blir förebilder. Barnen i behov av särskilt 

stöd kan på avstånd se, höra och förstå hur ett samspel går till i lek och andra barn kan 

även ta initiativ till kontakt med dem vilket är en början till ett socialt samspel.  

7 Slutsats 

 

Sammanfattningsvis så har vi fått svar på de frågeställningar vi haft i studien. Vi har i 

studien inte stött på några problem, utan det har gått som förväntat. Något som vi 

misstolkat var att den segregerade avdelningen inte sågs som helt segregerad då de 

integrerades dagligen med andra barn i huset. Vi anser trots detta att vi fått bra grund till 

att framställa ett resultat då båda respondenterna var väldigt erfarna inom ämnet och 

kunde tala för både för- och nackdelar kring integrerade respektive segregerade 

avdelningar. Något som underlättat för oss i studien är att vi innan studiens påbörjan 

hade kontaktat förskolorna vi ville besöka, samt att vi valt endast två respondenter till 

vår studie.  Studiens slutsats att det som vi kan se utifrån litterarut och intervjuer är att 

det som gynnar barn i behov av särskilt stöd mest är att vistas i en integrerad barngrupp 

eller en segregerad barngrupp som har möjlighet att dagligen integreras med andra 

barngrupper. En helt segregerad avdelning utan möjlighet till att integreras med andra 

barn förespråkar varken litteratur eller respondenter. Anledningen till dessa slutsatser är 

att barn i behov av särskilt stöd behöver förebilder i form av andra barn för att kunna 

utvecklas i lek, språk, kommunikation och socialt samspel, vilket de inte får i en 

segregerad miljö.  



 

 

Utifrån det sociokulturella perspektiv vi utgått ifrån så anser vi att barns utveckling i det 

sociala samspelet verkar kunna hämmas i en helt segregerad miljö just på grund av det 

ovanstående, att de inte har tillräckligt med förebilder och stimulans av andra barn. Barn 

utvecklas i sammanhang med andra barn och vi drar slutsatsen att det är lika viktigt för 

barn i behov av särskilt stöd att ha möjlighet till ett socialt samspel med andra barn, 

vilket även har en positiv inverkan på de övriga barnen. Enligt forskning, Lutz (2013) 

som har utretts specialpedagogiska insatser som bygger på att placera barn i behov av 

särskilt stöd i segregerade avdelningar, så kan inget positivt fastställas av att segregera 

barn i behov av särskilt stöd. Däremot visar fler forskningsresultat att integrering av 

barn i behov av särskilt stöd i allmänna barngrupper ger positiv effekt på barns sociala 

utveckling och lärande. Vi anser att dessa segregerade miljöer som ändå har möjlighet 

till integrering av barnen är väldigt positiv för de barn som har behov av en mindre 

barngrupp och en mer anpassad miljö för dess behov.   
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till förskolepersonal. 

 Vad är din ålder? 

 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Hur många år har du varit verksam inom förskolan? 

 

 Vad har du för erfarenhet kring arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

 

 Hur arbetar ni på förskolan med integrering av barn i behov av särskilt stöd? 

 

 Ser du någonting positivt eller negativt kring integrering/segregering av barn i 

behov av särskilt stöd? I så fall vad? 

 

 Vilket utbyte tror du att barnen kan ha av varandra i en integrerad/segregerad 

barngrupp? 

 

 Hur mycket integreras barnen i behov av särskilt stöd i den ”vanliga” 

barngruppen och hur gynnar det barnen (alla barn)?  

 

 Tror du att barnen i behov av särskilt stöd kan påverkas i dess sociala utveckling 

i en integrerad/segregerad barngrupp på något sätt? I så fall hur? 

 

 Vad ser ni för fördelar och nackdelar med en integrerad/segregerad barngrupp? 

 

 Tror du att barnen missar någonting i en segregerad miljö som de hade fått i en 

integrerad miljö? I så fall vad? 

 

 Är det någonting du själv vill ta upp/tillägga? 

 



 

 

Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

Högskolan i Gävle, förskollärarprogrammet. 

 

Till berörda deltagare: 

 

Medgivande till deltagande i studien: ”En studie om barn med behov av 

särskilt stöd, I en integrerad eller segregerad barngrupp”  

 

Projekt: Arbetet har som övergripande syfte att undersöka pedagogers 

tycke kring barn med behov av särskilt stöd i dess sociala utveckling i 

integrerad eller segregerad barngrupp. 

 

Metod: Undersökningen kommer att bestå av ljudinspelade intervjuer. Om 

någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning ägt rum 

kommer detta raderas omedelbart. I studien fokuseras inte enskilda 

individer utan helheten av samtliga intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess: Undersökningens resultat 

kommer att publiceras i en examensuppsats och redovisas inför lärare samt 

studiekamrater. I uppsatsen kommer inga personer att namnges. Alla 

personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av 

individer och plats kommer att hanteras konfidentiellt och under 

tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 

1998:204).  

 

Medgivande Detta samtyckesformulär ger tillstånd att ljudinspela intervjun 

samt använda det insamlade materialet i undersökningen av ovanstående.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst 

under intervjun avbryta sin medverkan.  

o Jag vill medverka i studien  

o Jag vill inte medverka i studien  

 

Ort och datum _____________________________________  

 

Underskrift________________________________________  

 

Namnförtydligande_________________________________  

Lina Hayden 070-XXXXXXX 

Emma Olsson 072-XXXXXXX
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