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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger inom förskolan uppfattar barn med 
funktionsnedsättningars delaktighet i leken/samspelet med andra barn samt hur de arbetar för 
att öka denna delaktighet. Detta arbete har inriktat sig på en kvalitativ metod där intervjuer 
med fem pedagoger har använts för datainsamling. Enligt resultatet från intervjuerna 
upplevde några pedagoger ett dilemma kring sitt ansvar för hela gruppen och att det tar 
mycket tid att gå på möten med olika team som arbetar omkring barnet/barnen med behov 
av stöd. De pedagoger som var resurspersoner för barnen upplevde att det ligger mycket 
ansvar på dem om barnet ska få vara med på olika planerade aktiviteter. Alla pedagoger 
såg på delaktigheten som en central och otroligt viktig del men även att det många gånger 
kan vara svårt att verkligen få delaktigheten att fungera. Just att få barnen delaktiga i den 
fria leken kände många av pedagogerna var en stor utmaning men något de verkligen 
arbetade med och som de ville uppnå. 
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Delaktighet, barn, kamratrelationer, lek/samspel, förskola 
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1. Inledning 
 
I mitt yrke som förskollärare har jag märkt att det blir mer och mer vanligt att alla barn ska 
integreras i den reguljära förskolan. Jag undrar då hur det fungerar med delaktigheten för barn 
med funktionsnedsättningar i leken tillsammans med andra barn. Den fria leken är en stor del 
av dagen på en förskola och hur går det för barn med funktionsnedsättningar, är de delaktiga, 
får de vara med? Hur känner och tänker pedagoger som arbetar med detta dagligen? 

 

1.1 Bakgrund 
 
Människor visar redan vid födseln att de har sociala förmågor och sociala behov. Från första 
stund söker barn ömsesidig gemenskap. Att få dela glädjen av sina upplevelser med 
föräldrarna är en stark drivkraft hos barn och gör att barn får en känsla av delaktighet. Denna 
delaktighet är tyvärr inte alla förunnande. Oftast är delaktighet relativ och kan upplevas som 
mer eller mindre god. Men den innehåller alltid en känsla av att tillhöra en social gemenskap 
och att delta i aktiviteter. Motsatsen är en känsla av utanförskap vilken skapar otrygghet, att 
inte höra till och att inte duga, (Melin, 2009). 
 
Barn lär sig sedan tillsammans med sin familj vilka sociala normer som gäller och hur den 
aktuella kulturen är uppbyggd och fungerar.  Sedan blir barn äldre och då ökar deras sociala 
miljö. Barn börjar i förskolan och där möter de nya människor som har andra förväntningar på 
dem än vad föräldrarna har. Då måste barn även lära sig deras normer och anpassa sig till 
förskolans sociala regelverk för att bli accepterad. Man kan särskilja tre kulturer i förskolans 
miljö som kräver olika handlingsmönster från barn. Omsorgskulturen känner barn igen från 
familjen men undervisningskulturen och kamratkulturen kan komma att vara nya för barn. I 
undervisningskulturen blir barn en elev och i kamratkulturen blir de en kompis (Melin, 2009).   
 
Vuxna och barn möts i ett känslomässigt samspel på omsorgskulturens sociala arena. Den 
vuxne som är omsorgsgivare är alltid ansvarig för att barns behov och rättigheter tillfredsställs 
på ett emotionellt och inkännande sätt och att barn som är omsorgstagaren kan ta emot den 
givna omsorgen. Omsorgskulturen kan på så vis ses som en förlängning av föräldrarnas 
omhändertagande av sitt barn. Omsorgsgivarna fungerar i omsorgskulturen som förebilder för 
barn i hur man uppför sig mot varandra. Barn vill efterlikna sina omsorgsgivare och imiterar 
därför dessa. Genom att delta i samspel, kommunicera och imitera vuxna och då få uppleva 
hur de vuxna agerar lär sig barn om sig själva och hur man tar hand om andra. Detta 
förutsätter att barn känner tillit och att de vuxna är lyhörda för barnets behov och gensvar 
(Melin, 2009).  
 
Barn är redan från början en aktiv utforskare av sin omgivning som skapar mening med allt de 
upplever. Men undervisningskulturen handlar inte om allt lärande utan om den institutionella 
undervisningen som leder till ökad kunskap. Undervisningskulturens idéer handlar alltså om 
målstyrt lärande och barns utveckling. Pedagogen/Läraren planerar undervisningen och sätter 
upp mål med barns närmaste utvecklingszon som utgångspunkt. Undervisningskulturens mål 
och medel sträcker sig in i framtiden då målen är barns utveckling inom olika områden och 
dessa nås inte på en gång utan framstegen kommer över tid. Läraren planerar och genomför 
olika aktiviteter som samling, skapande, stimulerar funktioner som språk, begrepp, motorik, 
kognition, balans och kroppskännedom och medverkar till att barn lär sig sociala regler som 
rättvisa, moral och tolerans (Melin, 2009). 
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Kamratkulturen skiljer sig åt från omsorgskulturen och undervisningskulturen genom att barn 
bestämmer kamratkulturens normer och regler och att vuxna inte har någon självklar plats i 
den. Kulturen är en uppsättning av aktiviteter, rutiner och normer som kamrater skapar och 
delar i interaktion med varandra. I den här kulturen har man möjlighet att vara en kamrat och 
få ha kamrater. Rollekar är en stor del av barns värld. I den världen intar barn olika roller och 
allt kan hända för att det inte är på riktig. Där finns det möjligheter att pröva sina erfarenheter, 
utforska nya områden och uppleva saker som annars kan kännas skrämmande. Barn bearbetar 
samhällets normer och får förståelse för vuxenvärlden genom leken. Leken är en viktig del av 
barnets socialisation. I en förskolekultur överlappar omsorgs-, undervisnings-, och 
kamratkulturer varandra och blandas samman. Beroende på vad barn och vuxna gör och säger 
framstår förskolekulturerna mer eller mindre tydligt. Till exempel kan en målaraktivitet i 
lärkulturen övergå i en lek i kamratkulturen som slutar med gråt och behöver tröst i 
omsorgskulturen (Melin, 2009).  
 
Kamratrelationerna är ofta det som mest bekymrar både föräldrar och förskolans personal. Att 
få vara med och leka är för de flesta barn det allra viktigaste. Många pedagoger och 
psykologer har talat om lekens betydelse för barn och menar att leken är den dominerande 
aktiviteten under uppväxtåren och central i barns utveckling. Men att delta i lek är inte alltid 
så enkelt. Barn funderar över om vem som ska få vara med och leka, vad man ska leka och 
vilken roll var och en ska ha. Oftast slutar det med en gemensam lek men det kan också sluta 
med konflikt och utebliven lek. För att det ska sluta med lek och barn ska komma överrens 
behöver barn förstå och känna igen sig i varandra. Är då olikheterna för stora mellan barnen 
kan det bli svårt (Brodin, 2008).  
 
I kamratkulturen krävs att barn kan koppla ihop sina lekidéer. Är det stora skillnader mellan 
barn så försvåras förståelse, inkännande och förmågan till samspel. Skillnaderna kan bero på 
olika erfarenheter som t.ex. olika funktionella förmågor. De funktionella skillnaderna blir 
synliga i tillgängligheten till lekaktivitet. Kropps- och rörelselek ställer höga krav på motorisk 
skicklighet och förmåga att förstå kroppsspråk. Rollek kräver förmåga att kunna förstå och 
bidra till låtsasantaganden och ha förmåga att kommunicera verbalt och förstå regler. Krav på 
finmotorik ställs vid konstruktions- och modellek och även förståelse för vad modellen 
föreställer. För att barn ska ha tillgänglighet till leken behöver det kunna förflytta sig på 
lekarenan, hantera leksakerna och kamraterna samt kunna göra sig en bild av vad som händer 
i leken. För att starta och driva leken framåt måste barn kunna förstå, följa och bidra till 
låtsasantaganden. Barn måste kunna kommunicera verbalt, dela uppmärksamhet och utbyta 
olika signaler med andra barn. De behöver förstå andras budskap och ibland konkurrera med 
varandra och de behöver förstå skillnaden på lek och verklighet. Barn med 
funktionsnedsättningar kan då ha svårt att bli delaktiga i leken just för att lekens aktivitet och 
kamratkulturens normer ställer sådana krav som dessa barn möter på andra sätt än barn utan 
funktionsnedsättning. Dessa olikheter gör att det blir svårt för barnen att förstå varandra och 
leka med varandra. Om ett barn inte klarar detta själv måste en vuxen stödja samspelet. Men 
detta stöd får inte inkräkta på gruppens självbestämmande över sin lek och den vuxne behöver 
vara väldigt lyhörd för kamratkulturens normer och förväntningar (Melin, 2009).  
 
Att vara med och vara aktiv tillsammans med andra är grundläggande förutsättningar för 
lärande och utveckling i barns lek. Nyckelordet är delaktighet. Delaktighet är mer än att ha 
inflytande. Delaktighet innehåller rätten att undersöka, experimentera, utveckla och omforma. 
Delaktighet är rätten att vara med och eftersom inre kompetens har sin grund i yttre 
gemensamma aktiviteter är barns delaktighet en central uppgift.  Full delaktighet och 
jämlikhet är målen för svensk politik rörande personer med funktionsnedsättning och dessa 
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mål ska uppnås genom integrering och normalisering. Med detta som utgångspunkt har barn 
med funktionsnedsättningar under senare år i allt större utsträckning integrerats i förskola och 
skola. Ett barn med en funktionsnedsättning är i första hand ett barn med alla egenskaper och 
behov som alla andra barn. Alla barn har behov av att få bli delaktiga i lek, samspel och 
aktivitet för att förstå sin omvärld och kunna utvecklas på alla plan (Sandberg, 2009).  
 
Hur fungerar då detta undrar jag. Hur är barnet med funktionsnedsättnings situation? Är 
barnet delaktig i gemenskapen och lekarna med de andra barnen? Pedagogerna har ett stort 
ansvar och jag vill också ta reda på hur de arbetar för att få barnet med funktionsnedsättning 
delaktigt i gruppen och leken med de andra barnen. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger inom förskolan uppfattar barn med 
funktionsnedsättningars delaktighet i leken/samspelet med andra barn samt hur de arbetar för 
att öka denna delaktighet.  

 
• Är barn med funktionsnedsättning en del av gruppen, som alla andra barn, är de 

delaktiga? 
• Hur samspelar barnet med funktionsnedsättningar med de andra barnen i gruppen? 
• Hur arbetar pedagogerna med inkludering i lek och samspel? 
• Hur anser pedagogerna att integreringen fungerar? 

 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att genom intervjuer och skrivet material få en inblick i hur 
delaktigheten är för barn med funktionsnedsättning i den reguljära förskolan. Studien inleds 
med bakgrund och syfte med frågeställningar. Detta följs av ett kapitel med tidigare 
forskning, där sex vetenskapliga studier har granskats och presenteras. Sedan kommer kapitel 
tre med Vygotskijs sociala utvecklingsteori som jag fann relevant för mitt syfte och de 
frågeställningar jag har. I kapitel fyra presenteras studiens genomförande samt vilken metod 
som jag använt mig av. Även studiens giltighet, tillförlitlighet och vilken hänsyn som tagits 
till de forskningsetiska principerna tas upp i detta kapitel. Resultat sammanställs under teman 
i kapitel fem och analys av empirin presenteras i kapitel sex. I kapitel sju presenteras 
metoddiskussion, resultatdiskussion och teoridiskussion. Sedan avslutas studien med 
slutsatser och vidare forskning. 
 

2. Tidigare forskning 
 
Jag har gjort ett urval från vetenskapliga studier som svarar mot mitt syfte utifrån sökord som 
children, disabilities, play och participation. Studierna har jag fått fram genom sökning i 
högskolebibliotekets databaser. Jag har valt att först lite kort presentera varje artikel för att sedan 
lite utförligare presentera dem i teman relaterat till min uppsats. 
 
Syftet mes Erikssons (2006) studie var att studera delaktighet i skolaktiviteter för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning och särskilt fokuserar på personliga faktorer och faktorer 
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i närmiljön som är relaterade till delaktigheten. I sin avhandling utgår Eriksson från 
systemteori med fokus på Bronfenbrenners bioekologiska modell som en mall för barns 
utveckling. Hälsa och funktionsnedsättning är relaterade både till utveckling och delaktighet 
och därför använder också Eriksson ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health) som en modell för att förklara hälsa och funktionsnedsättning i denna 
avhandling. För att uppfylla det övergripande syftet har fem studier med olika mål 
genomförts. Data samlades in i en stor undersökning och en mindre observationsstudie. Det 
teoretiska antagande om internationell klassificering av funktionstillstånd, 
funktionsnedsättning och hälsa (ICF) anger att kroppens funktioner, delaktighet och miljö 
hänger ihop. Forskningsresultaten bevisade detta antagande och stödjer den 
multidimensionella konstruktionen av delaktighet.  

I Leung, Chan, Chung och Pangs (2010) studie är syftet för det första att jämföra olika 
aspekter av kroppens funktioner vid aktiviteter och delaktighet mellan förskolebarn med 
försenad utveckling och åldersmatchade typiskt utvecklade barn. Och för det andra var syftet 
att identifiera vilka aspekter av kroppens funktioner och kontextuella faktorer som är de 
viktigaste faktorerna för aktivitet och deltagande bland förskolebarn med försenad utveckling. 
Detta är en tvärsnittsstudie och explorativstudie. Resultatet från studien visade att 
förskolebarn med försenad utveckling har betydligt sämre aktivitet i deltagande än deras 
jämnåriga med typisk utvecklingsnivå. De viktigaste faktorerna för aktivitet och delaktighet 
visade sig för den här gruppen vara bristen på de sociala och motoriska funktionerna och 
ADHD relaterade symtom.  

Barton och Wolery (2008) analyserar i sin litteraturstudie om interventioner för att främja 
låtsaslek för barn med funktionsnedsättningar. Med hjälp av experimentell design bedömdes 
16 studier för att utvärdera låtsaslekens insatser för barn med funktionsnedsättning. Det finns 
två huvudsakliga resultat. Först, definierade studierna låtsaslek inkonsekvent. För det andra 
visar forskningen ständigt en relation mellan låtsasbeteenden, vuxna förebilder och 
uppmuntrande av framsteg.  

Genom att kartlägga barns sociala relationer i förskolan, med fokus på kamrat- och 
vänskapsrelationer och personalens uppfattningar om barnens sociala egenskaper och 
färdigheter ville Jonsdottir (2007) undersöka om det finns strukturella villkor som är 
relaterade till förskolans uppdrag att vara en gynnsam social miljö för alla barn. Syftet i 
Jonsdottirs studie är därmed att få ett underlag för att diskutera om förskolan är en miljö som 
verkar för alla barns möjligheter att skapa goda relationer med andra barn. Studien vilar på en 
moralisk och ontologisk grundsyn som är hämtad från Axel Honneths pluralistiska moralteori. 
Jonsdottir har för att svara på sina frågeställningar använt sig av sociometrisk metod och 
pedagogers bedömningar. Resultatet av studien visar att förskolornas avdelningar har en 
mängd arenor för samspel och interaktion. Studien visar dock på skillnader mellan olika 
avdelningar. Vissa avdelningar kännetecknas av kamratskap i form av tillhörighet och 
samhörighet och andra kännetecknas av utanförskap och ensamhet.  

Syftet med Skogmans (2004) studie är att beskriva och generera teori om förskolverksamhet 
och aktiviteter för barn med funktionsnedsättningar i förskolan. Avhandlingen har ett 
aktivitetsperspektiv då alla människor, både vuxna och barn, har någon förmåga till aktivitet. 
Som en teoretisk utgångspunkt för aktivitetsanalysen presenterar Skogman Durkeheims och 
Mertons sociologiska teorier. Studien är kvalitativ och vägleds av grounded theory. Data 
samlades in genom deltagande observation och videoinspelningar på fem förskolor. I sitt 
resultat presenterar Skogman två typer av förskolor vilka hon kallar den trygga gamla 
förskolan där leken har ett stort utrymme och förskolan i förändring där det finns fler 
situationer som kan klassas som undervisande. Skogman identifierar också förskolornas 
verksamheter i sitt resultat i fem olika typsituationer, anomileksituationer, 
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mobbningssituationer, rituella situationer, meningsfulla situationer och undervisande 
situationer i en så kallad aktivitetsanalys.  

Brodins (2008) syfte med sin studie är att öka förståelsen för och kunskapen om familjer som 
har barn med grav utvecklingsstörning och flerfunktionshinder både hos de personer som i 
sina yrken kommer i kontakt med dessa barn och deras familjer och för att underlätta för 
familjerna. Fokus är på det kommunikativa samspelet emellan barn och föräldrar och vårdare 
och lekens funktion i interaktionen. Studien är i huvudsak kvalitativ och deskriptiv och 
bygger på föräldraintervjuer, samtal, observationer i hemmet och i förskolan och skolan, på 
sjukhuset samt videoinspelningar. Det visade sig i Brodins studie att samtliga sex barn som 
ingick föredrar lekar som bygger på sinnesstimuli (syn, hörsel, känsel, rörelse) och på musik 
och sång. Barnen hade stor glädje av att titta på när andra barn lekte vilket innebär att de inte 
alltid måste delta i leken för att tycka att det är roligt. Deras intresse för leksaker är litet och 
barnen föredrar människor att leka med. Det är bara ett av barnen som har kamratkontakter 
utöver dem som finns på förskola och skola vilket gör att de är beroende av att vuxna leker 
med dem. En av de viktigaste faktorerna för de sex barnens lek och kommunikation som 
Brodin kommer fram till i sin studie är familjens livsvillkor.  

 

2.1 Delaktighet 
 
I de klassobservationer som Eriksson (2006) gjorde visade det sig att det var nödvändigt för 
barnen att delta fullt ut i alla aktiviteter för att bli delaktiga i verksamheten. Att verkligen vara 
en del av verksamheten betydde att få vara med kamrater, delta i lika aktiviteter och få 
nödvändigt stöd på ett sätt som främjar deltagande och interaktion med kamrater och lärare. I 
undersökningen deltog barn med funktionsnedsättningar i de flesta aktiviteterna. Matematik 
var dock en aktivitet som de ofta var undantagna ifrån, där fick de stöd utanför klassen vilket 
gjorde att det var den aktivitet som hade lägst delaktighet. Rasterna var också en aktivitet med 
låg delaktighet och ganska hög utanförskap. Detta oftast för att barnet själv gjorde ett aktivt 
val att inte leka med deras jämnåriga. Förutom matematik och raster så var det inom 
vetenskap och de praktiska ämnena som det var mest skillnader. I dessa klasser hade barn 
med funktionsnedsättningar betydligt lägre delaktighet.  
 
Eriksson (2006) tittade också på om det finns ett samband mellan stöd som mottagits i 
klassrummet, det sociala stödnätverket och deltagande. Barn med funktionsnedsättningar fick 
ofta stöd under aktiviteter förutom under raster. Yngre barn fick mer hjälp under raster än 
äldre barn. De barn som fick mycket stöd visade sig vara mindre involverade. Ett annat stöd 
som är relevant för deltagande är de personer och även antalet personer i det sociala 
stödnätverket. Det visade sig att barn med funktionsnedsättningar nämner färre personer än 
barn utan funktionsnedsättningar. Dessutom nämner barn med funktionsnedsättningar också 
vuxna, så som lärare och assistenter, som stödjande oftare än sina jämnåriga. De barn som 
berättade att många av deras jämnåriga gett dem känslomässigt stöd var mer involverade. 
Även de barn som berättade att de hade många vänner som gav dem känslomässigt stöd under 
lektioner och raster var mer involverade. Det visade sig också att bra emotionellt stöd under 
lektionstid skapar möjligheter att delta under rasten. Barn med ett stort social stödnätverk var 
också mer självständiga, vilket indikerar att det är ett samband mellan stöd och deltagande. 
För mycket stöd under lektionstid kan vara skadliga men att ha ett bra socialt nätverk 
bestående av andra barn är avgörande för delaktigheten i skolan.    
 
Enligt Leung, Chan, Chung och Pangs (2010) studie hade förskolebarn med DD 
(developmental delay, utvecklingsförsening) lägre aktivitet och delaktighet samt betydande 
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svårigheter att anpassa sig och bli delaktiga i skolan än kontrollgruppen. Studien visade också 
att motorisk kompetens är en betydande faktor för aktivitet och delaktighet för barn med DD. 
Det starka sambandet mellan motorisk kompetens och aktivitet/delaktighet var inte helt 
överraskande då de olika skolaktiviteterna som utvärderades krävde en ganska hög nivå av 
motorisk färdighet. T.ex. skulle barnen kunna använda olika typer av material såsom pennor, 
pennvässare och saxar för att vara delaktiga i det reguljära klassrummet. Dessutom behövde 
barnen ha förmågan att effektivt kunna utföra en mängd olika kroppsrörelser i samband med 
olika fritidsaktiviteter för att uppnå delaktighet. En annan betydande faktor för aktivitet och 
delaktighet i studien var de sociala problemställningarna.  Den sociala problemkategorin 
innehåller exempel på försvagningar i temperament/personlighets funktioner enligt ICF-
modellen. De barn med stora sociala problem kommer sannolikt ha få vänner, dåligt 
självförtroende och kan känna sig mer socialt avskild från sina kamrater. 
  
Förskolebarnen med DD uppvisade betydande ADHD-relaterade symptom som visade sig 
också vara en betydelsefull faktor för aktivitet och delaktighet. Förskolebarnen med DD hade 
betydligt sämre delaktighet i aktivitet än deras typiskt utvecklade motsvarigheter. De 
viktigaste faktorerna för aktivitet och delaktighet bland de olika funktionsnedsättningarna i 
kroppens funktioner visade sig i denna grupp vara brister just i de ovan nämnda, sociala och 
motoriska funktioner samt ADHD relaterade symtom (Leung, Chan, Chung och Pangs, 2010).  
 

2.2 Lek/samspel  
 
I förskolorna som Skogman (2004) tittade på förekommer få eller inga vuxenarrangerade 
aktiviteter utöver samlingarna. Den fria leken dominerar barnens dag vilket får konsekvenser 
för barnen med funktionsnedsättningar. Barnen får lite stöd vad gäller integreringen i 
förskolans lekverksamhet. Detta har lett till mobbningssituationer eller ensamlek.  
 
Anomileken är den första av Skogmans (2004) typsituationer och den kan ses som den 
mittpunkt eller det nav utifrån vilket det mesta av övrig aktivitet snurrar. Denna situation 
motsvarar till stor del en ostrukturerad verksamhet. Anomileken har egenskapsdimensionerna 
mångtydig, föränderlig och ur barnet med funktionsnedsättning perspektiv framför allt 
splittrande. Detta betyder att dessa situationer innehåller en mångfald av möjligheter och val 
men att dessa också hela tiden förändras vilket får konsekvensen att den sociala 
sammanhållningen i barngruppen också splittras. Ett typexempel är uteleken med sin mängd 
av möjligheter i utemiljön t.ex. olika leksaker i sandlåda, rutschkana och annat. Där springer 
barnen runt till synes utan mål, stannar en liten stund här och en liten stund där och 
gruppkonstellationer bildas och upplöses snabbt. Anomileksituationen är både utgångspunkt 
och återfallspunkt för barnens aktivitet i förskolan. För att ta sig ur denna kaotiska situation 
krävs energi i form av personalansträngningar eller andra fastställda förhållanden. När dessa 
av olika anledningar uteblir faller verksamheten åter tillbaka i kaos.  
 
I 15 av de 16 studier Barton och Wolerys (2008) studerade lärdes funktionell lek med 
låtsasbeteende ut. Funktionell lek med låtsasbeteenden inkluderade att placera en docka i en 
liten säng, placera en tom mugg till en dockas mun och att placera en sked till barnets egen 
mun. De specifika aktiviteterna var dock lite olika i studierna såsom att i en studie skulle 
barnen placera mat till munnen på en leksakselefant, slicka på en leksaksglasstrut, använda en 
sked och mata en docka, röra med en leksakssked i en tom leksaksskål, sätta en liten sked till 
munnen eller en liten borste till håret. Urvalskriterierna för denna granskning var att 
deltagarna skulle vara yngre barn med funktionsnedsättningar. Det yngsta barnet var 26 
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månader gammalt och det äldsta barnet var 10 år gammalt. Majoriteten av deltagarna var 
pojkar. De flesta av studierna utfördes i klassrum och genomfördes av anställda 
forskningsmedlemmar. Sex studier visade tydliga tecken på en fungerande relation mellan 
minst ett beteende och behandlingen. I en av de rapporter som mätte den strukturerade leken 
så förbättrades gruppen som fick lek intervention betydligt mer på att behärska olika nivåer av 
lekbeteenden än kontrollgruppen. I bedömningen av mamma-barn interaktion hade 
lekgruppen betydligt fler typer av låtsasbeteenden och större framsteg i leknivå än 
kontrollgrupperna. För att undersöka skillnader i lekbeteenden hos grupper av barn som får 
motta en lek och en gemensam uppmärksamhets intervention användes i en rapport 
blandeffekts regressionsmodeller i en slumpmässigt vald kontrollgrupp. Alla tre grupperna 
som deltog ökade frekvensen av funktionell lek.     
 
De sex barn som deltog i Brodins (2008) studie visade sig föredra lekar som bygger på 
sinnesstimulering (syn, hörsel, känsel, rörelse) och på musik och sång. Barnen kunde även ha 
stor glädje av att titta på, alltså vara åskådare när andra barn leker. Detta betyder att de inte 
alltid behöver delta aktivt i själva leken för att tycka att det är roligt. Barnen hade väldigt lite 
intresse för leksaker, de föredrog att leka med människor. Det är bara ett av barnen som har 
kamratkontakter utöver dem som förskola eller skola erbjuder vilket gör att barnen är väldigt 
beroende av att vuxna leker med dem.  
 
Leken har för samtliga barn, men i olika stor utsträckning, en funktion som redskap för både 
generell inlärning och inlärning av socialt samspel. Den generella inlärningen innebär t.ex. 
områdena tid, rum, kvalitet, kvantitet och orsak men det är även mycket annat av 
vardagskunskap som barn lär sig genom leken. I studien befinner sig alla barn i en miljö där 
socialt samspel tränas vare sig de vistas i förskola eller skola, på sjukhus eller i hemmet 
(Brodin, 2008).   
 

2.3 Kamratrelationer 
 
I Jonsdottirs (2007) studie ges 313 av 353 (89 procent) barn som ingick i studien en 
tillhörighet genom att väljas som någons kamrat. På fyra avdelningar tillhör samtliga barn 
denna grupp och på de övriga 14 avdelningarna i studien har barn tillhörighet i varierad 
storlek. Avdelningarna finns i små och stora förskolor i både tätort och landsort och i olika 
kommundelar. I studien har samhörighet operationaliserats och mätts genom det antal val av 
kamrat eller vän ett enskilt barn gör. Närmare 95 procent av barnen väljer en kamrat, medan 
resten inte anser sig ha någon kamrat på sin förskoleavdelning. Åtta flickor och sju pojkar 
väljer inte någon kamrat. De ger uttryck för ”utanförskap” enligt den definition som används i 
avhandlingen. Dessa barn har varierande ålder, från tre till sju år och finns på sju av de 18 
avdelningar som studien baseras på. Dock visar det sig att åtta av de 15 barnen väljs som 
någons kamrat. Så i denna studie är det sju ”barn utan kamrater”, d.v.s. barn som varken 
väljer eller väljs som kamrat. De barn som har tillhörighet uppfattades av personalen som 
ibland självsäkra, sällan lynniga och ensamma, ofta vetgiriga och glada, visade goda pro 
sociala färdigheter och lek och kommunikativa färdigheter. 
 

2.4 Verksamheten/integrering  
 
Assistenter/resurser är en vanlig form av stöd för barn med funktionsnedsättningar i 
skolan/förskolan. En assistent/resurs är en person som är anställd för att hjälpa och stödja 
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barnet med funktionsnedsättning. Andra stödjande metoder är avskild arbetsyta och 
individuell handledning. Dessa typer av stöd indikerar att barnet kan bli exkluderad från sina 
jämnåriga åtminstone i vissa delar av skolan. I Erikssons (2006) studie hade 86-90% assistent 
tillgängliga. Barn med assistent betygsatte tillgången på aktiviteter som högre medan de 
skattade sin självständighet som lägre. Detta tyder på att vuxenstöd kan minska användandet 
av erbjudna möjligheter.  
 
I Jonsdottirs (2007) studie var det omkring 50 barn i förskolorna som inte känner någon 
tillhörighet eller samhörighet vilket då innebär att flera av avdelningarna i någon mening har 
brustit i att skapa en miljö där alla barn kan få uppleva sig vara en i gruppen. Resultatet visar 
att barnen på de olika avdelningarna också ges olika möjligheter till socialt samspel och social 
gemenskap med jämngamla kamrater. 
 
 

3. Teoretisk referensram/tolkningsram 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska perspektiv som jag sedan använder 
vid analys av resultatet. Jag har valt att använda mig av Vygotskijs utvecklingsteori. Hans 
teori är en social utvecklingsteori och han menar att barnet utvecklas i samspel med sin 
omgivning (Brodin 2008) .  
 

3.1 Vygotskijs sociala utvecklingsteori 
 
Själva drivkraften till utveckling kommer enligt Vygotskij (refererad i Wetso, 2006) ur 
relationen, de samspel barnen deltar i, inom familjen, vuxenvärlden och samhället i övrigt. 
För Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) är social kompetens ett fundament i människors 
utveckling. Social kompetens är alla former av mänskligt samspel, och samspel grundlägger 
utveckling. Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) menade att alla barnens förmågor, 
intellektuella, emotionella, sociala, extensiella har sina rötter i sociala relationer. Från första 
stund är barnets förhållande till sig själv och världen relationer med andra människor 
(Sandberg, 2009). I allra högsta grad är de flesta barn från första början socialt kompetenta. 
Genom andra lär man känna sig själv (Vygotskij, 2001).  
 
Genom samarbete och samspel med vuxna och andra barn styrs barnet mot högre nivåer i sin 
egen utveckling. Vygotskij (refererad i Bråten, 2007) hävdade därför att utveckling sker 
genom lärande och att man i många sammanhang kan säga att det är lärandet som styr 
utvecklingen. Utveckling och lärande är synonymer. Barn utvecklas i takt med inlärningen. 
Barns utveckling är precis på samma nivå som dess inlärning. Utvecklingen är också inlärning 
och inlärningen är också utveckling (Vygotskij, 2001). Människors samspel är inte bara en 
metod som kan stödja lärande och utveckling, samspel är lärande och utveckling enligt 
Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009). Vill vi då lära barnen att uppföra sig väl måste vi 
utveckla ett samspel som uppför sig väl eftersom det är genom tydliga yttre sociala 
interaktioner som vi införskaffar oss kompetens (Sandberg, 2009). Barn blir också starkare 
och klokare i samarbete än när de arbetar själva. De höjer sig då till en nivå där de kan lösa 
svårare intellektuella uppgifter (Vygotskij, 2001).  
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Genom verkliga samspel kommer barnet i kontakt med det som går att veta. Då kommer 
språket att spela en viktig roll. Genom det språkliga samspelet kommer barnet i kontakt med 
och förvärvar det sociala verktyget som vi kallar språk. Sedan omformar barnet dessa 
språkliga verktyg till instrument för sitt eget tänkande. Så de sociala interaktionerna förser 
barnet med språk. I början har språket en kommunikativ och social funktion som sedan även 
blir en individuell och intellektuell funktion (Sandberg, 2009). Enligt Vygotskij (2001) 
utvecklar sig tänkandet i språket. Förhållandet mellan tänkandet och språket är komplex då de 
inte är identiska men nära förknippade med varandra. Under barns utveckling skapas 
sambandet mellan tänkande och språk. Förstår vi att socialt liv, individualitet och samtal och 
tänkande hör ihop så kommer vi uppmuntra barnets interaktioner eftersom det är genom dessa 
som barnet förvärvar språkliga verktyg som det sedan steg för steg omformar till sin egen 
repertoar, genom det Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) kallade barnets ”inre prat” med 
sig själv. Ju fler interaktioner vi har desto fler spännande tankar kan vi utveckla.  
 
Att alla psykologiska funktioner startar som faktiska relationer mellan människor känner varje 
nybliven förälder till, även om de aldrig hört talas om någon som heter Vygotskij. Föräldrar 
vet, och även om de inte vet så använder de i alla fall metoder för sitt barns lärande och 
utveckling som utgår från att lärande är något praktiskt, vardagligt och kommunikativt. När 
barnet föds börjar det prata med sina föräldrar, trots att det inte kan prata, om dessa bjuder in 
barnet till socialt samspel, vilket de flesta gör. Alla runt barnet bjuder på en gång in det lilla 
barnet och börjar prata med det, de inleder en dialog där de tillskriver barnet pratkompetens. 
Varje liten nick på huvudet, varje rap, varje gråt och jämmer blir till viktiga budskap i deras 
gemensamma kommunikation. Dessa kommunikativa gester från barnets sida är viktiga och 
bidrar till att utveckla samspelet. Föräldrar pratar med sina barn för att det är meningsfullt för 
dem och på det viset skapas en sociokulturell kontext av praktisk-kommunikativ art, där 
barnet blir en fullvärdig deltagare i en aktivitet där man praktiserar avancerat språk. 
Därigenom får barnet tillgång till det vi kallar språk. Barnet får också i interaktion med vuxna 
tillgångar till praktiska metoder, hur man gör då man samspelar, och kan prova dessa metoder 
genom att imitera. I det interpsykologiska samspelet är imitation en väsentlig del (Sandberg, 
2009).   
 
Från början styrs barnet av tingen i omgivningen men går så småningom över till att styras av 
tanken. Successivt tolkar barnet sina intryck som sker i samspel med vuxna som bekräftar 
barnets upptäckande och sätter ord på olika saker och händelser. Barnets språk byggs upp och 
ett inre tänkande börjar bli möjligt. Enligt Vygotskij (refererad i Wetso, 2006) så sker 
övergången till att bygga upp ett eget tänkande omkring saker och relationer mellan olika 
situationer och händelser genom lekens möjligheter. Genom att leka med andra, först med 
vuxna sen med andra barn kan barnet bygga upp en repertoar av upplevelser och tolkningar av 
vad det innebär att hantera livet i olika förutsättningar. I leken säger Vygostkij (refererad i 
Wetso, 2006) att barnet skapar den potentiella utvecklingszon det behöver för att utvecklas. 
   
I barns lekaktiviteter är det särskilt tydligt hur aktivitet och delaktighet föregår vetande. 
Barnen är inte bara aktiva i leken de är absorberande. I leken undersöker de och utvecklar 
regler, roller, meningar och verktyg. De leker för att utforska något de anar, men inte vet så 
mycket om. De går modigt in i leken för att undersöka vad de inte vet för att se vad som finns 
att veta. De använder språkliga former de ännu inte behärskar men ändå tydligen behärskar då 
de använder dem. De gör saker tillsammans utan att först veta vad det är de gör eller varför de 
gör det de gör eller hur de ska göra det de gör (Sandberg, 2009). Barn behärskar vissa 
färdigheter inom ett visst område innan de börjar lära sig att använda dem på ett medvetet och 
villkorligt sätt (Vygotskij, 2001). De agerar enligt Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) 
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huvudet högre än vad de är. Att vara med och vara aktiv tillsammans med andra är med andra 
ord grundläggande förutsättningar för lärande och utveckling i barns lek, nyckelordet är 
delaktighet. Delaktighet är mer än att ha inflytande. Delaktighet innehåller rätten att 
undersöka, experimentera, utveckla och omforma. Delaktighet är rätten att vara med innan 
man vet eftersom inre kompetens har sin grund i yttre gemensamma aktiviteter. Därför är 
barnens delaktighet en central uppgift (Sandberg, 2009).  
 
Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) nöjde sig inte med att förklara vad barnet kan och vad 
barnet är utan han uppmärksammade vad barnet ännu inte är. Han såg inte utvecklingen som 
passiv mognad utan han såg att utvecklingen kan organiseras, genom aktivitet, genom 
interaktion och genom delaktighet.  
 
Vi bjuder in oss till aktivitet och samspel och då händer det något. De förskolor och skolor 
som skapar många samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn kommer att 
skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling. När pedagoger och lärare 
uppmanar det enskilda barnet att söka upp en kompis bidrar de till hennes eller hans 
utveckling (Sandberg, 2009). 
 
 

4. Metod 
 
I kapitlet nedan följer en beskrivning av studiens genomförande samt vilken metod som 
använts. Även studiens giltighet och tillförlitlighet tas upp, samt vilken hänsyn som tagits till 
de forskningsetiska principerna. 
 

4.1 Metodval 
 
För att få tillgång till den empiri som jag eftersöker har jag valt en kvalitativ metod med 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Med den kvalitativa forskningsintervjun har man en 
unik möjlighet att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden (Kvale & Brinkmann, 
2009). Min studie inriktar sig på att studera och tolka hur pedagoger upplever barn med 
funktionsnedsättningars delaktighet i leken i den reguljära förskolan samt hur de arbetar med 
detta. Jag skulle även ha kunnat använda mig av en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning men då hade jag inte haft möjlighet att ställa följdfrågor till pedagogerna 
och fått det djup som jag var ute efter. I min studie anser jag därför att den kvalitativa 
intervjumetoden är den mest lämpade metoden då den möjliggör att på ett mer djupgående 
sätt besvara syftet i studien och kan fånga in pedagogernas tankar, känslor och uttalanden på 
ett rikt och nyanserat sätt (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
I en halvstrukturerad livsvärldsintervju försöker intervjuaren ur sökningspersonens eget 
perspektiv förstå olika teman i den levda vardagsvärlden (Kvale & Brinkmann, 2009). I den 
här studien ligger vikten på hur fem pedagoger upplever situationen runt barn med 
funktionsnedsättningar i den reguljära förskolan. Ämnet för den kvalitativa 
forskningsintervjun är enligt Kvale och Brinkmann intervjupersonens livsvärld och i den här 
studien är det just pedagogernas upplevelser, uppfattningar och erfarenheter som är i fokus.  
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4.2 Urval och intervjupersoner 
 
Denna studie fokuserar på intervjuer med pedagoger som arbetar med barn med 
funktionsnedsättning i den reguljära förskolan. Jag vill genom dessa intervjuer beskriva och 
analysera hur delaktigheten ser ut för barn med funktionsnedsättningar i en reguljär 
förskolegrupp. Utifrån detta perspektiv har ett urval gjorts och begränsats. Jag valde att 
intervjua fyra pedagoger samt en specialpedagog som alla arbetar med barn med 
funktionsnedsättning på en reguljär förskola. De var fördelade på fyra olika förskolor i samma 
kommun. Varför jag ville sprida ut intervjuerna var för att ta del av flera pedagogers 
erfarenheter och tankar på skilda förskolor. Jag valde dessa pedagoger utifrån de tips jag fått 
via kontakter på mitt arbete som förskolärare. Genom detta har jag använt mig av ett 
strategiskt bekvämlighetsurval (Stukát, 2005). För att den kvalitativa ambitionen ska kunna 
komma fram i studien är det viktigt att en intervjustudie har ett begränsat antal 
intervjupersoner. Jag har använt mig av fem intervjuer i den här studien och ett bra underlag 
för en intervjustudie anses vara fyra till åtta intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2010).  
 

4.3 Genomförande 
 
Då urvalet av intervjupersoner var gjort tog jag kontakt med dem via telefon och e-post. I 
korta drag informerade jag om syftet med studien och efter visat intresse av att delta skickades 
ett missivbrev ut. Där informerade jag lite utförligare om mig själv, syftet med studien, att det 
var helt frivilligt att delta i intervjun och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun.  
 
Själva utformningen av intervjufrågorna är av avgörande betydelse för att frågorna verkligen 
ger de svar som behövs för att uppnå studiens syfte (Lantz, 2007). Därför genomförde jag en 
provintervju med en verksam pedagog för att testa frågorna i förväg och se om de kunde ge 
mig de svar som jag var ute efter. Efter att ha gjort denna provintervju ansåg jag att min 
intervjuguide fungerade bra för mitt syfte och kunde användas till mina intervjupersoner. Jag 
har intervjuat pedagogerna en och en då risken är stor att intervjupersonerna påverkar 
varandra och att man får en slags majoritetsåsikt som egentligen inte omfattas av någon om 
man gör det i grupp (Stukát, 2005). Enligt Stukát ska miljön för intervjun vara så ostörd som 
möjligt och upplevas som trygg och det är då bra att intervjupersonen får välja intervjuplatsen. 
Detta har mina intervjupersoner gjort och vi har suttit i ett avskilt rum på deras arbetsplatser. 
 
De första minuterarna av en intervju är avgörande för vad man sedan under resten av intervjun 
får fram anser Kvale och Brinkmann (2009). Intervjupersonen vill ha en uppfattning om 
intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en 
främling. Därför har jag vid varje intervju kort presenterat mig själv och syftet med min 
studie. Sedan genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa intresse, förståelse och respekt 
för vad intervjupersonen sa kunde jag skapa en god kontakt med dem (Kvale & Brinkmann 
2009). Detta underlättades av att intervjuerna spelades in med bandspelare så att jag helt 
kunde koncentrera mig på vad den intervjuade sa och jag kunde lätt följa upp med följdfrågor.  
 

4.4 Bearbetning och analys 
 
Alla intervjuer i studien har spelats in och sedan transkriberats. Transkriberingen av 
intervjuerna har lett till grundlig analys och bra tillförlitlighet. För att ha intervjupersonens 
ord färskt i minnet gjordes transkriberingen direkt efter intervjuerna. Enligt Trost (2005) bör 
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forskaren vid transkribering vara medveten om hur intervjupersonernas ord ska citeras, många 
gånger modifieras svaren till bättre skriftspråk för att bättre kunna läsa intervjupersonernas 
uttalanden. I denna studie har både skratt och pauser tagits med för analys och bara enklare 
omarbetningar av talspråket har gjorts för att passa skriftspråket bättre. För att säkerhetsställa 
intervjupersonernas anonymitet har de getts andra namn likaså barnen samt förskolorna. 
 
Vid en kvalitativ analys görs mer än bara en beskrivning av resultatet. Här söks efter likheter 
och olikheter för att skapa en förståelse för området (Lantz, 2007). När intervjuerna ska läsas 
igenom föreslår Lantz att intervjuerna skrivs ut och att likheter och olikheter färgkodas för att 
ge en bättre överblick och underlätta bearbetningen. Efter att intervjuerna hade transkriberats 
tittade jag efter information som uppfyller det jag efterfrågar i studiens syfte och 
frågeställningar. Jag tittade även efter likheter och olikheter i intervjupersonernas svar för att 
hitta mönster som på ett eller annat sätt utmärker sig. Utefter detta kunde jag sedan 
kategorisera in svaren under rubriker.  
 

4.5 Metodens tillförlitlighet 
 
Enligt Stukát (2005) kan man översätta reliabilitet till hur bra ett mätinstrument är på att mäta, 
hur skarpt eller trubbigt det är. Resultatet ska vara tillförlitligt, t.ex. ska två studier med 
samma metoder och samma syfte ge liknande resultat om inte något i populationen förändrats 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Under mina intervjuer har jag ställt följdfrågor som inte varit 
lika under alla intervjuer vilket skulle kunna bidra till att minska min reliabilitet. Det finns 
många exempel på reliabilitetsbrister som kan finnas i en undersökning. Några exempel som 
Stukát nämner är feltolkning av frågor eller svar, yttre störningar vid undersökningen och 
dagsformen hos den svarande. Detta är faktorer som jag inte riktigt kan veta om mina 
intervjupersoner blivit påverkade av, det kan ju ha hänt något innan intervjun som påverkat 
pedagogen som stress eller liknande. Vid två av mina intervjuer blev vi avbrutna lite kort av 
att en person kom in i rummet ursäktade sig och gick igen. Hur detta påverkade mina 
intervjupersoner är svårt att veta. 
 
Validiteten är ett svårt och mångtydigt begrepp och anges som hur bra ett mätinstrument 
mäter det man avser att mäta (Stukát, 2005). Så för att få en hög validitet vid en kvalitativ 
studie gäller det att undersökningen verkligen ger svar på det som efterfrågas (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Jag försäkrade mig om att mina intervjufrågor gav svar på det jag ville 
studera genom att innan intervjuerna göra en provintervju. Möjliga felkällor kan vara att man 
aldrig riktigt kan vara säker på ärligheten hos sina intervjupersoner, kanske de vill ge de svar 
som de tror intervjuaren vill höra eller inte vill erkänna sina bister. För att undvika detta har 
jag försökt skapa en förtroendefull situation under intervjun men jag måste ändå vara 
medveten om att de svar jag fått kanske inte är helt ärliga (Stukát, 2005).  
 
Utöver reliabilitet och validitet ska man också titta på vem de resultat man får fram egentligen 
gäller för, alltså studiens generaliserbarhet. Kan resultatet generaliseras eller gäller resultatet 
endast för den undersökta gruppen? (Stukát 2005). Då jag har en ganska liten 
undersökningsgrupp på fem pedagoger ger troligtvis studien kunskap om dessa fem 
pedagogers erfarenheter och upplevelser och inte en större grupp.  
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4.6 Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden är viktiga och nödvändiga i all forskning. Stukát (2005) tar upp de fyra 
riktlinjerna informations-, samtyckes-, konfidentiellitets- och nyttjandekravet som är hämtat 
från det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Vad 
gäller informationskravet så har de som berörts av studien informerats om studiens syfte, att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 
intervjupersonerna har blivit informerade om detta vid intervjun samt via ett missivbrev innan 
intervjun där det även stod information om mig som forskningsansvarig och hur resultatet ska 
användas och presenteras (Stukát, 2005). 
 
Enligt samtyckeskravet har deltagare i en undersökning rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Intervjupersonen ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de ska delta. De ska också kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
negativa följder (Stukát, 2005). Jag har därför varit noga med att både muntligt och skriftligt 
informera att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta när som helst.  
 
Konfidentialitetskravet tar upp att det måste tas hänsyn till de medverkandes anonymitet. 
Deltagaren ska veta att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att de privata data som kan 
identifiera intervjupersonen inte kommer att redovisas (Stukát, 2005). I missivbrevet 
informerade jag om att de kommer vara anonyma och att fingerade namn kommer användas, 
detta informerade jag även om muntligt vid intervjun. Vad gäller nyttjandekravet så ska den 
information som samlats in endast användas för forskningsändamålet (Stukát, 2005). 
Deltagarna informerades om att de inspelade intervjuerna kommer förstöras efter studiens 
avslutande och enbart hanteras av mig i forskningssyfte.  
 
 

5. Resultat  
 
Nedan följer en presentation av resultatet från intervjuerna av mina intervjupersoner. 
Intervjupersonernas utsagor kommer att redovisas i följande fyra teman som uppkom vid 
transkriberingen av intervjuerna:  

• Delaktighet 
• Lek/samspel  
• Kamratrelationer 
• Verksamheten/integrering  

 
Presentation av informanter: 
 
Viktoria, förskollärare samt resurs och arbetar på Bakelsens förskola. 

Viktoria arbetar som resurs åt en flicka (Maja) med funktionsnedsättning. Hon är integrerad i 
en grupp på 18 barn men de arbetar mycket i åldersindelade grupper och i hennes åldersgrupp, 
fyra år, är de tio barn. 

Eva, specialpedagog och arbetar på Tårtans förskola. 
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Eva arbetar tillsammans med två andra pedagoger i en grupp med 16 barn. De har en flicka 
(Ebba) fyra år som har särskilda behov integrerad. De har även fler barn med särskilda behov 
men de är inte inskrivna i habiliteringen. 

Ella, barnskötare samt resurs på Bullens förskola.  

Ella arbetar som resurs åt en pojke (Olle) på två år som är gravt funktionsnedsatt. Han 
integreras i en grupp på 18 barn, ett till två år. 

Ester, förskollärare och arbetar på Kakans förskola.  
Robert, förskollärare och arbetar på Kakans förskola. 

Ester och Robert arbetar tillsammans med ytterligare en pedagog samt två resurser på Kakans 
förskola i en femårsgrupp med 23 barn varav tre barn har särskilda behov och integreras i 
gruppen. Två av dessa barn, en flicka och en pojke, har hörselnedsättning och är fyra år. 
Flickan har en resurs men inte pojken. Det tredje barnet, en flicka (Hanna), är fem år och är 
nästan helt förlamad och hon har en resurs.  

 

5.1 Delaktighet 
 
Hur pedagogerna upplever barnens delaktighet 
 
Viktoria på Bakelsens förskola tycker att hennes utmaning just nu är just att få Maja delaktig i 
gruppen. Att alla barnen ska acceptera henne, och inte ta bort handen, vilja sitta bredvid osv. 
Speciellt som Viktoria märker att Maja börjar bli så stor att hon märker av sina kompisars 
reaktioner, det är knepigt och svårt säger Viktoria.  
 

Och det är ju precis det jag, delaktighetens dilemma det är där jag tycker att vi är 
hon och jag. För att vara riktigt med i gruppen för så är det inte riktigt (Viktoria). 
 

För att öka delaktigheten har Viktoria och de andra på Bakelsens förskola börjat ta in mycket 
gemensamma lekar där man med hela gruppen t.ex. gör leken biltvätten så barnen lär sig att ta 
på varandra, att man inte stöter bort. Även massagesagor gör de två och två där de också ska 
lära sig att ta på varandra och att alla får vara med. Viktoria berättar även att de börjat med 
forumteater, där de vuxna först spelar upp en liten teater, t.ex. att alla utom en har röda jackor 
på sig och då inte får vara med. Sedan får barnen spela upp samma teater och sedan pratar de 
efteråt hur det kändes att inte få vara med. Detta för att väcka tankar om hur det känns i olika 
situationer som kan uppkomma pga. olikheter. Viktoria tycker delaktigheten är väldigt viktig, 
att man är i ett sammanhang, att man betyder någonting är jätteviktigt säger hon. Viktoria 
försöker göra Maja intressant och attraktiv för sina kompisar, försöker göra så de andra 
barnen dras och lockas till henne mera. 
 

Mitt mål är att jobba på att hon ska bli mycket mer delaktig. Och jag kan känna 
att jag tror att det kan lyckas faktiskt (Viktoria). 
 

Viktoria har arbetat länge inom förskolverksamhet och berättar att det finns många olika 
grader av svårigheter och att vissa barn inte kan leka alls men att hon läst och varit på 
föreläsningar om att det ändå är bäst för barnen att få vara med i en vanlig barngrupp.  
 

Ja delaktigheten är en stor utmaning, det svåraste, att bli den här riktigt i gruppen 
(Viktoria). 
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Eva på Tårtans förskola säger att de tänker på delaktighet och inkluderande, de försöker se 
barnen som en resurs och att man ser det positiva hos barnet. De försöker göra sådana saker 
som de gör med de andra barnen så att Ebba ska få en allsidig utveckling och sedan har hon 
även sitt det där speciella säger Eva. Eva tror att delaktighet är väldigt viktigt. Hon anser att 
delaktighet är en förutsättning för att skapa sig en egen identitet och att känna att man hör 
hemma någonstans, att inte känna sig utanför. Att få bli respekterad som man är men det är en 
lång process som man får jobba med hela tiden säger Eva. Sen är det också de vuxnas 
förhållningssätt, hur vi agerar, för vi kan föra över saker på barnen som vi kanske inte ens är 
medvetna om. Det är väldigt viktigt att vara medveten om hur man själv agerar, inte prata 
över huvudet på barnen och liknande anser Eva. Eva tycker att Ebba är delaktig utifrån sina 
villkor, för det är så man får titta säger hon, vilka förutsättningar har barnen och när man vet 
dem får man se till helheten. För att få integreringen att fungera säger Eva att man ska se alla 
barn,  
 

Möte här och nu, en bra kontakt med varje barn är grunden (Eva). 
 

Ella berättar att det hon känner är lite svårt med delaktigheten för Olle är att träningen 
och alla andra moment tar så mycket tid från den övriga barngruppen och hon känner att 
han tappar lite av samhörigheten då. Ella försöker få honom så han är med på de flesta 
moment som gruppen gör som samling och han sitter med vid matbordet. Då Olle 
sondmatas och inte äter som sina kamrater sitter han oftast vid matbordet och pratar 
(bebisspråk) med sina kompisar. Det är hans sätt att prata och han försöker få kontakt. 
Ella känner att barnen kommer fram till henne och Olle och pratar och ger leksaker till 
honom och vissa kan även leka en enklare lek som tittut med honom. Men hon känner 
inte att den övriga personalen hjälper till att göra honom delaktig. De räknar aldrig med 
honom som en i gruppen eller kommer fram och pratar med honom eller frågar honom 
om han vill vara med på något. De väntar inte in Olle utan kan t.ex. börja en samling 
innan så de får komma in mitt i en sång. Säger Ella då till om detta blir det bra för en 
stund men det glöms sen bort igen. Ella tycker delaktighet är väldigt viktigt framförallt 
att alla ska få känna sig som en del av gruppen och att folk kommer fram och frågar, 
pratar och tar kontakt. Skulle den övriga personalen göra det tror Ella att Olle skulle bli 
ännu mer delaktig så det inte bara blir Ella som pratar och förmedlar utan att också 
andra kan komma fram och ta kontakt med honom. 

 
Ester på Kakans förskola anser att delaktigheten är A-O, att utanförskapet i samhället kan vara 
väldigt farlig. För när reglerna inte gäller mig, jag behöver inte ta hänsyn för det inte gäller 
mig då kan människor som är utanför rättfärdiga sakerna de gör säger hon. Men är man med 
och skapat tillsammans, fått vara med i den här delaktigheten då är man mer rädd om saker. 
Ester tycker inte att delaktigheten är något problem för de två barnen med hörapparater men 
säger att det är svårare när man inte är med på samma villkor som det är för Hanna. Ester 
säger att de arbetar för att det ska vara så lika som möjligt men då hon behöver en vuxen vid 
sin sida så blir det inte på samma sätt. Hanna är delaktig på sina villkor säger Ester, hon är 
med på så mycket som bara går men det finns alltid önskemål att det kunde vara ännu mera. 
Nu t.ex. får hon enligt läkare inte vara ute vilket gör det svårt att integrera henne i gruppen för 
de kan inte hålla en hel barngrupp inne. Det finns en skolplan som de ska följa där det står att 
det ska vara utevistelse varje dag. Och även för barnen med hörapparater är det skönt att vara 
ute då ljudnivån blir ganska hög inomhus och kan vara tröttsamt för dem. Så under 
utevistelsen på dagarna är Hanna inne med sin resurs vilket Ester säger var väldigt jobbigt i 
början då de inte visste hur de då skulle göra med integreringen, men både föräldrar och 
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läkare har drivit det hårt att hon inte ska vara ute under vintern. När hon fick vara ute var det 
en helt annan integrering säger Ester. Då kunde de gå iväg till parker och på utflykter, de 
anpassade bara så att det fanns bra vägar för Hanna och hennes permobil. Ester berättar att det 
hela tiden är ett förändringsarbete för att kunna integrera Hanna utan att de andra barnen 
drabbas. T.ex. så kommer Hanna så sent till vilan efter maten då hon äter sakta samt måste gå 
på toaletten vilket med lift och allt tar tid. Detta gör att hon kommer sent in på vilan och stör 
mitt i läsningen av en bok och många av de andra barnen tappar koncentrationen. Så just nu 
testar de sig fram för att hitta en bra lösning.  
 

Målet är ju att det ska vara så bra för henne som möjligt och så bra som möjligt 
för de andra (Ester). 
 

En vanlig problematik säger Robert på Kakans förskola är att när man tar in barn som har 
handikapp så tycker många synd om dem. Men hos pedagogerna på Kakans förskola är 
problematiken accepterad och de tänker vad kan vi göra för att du ska vara med? De börjar 
först med barnkonventionen säger Robert, vad har barnet rätt till?    
 

Inte vad har du för svårigheter utan vad har du rätt till och det är ju ett liv som 
alla andra människor och bli skattebetalare som alla andra (Robert). 
 

Robert berättar att det inte hjälper att tycka synd om barnen utan man måste hitta lösningar. 
Många gånger kommer barnen från situationer där de blivit uppfostrade med familjen och en 
tidigare assistent där de alltid vart i centrum, allt ska hända på en gång. Det blir ett problem 
säger Robert, klart att du kan vara i centrum men siktar man på 20, 30 år och framåt, hur blir 
personligheten om du alltid är först och får mest? Antagligen blir du väldigt ensam. Robert 
vill hjälpa barnen att utveckla en personlighet där de lever med sitt handikapp och är 
medveten om sitt handikapp men delar alla andra villkor som de andra barnen. Fast vissa fall 
kan det vara svårt som för den här tjejen Hanna som bara kan flytta sitt huvud litegrann säger 
Robert. Men då det motoriska inte finns har hon istället utvecklat ett bra språk, hon kan tre 
språk flytande. Hanna är kompetent och detta försöker pedagogerna stärka och förvandla till 
hennes fördel. De vill, under de två år hon ska vara hos dem, ge henne så mycket som möjligt 
av självförtroende och samtidigt ge henne en blick ut i världen. Att Hanna får se hur det ser ut 
utanför den sfär med familj, teknik och assistenter som finns. Att hon får veta hur hon ska 
göra för att få vara med.  
 

Det är personligheten som gör att folk är intresserade eller inte. Hur du är som 
person, och där måste man behandla alla barn lika (Robert). 
 

Den ständiga risken med att integrera är att de övriga barnen ”glöms” bort om det är för lite 
folk på plats. För t.ex. om Hanna behöver gå på toaletten då behöver hon två pedagoger och är 
det då få pedagoger på plats så får de andra barnen inte samma hjälp och uppmärksamhet. 
Men när allting fungerar och de har alla på plats då fungerar det väldigt bra säger Robert. 
Barnen får aldrig uppleva att Hanna eller de andra barnen står i vägen för saker för då 
kommer de börja välja bort henne, man väljer bort det som är jobbigt säger Robert. Det gäller 
att inte peka ut dem, inte säga att vi inte kan göra det pga. av henne/honom för barnen är 
smarta de märker och föräldrar märker. Det är en kamp i samhället, att integrera människor 
tycker Robert. 
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Vad är integration? För mig är det som jag berättade för dig, om 20 år så sitter 
hon i vilket samhälle som helst och har kompisar där som inte sitter i rullstol 
(Robert). 
 

Robert är övertygad om att det bör vara så lite teknik som möjligt och så mycket mänsklighet 
som möjligt. Resurserna ska vara fler människor inte mer tekniska lösningar. Robert uttrycker 
att vi inte är robotar, vi är människor och vi behöver människor runtomkring oss. Robert 
tycker att det är delaktigheten som gör oss till de människor som vi är för om du känner dig 
utanför vem är du då? Är man med och är delaktig då får man visa vem man är, bidra och 
utvecklas. Robert pratar om att delaktigheten att få vara med ska vara en röd tråd och är det 
någon som känner att den inte är med då ska man hitta varför.  
 

Det ska vara nyanserat, individanpassat, det måste kompromissas och vi måste se 
alla och var och en, varje stund (Robert). 

 
Det är svårare att få barn med sociala handikapp delaktiga än barn med fysiska handikapp 
tycker Robert. Det kan vara svårare för det där sociala samspelet finns inte. Robert berättar att 
de på en annan avdelning på förskolan har barn med autism och de är ofta utanför. Det är en 
stor förskola med 130 barn så Robert berättar att de får in alla möjliga handikapp. För nu är 
det policy att alla barn ska in i förskolan, de ska integreras. Det tycker Robert är rätt, börja 
tidigt. 
  

5.2 Lek/samspel  
 
Hur pedagogerna upplever barnens Lek/samspel med de andra barnen samt med 
pedagogerna 
 
Det är svårt med leken säger Viktoria, för Majas funktionsnedsättning gör att hon inte är lika 
snabb som de andra barnen och när en lek förflyttas vilket den ofta gör kan hon få svårt att 
följa med både rent fysiskt men också psykiskt. Maja har inte bara den fysiska svårigheten att 
följa med kompisarna utan har också svårt att hålla kvar tråden i leken och det tar tid för 
henne att prata. Så för att det ska fungera måste Viktoria vara med och medla emellan och 
hjälpa Maja tillbaka in i leken. Viktoria känner att hon får styra väldigt mycket och tror att 
Maja skulle vara väldigt mycket ensam om inte hon var med. Maja tappar lätt tråden, hon har 
problem att fortsätta sin lek och då måste man som vuxen vara med. Om barnen t.ex. börjat 
leka med några dockor så vill de gärna att leken ska gå vidare och kompisarna kanske säger 
att nu ska vi gå och hälsa på mamma eller något liknande. Då kan Maja fastna i att säga -hej 
jag heter Jenny, -hej jag heter Jenny. Detta upprepas och det händer inte så mycket om man 
inte som vuxen går in och hjälper till, så det är många aspekter för att få det att fungera tycker 
Viktoria. För att hjälpa till och underlätta leken har arbetslaget använt forumteater, 
massagesagor och liknande gruppstärkande lekar. Men också att man som vuxen går in och 
försöker leda leken vidare. Både Maja själv eller kompisar kan komma och ta initiativ till lek 
men oftast blir det ingenting för att kompisarna tröttnar då leken inte leder vidare någonstans 
säger Viktoria.  
 
En annan sak som försvårar det hela är att Maja är lite spastisk. T.ex. vid lekar i kuddrummet. 
Om de bygger en koja så är det en outtalad regel att man måste var försiktig om man vill att 
kojan ska hålla. Men om Maja kommer och ska vara med och hon får spastiska ryck och 
kojan faller ihop så blir kompisarna irriterade och arga på henne. Likaså om de dansar till 
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musik och Maja kanske råkar få ett ryck så en arm kommer åt en kompis i ansiktet eller 
liknande. Det är ingen tanke bakom och hon vill inte göra illa någon men det råkar bli så och 
då får man som pedagog gå in och förklara säger Viktoria. Hon brukar säga att Majas muskler 
är busiga, att det inte är hon utan att det är kroppen och musklerna som är lite busiga och att 
det då blir lite fel fast hon inte tänkt det.  
 
Viktoria tror att leken är bland det viktigaste för barn för att där bearbetar du allting och sedan 
lär du dig också genom leken. Hon tror också att man inte utvecklas och växer om man inte 
möts av andra människor. Viktoria tycker man ska leka så mycket man bara kan från morgon 
till kväll för det är då dina färdigheter slipas. Ibland kan hon känna att det är synd att vuxna 
går in och bryter leken för alla rutiner. När de äntligen kommit igång med en lek och kanske 
det går bra för Maja och hon får vara med så ska det brytas för samling eller lunch och då kan 
Viktoria känna att nej låt dem fortsätta leka.  
 
Eva berättar att Ebba har haft väldigt svårt att samspela med andra barn och har det 
fortfarande men att det går framåt. Från början pratade hon inte med andra barn utan bara med 
en vuxen åt gången. Ebba har hela tiden haft ett starkt vuxen-barn förhållande så Eva berättar 
att de verkligen försöker få henne att samspela med andra barn. Detta gör de i mindre grupper 
då Ebba har samspelssvårigheter och språksvårigheter. Hon har varit sen i språket sedan hon 
föddes och hon är väldigt impulsiv och har svårt att kontrollera sina handlingar. Det kan visa 
sig som att hon ibland kan riva andra barn i håret, vara oberäknelig, ha svårt att hålla kvar 
fokus och uppmärksamhet och vara lite överaktiv. Detta gör att andra barn inte riktigt vet vart 
de har henne och inte riktigt kan lita på henne. Det är då viktigt att vuxna finns där och kan 
stödja henne, hjälpa henne att tolka och sätta ord på saker. Det blir väldigt viktigt att 
förebygga att hon inte hamnar i den negativa spiralen att det är hennes fel. För det är lätt att 
barn hamnar i det negativa och det bryter ner självförtroendet vilket är väldigt viktigt att få 
behålla. För på något sätt är självförtroende grunden säger Eva. Det som också kan bli svårt 
för Ebba är att hon inte riktigt förstår de konsekvenser som blir följden utifrån hennes 
handlingar t.ex. när hon gör illa en kompis. Därför arbetar Eva och de andra pedagogerna 
mycket med detta. Barnen får leka i mindre grupper med turtagning och samspel. Eva känner 
att deras avdelning med både barn och vuxna betyder mycket för Ebba och att barnen på 
avdelningen också lärt sig hur de ska bemöta Ebba. De har lärt sig att Ebba är Ebba och att 
alla barn har olika behov, kanske inte alltid kan få samma, inte alltid lika. 
 

Så de får ju också en slags lärdom i att möta barn som är på olika sätt och ha det 
med sig i livet (Eva). 
 

De andra barnen har lite smått börjat ta initiativ till lek med Ebba men helst om någon vuxen 
är med. Det blir dock korta stunder, leken blir väldigt sårbar och en vuxen måste vara där och 
stötta hela tiden. Men det har blivit mer och mer lek och det ser Eva positivt på. Ebba själv tar 
lite kontakt med de andra barnen men Eva säger att det inte är på samma sätt som de andra 
barnen som inte har dessa svårigheter. Det är lite annorlunda tycker Eva. Ebba tar kontakt 
med pedagogerna och speciellt Eva som hon ibland kan bli lite fixerad vid. Därför brukar Eva 
försöka dra sig undan när hon ser att det fungerar. Oftast vid lek så är det andra barn som 
också behöver lite extra stöd som kommer med och leker när en vuxen är med. Eva säger att 
de barnen utan svårigheter gärna leker för sig själva. Eva tror att leken är grundläggande, att 
det är så barnen lär sig, ett lekfullt lärande. Det har Eva märkt på Ebba, hon har blivit mer 
självständig och hittat trygghet i lekmaterial och det hon gör.  
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Hon är en av oss på hela förskolan. Alla vet om Ebba och hennes behov, och att 
hon inte gör saker av elakhet utan att det är hennes svårigheter och så (Eva). 
 

Ella berättar att det är svårt för Olle, om någon kommer fram och pratar med honom så 
märker de att han inte har språket. Därför blir det Ella som medlar t.ex. så berättar hon för 
Olle vem som kommit fram och pratar med honom då han även ser dåligt. Några kan komma 
fram och prata med honom men inga längre stunder. De märker att han inte säger så mycket 
så det blir oftast att de kommer fram och ger honom en leksak och säger att den här ska Olle 
ha och sedan går de igen. Ella tycker det är svårt att få till leken med de andra barnen och 
säger att det oftast blir hon som medlar. Men något positivt hände någon dag innan vår 
intervju berättar Ella. Då var det en kompis som lekte doktor med Olle. Flickan satte en 
tryckmanschett på hans arm och sa nu ska vi ta blodtrycket. Ella berättade då för Olle att det 
var kompisen Tea som lekte doktor med honom och då skrattade han till, han märker att hon 
är där.  
 

Han blir glad när kompisarna är närvarande. Och när han hör kompisarnas 
röster (Ella). 

 
Ella känner att hon får respons från Olle. Hon säger att hon till och med har blivit arg på 
honom och sagt till honom och då har han reagerat. Men de övriga pedagogerna kommer 
sällan fram till honom så Ella ser att han ibland blir konfunderad när han hör deras röster. Han 
behöver tid och att man tar på honom när man pratar med honom och säger vem det är. Sedan 
måste man också vänta in honom tills man får respons. Detta gör aldrig de övriga 
pedagogerna vilket gör att Olle kanske hört deras röster runtomkring sig men då de aldrig vart 
fram till honom så kan han inte riktigt koppla vilka de är. 
 
Ella tror att leken är viktig. Att det är i leken barnen får utlopp för situationer som de varit 
med om både hemma och utanför hemmet. Olle leker mycket med sig själv och tillsammans 
med Ella. Ofta blir det tittut leken, där han har en handuk eller en brandfilt som prasslar som 
han ligger under och när Ella säger var är Olle så ska han ta bort filten själv. Detta har han 
även gjort med kompisar. Då ligger de tillsammans under filten och Ella märker att Olle då är 
medveten om att han har en kompis nära och att de leker samma lek. Sedan Ella börjat arbeta 
med Olle så har han utvecklats. Han är mer medveten nu när man pratar och i leken och 
förstår mer som t.ex. tittut leken. Han har en speciell boll som han håller och så ber Ella 
honom kasta iväg den och då drar han armen bakåt väldigt sakta men släpper bollen där och 
skrattar och tycker det är kul. Han försöker kasta och är mer medveten om vad saker går ut på. 
På vintern känner Ella att det är svårt utomhus då Olle måste sitta i vagnen. Ella brukar då gå 
runt med honom och prata med kompisar, låter honom hålla i en boll eller spade. Men Olle 
kan inte gräva själv och måste ha stöd för ryggen. På sommaren är det lättare för då kan Ella 
ta med en matta ut som Olle kan ligga på bredvid sina kompisar och kommer på så vis 
närmare dem. 
 
Ester säger att leken fungerar bra för barnen med hörapparat, de är lite blygare och 
försiktigare men det är inget som har med handikappet att göra utan mer med deras 
personlighet säger hon. De har sin bästis och sina kompisar. För Hanna däremot är det lite 
knepigare för hon är van att få som hon vill. Om hon säger något så fixar någon det så. I leken 
blir det lätt att hon säger till sina kompisar hur de ska leka vilket då blir tokigt. Ester säger att 
barnen ofta kommer och säger, men jag vill inte leka som hon säger. Ester säger att detta är 
något de arbetar med, att allting inte alltid sker på en gång utan att även Hanna får vänta. Hon 
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är van att någon lämnar allt för att gå till henne och det går inte riktigt och det måste hon lära 
sig. Hon ska inte bli lidande säger Ester men ändå lära sig. 
  
Robert berättar att Hanna är med och leker med de andra barnen. Hon har sin styrka i språket 
och är mentalt väldigt snabb. Hanna föreslår hela tiden lekar och det uppmuntrar 
pedagogerna. Det som är svårt är att hon i sin värld alltid stått i centrum, det har alltid utgått 
från hennes behov. Där försöker pedagogerna nu ge Hanna lite motstånd, försöka lösa 
konflikter, inte alltid få som hon vill, förhandla och också få henne att fråga vad kompisarna 
vill. För hon brukar alltid säga jag vill men det fungerar inte alltid att säga till en kompis att 
jag vill att du gör så här med dockan, kompisen kanske inte vill göra det. För att Hanna ska få 
bli lite mer självständig och inte alltid behöva ha assistenten intill sig så har pedagogerna gjort 
så att hon fått en liten plinga. Så när de lagt henne på madrassen t.ex. vid vilan så har hon 
plingan som hon ringer i när hon vill ha hjälp. Robert anser att pedagogerna inte bara ska 
klampa in och fråga om hon behöver hjälp hela tiden utan de ska knacka eller komma när hon 
plingar. Barnen får gå in och ut men de vuxna ska knacka så de får vara självständiga. De 
andra barnen tar absolut initiativ till lek med barnen med funktionsnedsättning, de är 
populära. Delvis tack vare deras personlighet och delvis på att de har en vuxen som lyfter 
deras status. 
 

Leken är barnen, och leken är människan skulle jag säga, vi kan klä leken i lite 
allvarligare som vuxna kan man göra det lite allvarligare, vi gör egentligen saker 
bäst när vi gör det genom lek, och barnen mår bäst när de får leka, sen kan man 
säga med övningar, det är mycket som de testar genom leken, men det ska vara 
centralt, det är enda sättet annars blir det mekaniskt (Robert). 
 

I leken anser Robert att man bjuder på en del av sig själv på något sätt och att du inte behöver 
ta några risker för det är alltid på lek, på låtsas. Fungerar det inte så är det bara att göra om. 
Det är en otrolig övning för livet och en känsla att våga göra saker som finns i leken måste 
sedan också följa med i livet för annars blir man en mekanisk person tycker Robert.  
 

5.3 Kamratrelationer 
 
Hur pedagogerna upplever barnens kamratrelationer 
 
Viktoria tänker mycket på att Maja ska bli en i gruppen och få kamratrelationer. Maja går 
sista terminen i den grupp hon går i nu sedan är det tänkt att hon ska flytta upp till en femårs 
grupp. Så denna termin har Viktoria som mål att backa i sin roll då Maja är väldigt fäst vid 
henne och kan välja bort kamrater och hellre göra saker med Viktoria. Viktoria känner ingen 
oro för stödet för Majas funktionsnedsättning utan det är mer att hon ska få fungerande 
kamratrelationer som Viktoria tycker känns jobbigt och svårt. För det är det som blir lite 
knepigt vad gäller hennes funktionsnedsättning, att det är Viktoria som vuxen som kan se 
hennes behov och ge henne stöd vilket inte kamraterna kan. Därför tycker kanske Maja att det 
är mer attraktivt att också leka och vara med Viktoria, för hon kan svara upp till hennes behov 
så det blir lite av ett dilemma.  
 

Så där måste jag också tänka efter hur ska jag göra, för att hon ska leka med 
kamrater, och att det fungerar, och att jag är lite mer bakom (Viktoria). 
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Det är svårt att styra andra till vem de ska tycka om och vem de ska leka med, även som 
vuxen väljer du kompisar som du känner att du fungerar med. Men Viktoria säger att hon 
ändå är ganska hård på den punkten. Man behöver inte älska alla men en bra kompis ska man 
alltid vara säger hon. Det är hennes motto bland barnen, att vara en schysst och en bra kompis 
det är viktigt.  
 
Eva berättar att Ebba har en lillasyster som betyder mycket för henne. Tidigare har hon slagit 
henne mycket då hon haft svårt att hålla sina impulser under kontroll men nu när hon mer och 
mer börjar prata så har relationen utvecklats. Ebba är väldigt känslomässig, väldigt positiv, 
glad jämnt och ger mycket känslor. Men hon har svårt att förstå de konsekvenser som blir från 
hennes handlingar, om hon gör illa någon så förstår hon inte riktigt den handlingsscenen. Eva 
tror att på deras avdelning så är de andra barnen väldigt viktiga för Ebba och även de andra 
barnens föräldrar som hon ofta går fram och pratar med när de kommer. Men det här med 
kompisar är inte på samma sätt som för andra barn säger Eva utan det är något man hela tiden 
får jobba med. De andra barnen lär sig också att Ebba är Ebba och att vi alla är olika och de 
lär sig möta henne. De får lära sig att alla barn har olika behov och kanske inte alltid kan få 
samma, inte alltid lika, att man inte kan möta alla barn på exakt samma sätt.  
 

Så de får ju också en slags lärdom i att möta barn som är på olika sätt och ha det 
med sig i livet (Eva). 
 

Ebba fungerar bäst med barn som är lugna eller barn som är lite äldre som kan ta henne på ett 
lugnt och balanserat sätt. Eva berättar att de haft andra barn som också haft svårt att sätta sig 
in i andras känslor och då blir det mycket konflikter och att de påverkar varandra negativt 
istället för att kunna dra nytta av att de har liknande problematik. Eva tror barnen mår bra av 
att träffa olika slags barn och att de behöver ha bra förebilder också. Eva tror det är bra att 
barnen får träffa både olika slags barn och även barn som är lika. Men även om man har 
samma diagnos så ser det ändå olika ut, en diagnos håller inte en samman då det ter sig olika 
på olika individer. 
 
Ella märker på Olle att han får mycket utbyte av att vara med sina kompisar i gruppen. Hon 
ser på honom att han blir glad när kompisarna kommer fram och pratar med honom och när de 
är runtomkring honom. När de varit borta på någon aktivitet och de är på väg tillbaka till 
förskolan säger Ella att när hon då berättar för Olle att de ska tillbaka och han ska få träffa 
sina kompisar och hon säger namnen på dem så skiner han upp. Ella berättar att det finns 
intresse från de andra barnen, vissa vill titta på håll på honom medan andra kommer fram och 
pratar med honom eller frågar henne om saker och vad de gör. En del barn vill hjälpa Ella att 
t.ex. inhalera Olle. Då håller de i masken och tittar nyfiket på.  
 

Barnen intresserar sig för honom, frågar och kommer med leksaker till honom, 
även om de märker att han inte kan leka som de gör så kommer de ändå fram och 
ger honom saker och så (Ella). 

 
Ester berättar att alla tre barn som de integrerar i barngruppen får vara med och leka och att de 
alla har kompisar. Hon tror också att det är bra för barnen att träffa andra barn med liknande 
behov så att de får känna att de inte är ensamma om sin problematik. De två barn som har 
hörapparater har en dag då de får gå till en så kallad hörisgrupp där de får träffa andra barn 
med hörapparat.  
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Robert berättar att de hörselskadade barnen deltar i allting så länge de hör men de vet inte 
riktigt vad de hör så det kan vara möjligt att de söker sig till vissa kompisar som de hör mera, 
som är lugnare och att om det är många som pratar kanske de drar sig undan. Men de försöker 
skapa miljöer som alla kan vara med i även Hanna som det blir lite begränsat med pga. 
tekniken, permobilen osv. De här barnen är populära säger Robert, förut försökte de bilda 
grupper runtomkring dem men nu bildas de naturligt, de har sina kompisar. Och de är 
populära både tack vare deras personlighet och att pedagogerna lyfter deras status. Robert tror 
på att barn ska få träffa andra barn med liknande behov så att de inte ska känna sig som 
undantag och att de inte är själva. Robert berättar att de vill ge barnen så stor möjlighet som 
möjligt att ha kontakt med normala barn, att ha normala barn som kompisar, att de ska känna 
att jag duger som vilken som helst, de andra barnen vill leka med mig. Om de bara umgås 
med handikappade barn byggs de bara för att umgås med dem. Robert säger att det kan vara 
bra att ha andra barn med liknande behov som en resurs men inte att det ska vara en 
slutdestination i ens liv. 
 

5.4 Verksamhet/integrering 
 
Hur pedagogerna upplever att verksamheten/integreringen fungerar runt barnen 
 
Viktoria kan känna att hon skulle behöva mera tid att jobba med frågor utifrån Maja. Oftast är 
dagarna så inrutade, man gör sina rutiner och har sin grupp. Viktoria skulle vilja lägga mer tid 
på gruppstärkande lekar och mera empatiövningar. Viktoria tror att det skulle kunna vara 
skönt för Maja att ha en kompis med liknande behov. Speciellt när de som hon börjar bli lite 
äldre och mer medvetna, när de förstår att de är annorlunda.  
 
I fallet med Maja tycker Viktoria att det fungerar bra med integreringen men hon har varit 
med om när det inte riktigt fungerat. Det var en mindre grupp på tolv barn där fyra barn med 
särskilda behov skulle integreras. Dessa barn var väldigt utåtagerande så Viktoria kände att de 
tog över allt så de andra barnen utan särskilda behov till viss del blev åsidosatta och rädda för 
de här barnen som slog och sparkade. Så det kan vara så olika. Samtidigt har Viktoria varit på 
föreläsningar där vuxna med olika diagnoser sagt att de bästa pedagogerna eller de som 
uppfostrade dem bäst det var kamraterna, de blir den största tryggheten. Så är det fungerande 
grupper tror Viktoria att det fungerar bra att integrera barn med funktionsnedsättning i en 
reguljär förskola. Man lär sig mycket av kompisarna och om en kompis säger till så tar det 
mer än om en vuxen gör det speciellt när de blir lite äldre, de kan visa hur saker går till osv. 
Viktoria tror att utan henne hade nog Maja varit mycket ensam, hon hade nog haft bra dagar 
men antagligen skulle hon ofta bli lämnad åt sitt öde. Det finns inte tid, man hinner inte säger 
Viktoria. Det tar tid det Maja gör, allting tar längre tid, även om hon klarar mycket själv så tar 
det tid. Det finns inte i vårt arbete idag, att vänta tycker Viktoria. Alla ska gå ut, alla ska äta 
osv. allting har sitt schema.  
 
Något som Eva och de andra pedagogerna arbetat med tidigare och som de ska återuppta igen 
är något som heter TRAS, tidig registrering av barns språkutveckling. Det är ett 
observationsmaterial där det handlar om att titta på barnens språk och hur de samspelar med 
varandra. Utifrån detta föds det sedan bra diskussioner om hur pedagogerna kan stödja 
barnen, vad de behöver för utvecklingshjälp och det diskuteras också fram ett gemensamt 
förhållningssätt. Ebba vill ha mycket uppmärksamhet och när det har kommit in många nya 
barn har det blivit lite konkurens. Då har pedagogerna arbetat mycket med att vara i 
barngruppen, vara på barnens nivå, sitta ner på golvet och dela upp sig i mindre grupper i 
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olika rum, det skapar trygghet säger Eva. Just nu arbetar Eva och de andra pedagogerna med 
något som heter MPU, motorik, perception och utveckling. Där kan man få tips hur man ska 
arbeta med dessa områden. Det är lite om grovmotorik, handmotorik då Ebba har svårt att 
t.ex. rita, hon har förseningar med högra handkoordinationen. Där är det viktigt att hon får öva 
mycket. MPU berör flera olika områden som perception, känselsinne, syn, hörsel, tal och 
blåskontroll där man kan få tips hur man ska arbeta. Arbetet läggs upp på ett lekfullt sätt då 
Ebba inte är ett skolbarn som man sätter sig ner och tränar med utan det får bli på hennes 
villkor säger Eva. Eva tycker det fungerar bra med integreringen av Ebba. Hon känner att 
barnen lär av varandra, inte bara Ebba från de andra barnen utan även de andra barnen från 
Ebba. Ebba kan väldigt mycket, t.ex. är hon duktig på att lägga pussel och spela dataspel och 
ibland frågar de andra barnen henne hur man gör.  
 

Det är ju vi som ska anpassa oss till barnen på något sätt, man får hela tiden 
reflektera hur vi ska göra, hur vi ska bemöta. Vad barnen har för svårigheter 
(Eva). 
 

Olle tillhör ett habiliteringsteam som Ella tycker fungerar bra. En gång i veckan kommer en 
sjukgymnast och sedan finns det även en logoped samt en specialpedagog men de kommer 
inte lika ofta. Ella tycker samarbetet med dessa fungera bra. Att integrera Olle fungerar 
faktiskt men det är mycket upp till resursen har Ella märkt. Hon säger att hon måste försöka få 
de andra pedagogerna att även tänka på Olle som en i gruppen, att de är 18 barn och inte 17 
barn och sedan Olle. 
 
Ester känner att det tar mycket tid, många möten, men att det är intressant. Sedan försöker hon 
låta resurserna ta en del möten för skulle Ester ta allt skulle hon inte vara så mycket på 
avdelningen säger hon. Något Ester och de andra pedagogerna pratat om på avdelningen är 
dilemmat med att se alla barn. Personligen känner Ester att om någon personal är borta så 
tappar hon inte de snälla tysta barnen utan det hon känner blir svårt är med de barnen som 
behöver lite extra men som inte har någon uttalad diagnos. Är det få pedagoger så känner 
Ester att de barnen inte får det positiva utan det blir mer gör inte si, gör inte så. Ester går ofta 
hem efter en dag och kollar på en lista hon gjort över alla barn vilka barn hon bemött positivt 
den dagen. Det är 23 barn i gruppen och Ester brukar försöka koncentrera sig på barnen som 
inte har någon resurs just för att barnen med resurs redan har någon som ser dem och bemöter 
dem. Men på eftermiddagarna när resursen gått för dagen måste de hålla ett extra öga på de 
barnen. Emellertid brukar Ester försöka hålla lite distans även då så att de får vara lite 
självständiga och verkligen kan bli integrerade. Detta är viktigt att även resursen gör ibland 
tycker Ester. 
 
Ester berättar att de använt barnkonventionen när de skrivit resursansökan. Där står det att 
pedagogerna ska se till alla barns bästa. Detta blev svårt när de tog bort en resurs på Hanna. 
Men efter att de skrivit resursansökan med hjälp av barnkonventionen så har de blivit 
beviljade fler timmar igen. Saken är den att när de t.ex. var ute och Hanna ville få komma ner 
till sina kompisar som lekte i sandlådan och de var två pedagoger plus resursen ute så blev det 
svårt. Kanske en pedagog gått in med ett barn för att kissa och en annan höll på att lösa en 
konflikt med några andra barn, då stod resursen och Hanna där och fick vänta då det behövs 
två vuxna för att lyfta henne. När så väl en pedagog kunde komma och hjälpa till så kanske 
kompisarna hade flyttat sin lek vilket ofta händer, leken förflyttas. Därför behövs det två 
resurser som på en gång kan lyfta ner henne så hon får vara med, annars blir det svårt att få 
henne integrerad. Ester tycker det fungerar bra med integreringen men kan känna att man nog 
ändå ska tänka efter på några saker. T.ex. bör inte gruppen vara så stor utan det ska vara en 
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mindre grupp och så tycker hon inte det ska vara flera och inte heller olika slags 
funktionsnedsättningar i samma grupp. Dels känner hon att det blir så mycket folk på 
avdelningen med alla resurser och sedan känner hon att dessa olika funktionsnedsättningar 
ibland hamnar mot varandra, en har ett behov och den andra har ett annat behov och det gäller 
att man får ihop det på ett bra sätt. Ett exempel som Ester tar upp är att de har arbetat mycket 
med ljudmiljön för de två barnen med hörapparat. Men där blir det ett dilemma då Hannas 
permobil låter ganska mycket och skrapar när den åker över golvet vilket är störande för de 
med hörapparat där ljudet förstärks väldigt mycket.  
 

Jag har inget problem med integrering men kanske en räcker, eller är det två med 
hörapparat så, lättare med en problematik. Så det är något jag skulle vilja tänka 
på framåt (Ester). 
 

Robert berättar att de har arbetat mycket med miljön, de har möblerat, satt fötter på alla bord 
och stolar för att isolera ljudet, satt upp gardiner för att dämpa ljudet och framförallt börjat 
samtala i en mild ton. Det börjar alltid med de vuxna säger Robert, de ska vara barnens 
förebilder. De har även flyttat aktiviteter med mera rörelser till ett rum och de lyssnar inte på 
radio eller musik för det går rätt in i hörapparaterna och blir för starkt ljud. Verksamheten 
runtomkring dem är komplicerad säger Robert. Det är jobbigt, man lägger aldrig resurser i 
förskolan så som man behöver dem utan lägger lite under behov många gånger och hoppas 
sen att det ska räcka. Robert tycker att det fungerar att integrera barnen men att det ofta är en 
resursfråga och samhällets normer. Han tycker att man ofta lägger mycket pengar på teknik 
och inte där det behövs, på människor, resurser. 
 

Det är vi här som är åtta timmar per dag med henne, det är här det ska finnas 
mycket resurser och då pratar vi inte om teknik då pratar vi om människor, 
armar, ego, för annars drabbas hela gruppen. Vi kan aldrig gå och bortprioritera 
henne, då kan hon dö. Så när det är brist på något så måste vi bortprioritera 
gruppen, och då straffar man för man ska ju integrera båda grupperna. Vi ska 
inte göra de handikappade barnen de friska, vi kan inte gå ut vi kan inte göra det 
för att inte Hanna kan göra det. Utan det gäller att integrera alla barnen 
(Robert). 

 

6. Analys 
 
Nedan följer en analys av intervjupersonernas utsagor samt tidigare forskning och teori. Dessa 
redovisas i följande fyra teman som uppkom vid transkribering av intervjuerna. 
 

• Delaktighet 
• Lek/samspel  
• Kamratrelationer 
• Verksamheten/integrering  
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6.1 Delaktighet 
 
Analytisk sammanställning av pedagogernas upplevelser om barnens delaktighet 
 
Eriksson (2006) gjorde klassobservationer som visade att det var nödvändigt för barnen att 
delta fullt ut i alla aktiviteter för att bli delaktiga i verksamheten. Detta är något som Ester 
känner är ett dilemma för Hanna. De arbetar för att Hanna ska få delta i allt så mycket som 
möjligt men det är ofta svårt då hon inte är med på samma villkor. Under vintern t.ex. är det 
väldigt svårt tycker Ester för då får Hanna inte vara ute och då blir hon helt avskild från 
gruppen. Vygotskijs teori (refererad i Sandberg, 2009) tar också upp vikten av att få vara med 
och vara aktiv tillsammans med andra och att detta är grundläggande förutsättningar för 
lärande och utveckling. Rätten att undersöka, experimentera, utveckla och omforma är vad 
delaktigheten innehåller. Att verkligen vara en del av verksamheten betydde enligt Erikssons 
(2006) studie att få vara med kamrater, delta lika i alla aktiviteter och få nödvändigt stöd på 
ett sätt som främjar deltagande och interaktion med kamrater och lärare. Mina 
intervjupersoner ansåg också detta vara viktigt för delaktigheten men också många gånger en 
svårighet att få till. Som Ella, hon känner att träningen med Olle tar så mycket tid från 
barngruppen. Hon försöker att Olle ska vara med på de flesta aktiviteter men det är inte alltid 
det fungerar. Ella känner att hon ofta behöver gå utanför gruppen för att göra olika saker med 
Olle, som träning eller någon annan form av stöd. Vilket hon känner gör att Olle tappar lite av 
delaktigheten med gruppen. Detta dilemma återfinns även i Erikssons (2006) studie, den 
visade nämligen att de ämnen som barnen fick stöd i utanför klassen hade lägst delaktighet. 
 
De barn som fick stöd från jämnåriga, hade många vänner, fick stöd under lektioner och raster 
var mer involverade och delaktiga enligt Erikssons (2006) studie. Ett bra socialt nätverk 
bestående av andra barn är avgörande för delaktighet i skolan visar Erikssons (2006) studie. 
Viktoria känner att det är det hon arbetar mycket med nu. Att alla barn framförallt ska 
acceptera Maja och vilja vara med henne, att hon ska få vänner. För att Maja lättare ska få 
vänner försöker Viktoria göra Maja intressant och attraktiv för sina kompisar. Hon försöker 
göra så att de andra barnen dras och lockas till henne. Detta är något även Robert pratar om 
speciellt angående Hanna. De försöker lyfta hennes egenskaper så mycket som möjligt och 
försöker ge henne de redskap hon behöver så hon ska veta hur hon ska göra för att få vara 
med. Att Hanna ska få en möjlighet att se hur det ser ut utanför familj, teknik och assistenter 
och få en möjlighet att vara delaktig. Robert vill hjälpa barnen att utveckla en personlighet där 
de lever med sitt handikapp och är medveten om sitt handikapp men delar alla andra villkor 
som de andra barnen. Fast i vissa fall kan det vara svårt tycker han som för Hanna som bara 
kan flytta sitt huvud litegrann. Hon kan rent motorisk inte vara med på allt vilket kan göra det 
svårt med delaktigheten. Denna problematik är något som visade sig även i Leung, Chan, 
Chung och Pangs (2010) studie. Enligt deras studie är motorisk kompetens en betydande 
faktor för aktivitet och delaktighet för barn med utvecklingsförsening. 
 
En annan problemställning som var betydande för delaktighet enligt Leung, Chan, Chung och 
Pangs (2010) studie var sociala svårigheter. Barn med höga sociala problem skulle sannolikt 
ha få vänner, dåligt självförtroende och känna sig mer socialt avskild från sina kamrater. Både 
Viktoria och Robert tycker från egen erfarenhet att det är svårare att få barn med sociala 
svårigheter delaktiga än barn med enbart fysiska svårigheter. Det kan vara svårare för det 
sociala samspelet finns inte och kanske de även saknar empatisk förmåga. 
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6.2 Lek/samspel  
 
Analys av hur pedagogerna upplever barnens Lek/samspel med de andra barnen samt med 
pedagogerna 
 
Enligt Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) så är barnen inte bara aktiva i leken, de är 
absorberande. I leken utvecklar och undersöker de så mycket såsom regler, roller, meningar 
och verktyg. De leker för att ta reda på något som de anar men vet lite om. I de förskolor 
Skogman (2004) tittade på var den fria leken dominerade för barnen under dagarna. Detta gör 
att det blir konsekvenser för barnen med funktionsnedsättningar. Barnen får lite stöd vad 
gäller integreringen i förskolans verksamhet och har lett till mobbningssituationer eller ensam 
lek. Viktoria pratar om att det är svårt med just den fria leken. För Majas funktionsnedsättning 
gör att hon inte är lika snabb som de andra barnen och när en lek förflyttas vilket den ofta gör 
kan hon få svårt att följa med både rent fysiskt men också psykiskt. Så för att det ska fungera 
måste Viktoria vara med och medla emellan och hjälpa Maja tillbaka in i leken. Viktoria säger 
att hon måste vara med och styra väldigt mycket och känner att om inte hon skulle vara med 
så skulle Maja ofta få vara ensam.  
 
Eva berättar att barnen lite smått har börjat ta initiativ till lek med Ebba men helst om en 
vuxen är med. Det blir korta stunder då leken är väldigt sårbar och en vuxen måste vara där 
och stötta hela tiden. Skogman skriver om anomileksituationen som en utgångspunkt och 
återfallspunkt för barnens aktivitet i förskolan. För att ta sig ur denna kaotiska situation krävs 
energi i form av personalansträngningar eller andra fastställda förhållanden. Men om dessa av 
någon anledning uteblir faller verksamheten i kaos. Ella berättar att barnen kommer fram till 
Olle och pratar med honom men de märker att han inte har språket. Därför stannar de inga 
längre stunder utan ger honom oftast en leksak och går sedan igen. Hon tycker det är svårt att 
få till leken med de andra barnen och det blir oftast hon som medlar. Skogman (2004) skriver 
också om att anomileken har egenskapsdimensionerna mångtydig, föränderlig och ur framför 
allt barnet med funktionsnedsättnings perspektiv även splittrande. Situationerna innehåller 
alltså en mångfald av möjligheter och val medans den också hela tiden förändras vilket får 
den sociala sammanhållningen i barngruppen att splittras.     
 
Ända från det att barnet föds så bjuds det in till samspel, allt från föräldrar till andra som finns 
omkring dem. De pratar med barnet och för en dialog även om barnet inte kan prata än, de 
tolkar istället de signaler som barnet sänder ut i form av gråt, skratt eller liknande. Och dessa 
är viktiga och bidrar till att utveckla samspelet (Sandberg, 2009). Själva drivkraften till 
utveckling kommer enligt Vygotskij (refererad i Wetso, 2006) ur relationen, de samspel 
barnen deltar i, inom familjen, vuxenvärlden och samhället i övrigt. Eva berättar att Ebba har 
haft väldigt svårt att samspela med andra barn och har det fortfarande men att det går framåt. 
Hon har varit sen i språket sen hon föddes och hon är väldigt impulsiv och har svårt att 
kontrollera sina handlingar. Detta gör att andra barn inte riktigt vet vart de har henne och inte 
riktigt kan lita på henne. Det är då viktigt att vuxna finns där och kan stödja henne, hjälpa 
henne att tolka och sätta ord på saker. 
 
I en av Barton och Wolerys (2008) rapporter som mätte den strukturerade leken så 
förbättrades gruppen som fick lek intervention betydligt mer på att behärska olika nivåer av 
lekbeteenden än kontrollgruppen. Ella berättar att Olle har utvecklats sedan hon började 
arbeta med honom. Han är mer medveten nu när man pratar och i leken förstår han mer som 
t.ex. tittut leken som de tränat på. Barton och Wolerys (2008) kom också fram till att barnen 
med funktionsnedsättningar hade väldigt lite intresse för leksaker, de föredrog att leka med 
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människor. Det var bara ett av barnen som hade kamratkontakter utöver dem som förskola 
eller skola erbjöd vilket gjorde att barnen var väldigt beroende av att vuxna leker med dem. 
Detta stämmer också in på Ebba som hela tiden haft en stark vuxen-barn relation. Eva berättar 
att de verkligen försöker få henne att samspela med andra barn. Ebba tar kontakt med 
pedagogerna och speciellt Eva som hon ibland kan bli lite fixerad vid därför brukar Eva 
försöka dra sig undan när hon ser att det fungerar. För Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) 
grundlägger samspel utveckling och alla typer av mänskligt samspel är social kompetens. 
Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) menade till och med att alla barnens förmågor, 
intellektuella, emotionella, sociala, extensiella har sina rötter i sociala relationer. 
 

6.3 Kamratrelationer 
 
Analys av hur pedagogerna upplever barnens kamratrelationer 
 
Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) menade att barn genom interaktioner förvärvar 
språkliga verktyg som de sedan omformar till sin egen repertoar, han kallade detta barns ”inre 
prat” med sig själv. Ju fler interaktioner vi har desto fler spännande tankar kan vi utveckla. 
Detta är något som Viktoria tänker mycket på, att Maja ska bli en i gruppen och få kamrater 
som hon kan interagera med. Men det är jobbigt och svårt för Maja att få fungerande 
kamratrelationer tycker Viktoria. Detta för att hennes funktionsnedsättning gör det lite svårt 
för kamraterna. Som vuxen kan Viktoria se Majas behov och stödja henne men hennes 
kamrater kan inte det. Detta gör också att Maja ofta väljer att leka med Viktoria istället för de 
andra barnen. Viktoria känner att hon måste vara lite mer bakom och hitta ett sätt att stödja 
Maja så att hon leker med kamraterna, men det är ingen lätt uppgift. Speciellt svårt är det när 
man är utåtagerande och har svårt att följa med i leken. Sen säger också Viktoria att det ju inte 
går att styra andra till vem de ska tycka om eller vem de ska leka med, även vi vuxna väljer 
våra kamrater efter hur vi känner att vi fungerar tillsammans. 
 
I Jonsdottirs (2007) studie är det ca 95 procent av barnen som väljer en kamrat medan resten 
inte tycker sig ha någon kamrat på sin förskoleavdelning. Det var åtta flickor och sju pojkar 
som inte väljer någon kamrat. Enligt den definition som används i avhandlingen ger dessa 
barn uttryck för utanförskap. Utan dessa barn är det sedan sju barn som sedan inte heller väljs 
som någons kamrat och är då ett ”barn utan kamrater”. De barn som i Jonsdottirs studie har 
tillhörighet uppfattades av pedagogerna som ibland självsäkra, sällan lynniga och ensamma, 
ofta vetgiriga och glada, visade goda pro sociala färdigheter samt lek och kommunikativa 
färdigheter. Dessa egenskaper är något som Ebba har svårigheter med och som Eva pratar om 
gör det svårt för henne att få fungerande kamratrelationer. Eva berättar att Ebba är väldigt 
känslomässig, väldigt positiv, glad jämnt och ger mycket känslor. Men hon har svårt att förstå 
konsekvenserna av sitt handlande, om hon gör illa någon förstår hon inte varför den t.ex. blir 
ledsen. Detta gör att det här med kamrater inte är på samma sätt som för andra barn berättar 
Eva utan det är något de hela tiden får arbeta med. De andra barnen i gruppen lär sig att Ebba 
är Ebba och de lär sig möta henne men det är lite svårare. Eva känner att de andra barnen får 
en lärdom i att möta barn som är på olika sätt och att de sedan har det med sig genom livet. 
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6.4 Verksamhet/integrering 
 
Analys av hur pedagogerna upplever att verksamheten/integreringen fungerar runt barnen 
 
En vanlig form av stöd för barn med funktionsnedsättning i skolan/förskolan är 
assistenter/resurser. Andra stödjande metoder är avskild arbetsyta och individuell 
handledning. Med dessa typer av stöd kan barnet bli exkluderad från deras jämnåriga i alla 
fall i vissa delar av skolan (Erikssons, 2006). Detta går inte riktigt ihop med det Viktoria 
känner angående Maja. Hon tror att Maja skulle vara mycket ensam om hon inte hade henne. 
Det finns inte tid säger Viktoria och allt det Maja gör tar tid och hon behöver hjälp för att 
komma in i lekar med kompisar. Skulle Maja inte ha Viktoria skulle hon verkligen bli 
exkluderad från sina jämnåriga. Ella däremot kan känna igen sig i den problematiken. Hon 
känner att hon och Olle är borta mycket från den övriga barngruppen pga. bl.a. träning som de 
gör i ett enskilt rum. De har även andra aktiviteter som gör att de är ifrån den övriga 
barngruppen och Ella känner att det är ett stort problem. För just att de är borta så mycket gör 
att det inte finns så mycket tid att arbeta med att få Olle delaktig med gruppen. Detta kan nog 
också bidra till att de övriga pedagogerna inte skapar någon kontakt med Olle och ofta 
exkluderar honom från gruppen som Ella berättar att hon tycker är väldigt jobbigt och tråkigt. 
 
Barn tolkar sina intryck som sker i samspel med vuxna som bekräftar barns upptäckande och 
sätter ord på saker och händelser. På detta sätt bygger barn upp ett språk och ett inre tänkande. 
Med hjälp av lekens möjligheter så kan enligt Vygotskij (refererad i Wetso, 2006) denna 
övergång till eget tänkande ske. Genom att leka, först med vuxna sen med andra barn bygger 
barn upp en grund av upplevelser och tolkningar av vad det innebär att hantera livet i olika 
förutsättningar. Vygotskij (refererad i Wetso, 2006) säger att i leken skapar barn den 
potentiella utvecklingszon som de behöver för att utvecklas. I Jonsdottirs (2007) studie var det 
flera avdelningar på förskolorna som hade brustit i att skapa en miljö där alla barn kan få 
uppleva sig vara en i gruppen. I resultatet visade det sig också att barnen på de olika 
avdelningarna också gavs olika möjligheter till socialt samspel och social gemenskap. Det här 
är något Viktoria känner att hon skulle vilja ha mer tid att arbeta med. Oftast är dagarna så 
inrutade med rutiner och att alla har sin grupp. Viktoria skulle vilja lägga mer tid på 
gruppstärkande lekar, empatiövningar och att arbeta mera med den sociala gemenskapen. 
Robert pratar om att det kan vara svårt att få det bra, verksamheten runt dessa barn kan vara 
riktigt komplicerad och ofta tycker han att resurserna i förskolan läggs under det behov som 
finns och hoppas det ska räcka. Detta kan ju vara en bidragande orsak till att det blir olika 
möjligheter till socialt samspel på olika avdelningar och förskolor. En annan bidragande orsak 
kan vara hur pedagogerna hanterar det hela. Som Ella pratar om så måste hon som resurs även 
få de andra pedagogerna i gruppen att även tänka på Olle och se honom som en i gruppen och 
hon säger att det krävs mycket av resurspedagogen. Det är självklart viktigt vem som är resurs 
men också vilka pedagoger som arbetar runt omkring, alla ska vara engagerade för att det ska 
bli så bra som möjligt med integreringen. Något att tänka på och som också kan påverka hur 
en integrering fungerar berättar Ester är storleken på gruppen och att det inte ska tas in barn 
med flera olika funktionsnedsättningar i samma grupp. Ester känner att när man har barn med 
olika funktionsnedsättningar så är det lätt att de hamnar emot varandra och det kan bli svårt 
att tillgodose behoven på rätt sätt.  
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7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
För att få tag i lämpliga intervjupersoner till min studie tog jag hjälp av en specialpedagog via 
mitt arbete. Hon tipsade mig om några lämpliga pedagoger som arbetar med barn med 
funktionsnedsättning i den reguljära förskolan. Detta gjorde dock att de alla arbetade i samma 
kommun vilket kan begränsa studiens generaliseringsmöjlighet.  
 
Merriam (1994) menar att i den kvalitativa intervjun vill forskaren ha reda på vad någon 
annan vet, tycker eller överhuvudtaget tänker på. Utifrån mitt syfte att ta reda på hur 
pedagogerna upplever delaktigheten för barn med funktionsnedsättning i den reguljära 
förskolan anser jag att den kvalitativa intervjun passade bäst. Jag kände att de intervjufrågor 
jag hade gav mig bra svar på hur pedagogerna upplever delaktigheten i leken för barnen med 
funktionsnedsättning. Fördelen som jag kände med intervjun var att jag kunde få utförligare 
svar genom följdfrågor vilket jag inte hade kunnat få om jag t.ex. valt att göra en enkätstudie. 
Stukát (2005) menar att med hjälp av följdfrågor kan svaren bli mer fördjupande.  En 
begränsning med intervjuerna är dock att intervjupersonerna kan uppfatta frågorna på olika 
sätt samt att följdfrågorna inte blir likadana.  
 
Andra faktorer som påverkar är yttre störningar under intervjun samt hur dagsformen på 
intervjupersonen är vid tillfället. Vid två av intervjuerna har vi blivit avbrutna av att en person 
kommit in i rummet men direkt ursäktat sig och gått igen. Hur detta påverkade 
intervjupersonen samt dess svar är svårt att veta. Andra faktorer som kan ge möjliga felkällor 
är intervjupersonens ärlighet, jag kan inte vara säker på att intervjupersonerna i alla svar var 
helt ärliga. Deras svar kan ha påverkats av att de vetat att jag arbetar i samma kommun samt 
att de valt att genomföra intervjuerna på sina arbetsplatser.  
 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
 Är barnet med funktionsnedsättning en del av gruppen, som alla andra barn, är de 
delaktiga? 
 
Mina intervjupersoner är alla eniga om att få vara delaktig och att vara en i gruppen är väldigt 
viktigt. Robert tycker att delaktigheten gör oss till de människor vi är för är man delaktig får 
man visa vem man är, bidra, ta och utvecklas. Eva anser att delaktigheten är en förutsättning 
för att skapa sig en egen identitet och att känna att man hör hemma någonstans, att inte känna 
sig utanför. Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) ansåg att delaktighet var ett nyckelord för 
barns utveckling. Att få vara med och vara aktiv tillsammans med andra var enligt honom en 
förutsättning för lärande och utveckling. Hur ser det då ut för barnen med 
funktionsnedsättning, är de delaktiga, är de en i gruppen? 
 
Viktoria känner att hennes utmaning just nu är just att få Maja delaktig i gruppen. Att alla 
barn ska acceptera henne, och inte ta bort handen, vilja sitta bredvid osv. Men det är ett 
dilemma tycker hon, för riktigt med i gruppen är hon inte riktigt än. Men Victorias mål är att 
hon ska bli mer delaktig och hon tror att de kommer lyckas. Men Victoria känner att det är en 
stor utmaning att få Maja helt delaktig i gruppen.  
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Ester och Robert är eniga om att delaktigheten inte är något problem för de två barnen med 
hörapparater men att det är svårare för Hanna som inte alls är med på samma villkor. De 
arbetar för att det ska bli så lika som möjligt men då Hanna behöver en vuxen vid sin sida blir 
det inte på samma sätt. På sina egna villkor så är Hanna delaktig säger Ester, hon är med på så 
mycket som går men Ester säger att det alltid finns önskemål om mera. T.ex. så får inte Hanna 
vara utomhus under vintertid vilket gör att när den övriga barngruppen är ute är hon själv inne 
med sin assistent och blir ju då exkluderad från gruppen. Detta har Ester och Robert försökt 
ändra på men läkare och föräldrar har vart bestämda på att hon inte får vara ute och då blir det 
svårt. Ester tycker att Hanna är mer delaktig när hon får vara med ute, då kan de till och med 
gå iväg till parker och på utflykter, de anpassar bara så det finns bra vägar för Hanna och 
hennes permobil. 
  
Det som kommit fram under mina intervjuer är att barnen med funktionsnedsättningar är 
delvis delaktiga. De flesta av dem har funktionsnedsättningar som gör det svårt att vara helt 
delaktig på allt precis som de andra barnen men som pedagogerna själva sa så är de så 
delaktiga som de kan utifrån sina egna förutsättningar. Något som alla pedagogerna hade var 
mål om att de ville öka delaktigheten och att de hela tiden försöker hitta nya lösningar för att 
detta ska bli möjligt. Detta tycker jag är väldigt positivt, för det känns tråkigt att dessa barn 
inte ska få vara helt delaktiga. Visst måste man självklart se till deras funktionsnedsättning 
och vad de klarar men jag tror att det är bra att ha som mål att de ska vara delaktiga och sedan 
försöka hitta vägar för att nå dit. För precis som Vygotskij så tycker jag att man inte bara ska 
se vad barnet kan och vad barnet är utan också uppmärksamma vad barnet ännu inte är. 
Vygotskij (refererad i Sandberg, 2009) såg inte utvecklingen som passiv mognad utan han såg 
att utvecklingen kan organiseras, genom aktivitet, genom interaktion och genom delaktighet. 
Därför är det viktigt att alla barn får vara delaktiga och om de har svårigheter så ska de få 
hjälp att bli det i den största mån som det går. 
 
Resultatet visar att de här barnen till viss del är delaktiga utifrån sina egna förutsättningar men 
att det kan förbättras. Jag tycker att de pedagoger som jag mött verkligen brinner för att hjälpa 
dessa barn att få bli delaktiga i gruppen och att de kämpar med de resurser som de har för att 
det ska bli möjligt. Men precis som jag innan misstänkte så är det en svår uppgift och det kan 
många gånger kännas svårt. Men jag tycker att alla mina intervjupersoner gör ett bra arbete 
och att fortsätter de arbeta och sätta upp nya mål så kommer de lyckas öka delaktigheten ännu 
mera. 
 
Hur samspelar barnet med funktionsnedsättning med de andra barnen i gruppen? 
 
Även vikten av lek och samspel är mina intervjupersoner eniga om. De tycker att lek och 
samspel är väldigt viktig för barns utveckling. Viktoria tror att leken är bland det viktigaste 
för att i leken så bearbetar du allting. Och möts man inte av andra människor så tror Viktoria 
att man inte heller utvecklas och växer. Detta är även något Vygotskij (refererad i Sandberg, 
2009) pratade om. Han ansåg att alla barns förmågor, intellektuella, emotionella, sociala, 
extensiella utvecklas i sociala relationer. Och själva drivkraften till utveckling kom enligt 
Vygotskij (refererad i Wetso, 2006) ur relationen, de samspel som barn deltar i, inom 
familjen, vuxenvärlden och samhället i övrigt.  
 
Alla mina intervjupersoner tyckte att det var svårt med leken och samspelet mellan barnet 
med funktionsnedsättning och de övriga barnen. Ebba har haft det väldigt svårt med att 
samspela med andra barn och har det fortfarande berättar Eva men det går framåt hela tiden. 
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När hon började hos dem pratade Ebba inte med andra barn utan bara med en vuxen åt 
gången. Vuxen-barn förhållandet har alltid varit starkt hos Ebba så Eva berättar att de arbetar 
mycket för att få henne att samspela med andra barn. De andra barnen i gruppen har börjat ta 
initiativ till lek med Ebba men då helst om någon vuxen är med. Det blir då korta stunder för 
leken blir väldigt sårbar och en pedagog måste hela tiden vara med och stötta. Ebba tar själv 
lite kontakt med de andra barnen men det är inte på samma sätt som de andra barnen säger 
Eva. Men det har börjat bli mer och mer lek vilket hon ser positivt på då hon anser att leken är 
grundläggande och att det är så barn lär sig. När barn samarbetar och samspelar med vuxna 
och andra barn leds barnet mot högre nivåer i sin egen utveckling. Därför sker enligt 
Vygotskij (refererad i Bråten, 2007) utveckling genom lärande och i många sammanhang kan 
man säga att det är lärandet som styr utvecklingen. 
 
Olle har en så pass grav funktionsnedsättning som gör att han inte kan leka eller samspela 
som de andra barnen kan. Men Ella berättar att han märker när kompisarna kommer fram till 
honom och att när Ella berättar vem det är kan han visa respons genom att bli glad. Men trots 
detta så söker de andra barnen kontakt med honom men då de märker att han inte har språket 
så blir det ofta kortvarigt. De kommer oftast fram med en leksak och säger att Olle ska ha den 
men sen så går de igen. Olle leker mycket själv och tillsammans med Ella, oftast blir det tittut 
leken som han tycker mycket om och som Ella märkt att han utvecklats i.  
 
Resultatet visar att barnen med funktionsnedsättningar har kompisar och samspelar till viss 
del med de andra barnen, vissa har det svårare än andra. Lite beroende på vilken 
funktionsnedsättning som barnen har och vilka förutsättningar det ger så samspelar barnen 
med både vuxna och andra barn. De flesta av dem behöver dock stöd och hjälp för att 
samspelet och leken ska fungera och då den fria leken utgör en stor del av dagen i den 
reguljära förskolan är det väldigt viktigt att detta fungerar. 
 
Hur arbetar pedagogerna med inkludering i lek och samspel? 
 
När vi bjuder in oss till aktivitet och samspel så händer det något säger Vygotskij (refererad i 
Sandberg, 2009). De förskolor och skolor som ger möjlighet till många samspel mellan barn 
och vuxna och mellan barn och barn kommer att skapa en stark plattform för barnets lärande 
och utveckling. De pedagoger jag har intervjuat har alla tyckt att delaktighet i gruppen samt i 
lek och samspel är en av de viktigaste delarna för barn och deras utveckling. De anser att det 
är något som är livsviktigt men också en stor utmaning för dem i sitt arbete.  
 
För att öka delaktigheten och samspelet mellan barnen har Viktoria och hennes kollegor börjat 
ta in mycket gemensamma lekar där man med hela gruppen t.ex. gör leken biltvätten så 
barnen lär sig att ta på varandra och att man inte stöter bort. De gör också massagesagor där 
de två och två ska lära sig att ta på varandra och att alla får vara med. De har även börjat med 
forumteater. Där spelar först de vuxna upp en liten teater, t.ex. att alla utom en har röda jackor 
på sig och då inte får vara med sedan får barnen spela upp samma teater. Efteråt pratar de om 
hur det kändes att inte få vara med. Detta gör de för att väcka tankar om hur det känns i olika 
situationer som kan uppkomma pga. olikheter säger Viktoria. Pedagogerna går också in i 
leken och hjälper till att leda leken vidare. 
 
Eva och de pedagoger som hon arbetar med ska återigen börja arbeta med något som heter 
TRAS, tidig registrering av barns språkutveckling. Det är ett observationsmaterial där det 
handlar om att titta på barns språk och hur de samspelar med varandra. Utifrån detta har sedan 
pedagogerna diskussioner om hur de kan stödja barnen, i vad de behöver för hjälp i 
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utvecklingen och det diskuteras även fram ett gemensamt förhållningssätt. För att hjälpa Ebba 
in i gruppen och i samspelet med de andra barnen har pedagogerna arbetat mycket med att 
vara i barngruppen, vara på barnens nivå, sitta ner på golvet och dela upp sig i mindre grupper 
och i olika rum, detta skapar en trygghet säger Eva. Pedagogerna försöker se barnen som en 
resurs och att de alltid ser det positiva hos barnet. Sedan tycker Eva att det är viktigt att 
arbetslaget diskuterar och reflekterar över hur de arbetar och ska arbeta. Det Eva skulle vilja 
få mera tid till är att förbereda material och annat praktiskt och vara mer förberedd i vardagen.  
 
Mina intervjupersoner har visat sig ha lite olika strategier för att få barnen delaktiga i lek och 
samspel. Men de arbetar också med barn med helt skilda funktionsnedsättningar. Det viktiga 
är att de är medvetna och vill arbeta för att öka samspelet mellan barnen. Att de hittar 
lösningar och sätt att arbeta på och hjälper barnen framåt i deras utveckling. Det tycker jag det 
verkar som att dessa pedagoger verkligen gör. Det som jag under intervjuerna har fått känslan 
av att de tycker är jobbigt är bristen på tid, att tiden inte riktigt räcker till för allt de skulle 
vilja göra.  Det jag märkt under studiens gång är hur viktig roll pedagogerna har för att barnen 
ska få så bra förutsättningar som möjligt.   
 
Hur anser pedagogerna att integreringen fungerar? 
 
Viktoria har arbetat länge inom förskolverksamhet och berättar att det finns många olika 
grader av svårigheter och att vissa barn inte kan leka alls men att hon läst och vart på 
föreläsningar om att det ändå är bäst för barnen att få vara med i en vanlig barngrupp. 
Viktoria tycker att det fungerar bra med integreringen av Maja men för att det ska fungera är 
det viktigt att ha rätt resurser säger hon. För hade inte Maja haft Victoria eller någon annan 
resursperson så tror Victoria att Maja skulle vara mycket ensam och ofta bli lämnad åt sitt 
öde. Det finns inte tid, man hinner inte säger Viktoria. Det Maja gör tar tid, allting tar längre 
tid, även om hon klarar mycket själv så tar det tid. Och det finns inte i vårt arbete idag, att 
vänta tycker Viktoria. Alla ska gå ut, alla ska äta osv. allting har sitt schema.  
 
Ester tycker det fungerar bra med integreringen men kan känna att man nog ska tänka efter 
när man sätter ihop en grupp. T.ex. ska gruppen vara mindre, den får inte vara för stor och så 
tycker hon inte det ska vara flera och inte heller olika slags funktionsnedsättningar i samma 
grupp. Eftersom de har detta så vet hon att det blir för mycket folk på avdelningen med alla 
resurser och sedan tycker hon också att de olika funktionsnedsättningarna ibland hamnar emot 
varandra. T.ex. tar Ester upp att de arbetat mycket med ljudmiljön för barnen med 
hörapparater. Detta blir ett dilemma då Hannas permobil låter mycket och skrapar när den kör 
över golvet för ljudet förstärks väldigt mycket i hörapparaterna och blir då störande för dessa 
barn. Ett annat dilemma som Ester och de andra pedagogerna på avdelningen pratat om är att 
se alla barn. Ester känner att när någon pedagog är borta så är det inte de snälla tysta barnen 
hon tappar utan det hon känner blir svårt är med de barnen som behöver lite extra men som 
inte har någon uttalad diagnos. Är det få pedagoger så känner Ester att de barnen inte får det 
positiva utan det blir mer gör inte si, gör inte så. Robert berättar att han tycker att det är viktigt 
att barn med funktionsnedsättning har kompisar som inte har någon funktionsnedsättning. Att 
de ska känna att jag är lika bra som vem som helst och att de andra barnen vill leka med mig. 
Skulle de bara umgås med barn med funktionsnedsättningar utvecklas de bara för att umgås 
med dem. Robert anser därför att det kan vara bra att ha barn med liknande behov som en 
resurs men inte att det ska vara en slutdestination i ens liv. 
 
Det visade sig att alla mina intervjupersoner var eniga om att barn med funktionsnedsättningar 
ska integreras i den reguljära förskolan. De tyckte alla att barnen får stort utbyte av varandra 
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och att barnen med funktionsnedsättningar kan utvecklas bättre om de får gå i en reguljär 
förskola och umgås med barn utan funktionsnedsättningar. Detta håller jag med om och jag 
instämmer också med att man bör tänka efter när man sätter ihop en grupp som ska ha ett barn 
med funktionsnedsättning.  
 
Jag tycker att det är bra att barn med funktionsnedsättningar integreras i den reguljära 
förskolan. Jag tror att barnen är de bästa pedagogerna och att barn lär sig väldigt mycket av 
varandra. Men då ska det också göras på rätt sätt. Barngruppen ska inte vara för stor och bara 
ett barn med funktionsnedsättning ska integreras per grupp. Det ska också alltid sättas pengar 
på en utbildad resurs. Sedan ska alla pedagoger få tid att planera och sätta upp arbetssätt 
tillsammans för att alla barn ska bli sedda och delaktiga i gruppen. 

 
7.3 Teoridiskussion 
 
Oavsett vem du är gammal som ung, har en funktionsnedsättning eller är helt frisk så behöver 
vi alla få vara delaktiga i den värld vi lever i. I min studie ville jag titta på hur delaktigheten 
ser ut i förskolan för barn med funktionsnedsättningar. Själv anser jag att det är väldigt viktigt 
att alla barn oavsett förutsättningar ska få vara delaktiga i alla dagens aktiviteter på en 
förskola, speciellt den fria leken. Den fria leken utgör en stor del av dagen på en förskola och 
där får barnen samspela och lära tillsammans. Jag valde att använda mig av Vygotskijs sociala 
utvecklingsteori för att teorin bygger på att barn behöver samspela med andra människor för 
att utvecklas. Jag ansåg att Vygotskijs teori gav styrka åt hur viktig delaktighet och samspel är 
för barn och deras utveckling.  

8. Slutsatser 
 
Det visade sig vara en stor utmaning för pedagogerna att få barn med funktionsnedsättningar 
delaktiga i alla aktiviteter på förskolan. Speciellt att få barnen med funktionsnedsättningar 
delaktiga i lek och samspel med de övriga barnen. Pedagogerna arbetar flitigt för att få barnen 
delaktiga och i stort är de också det. Men pedagogerna tyckte att det alltid kan bli lite bättre 
och arbetar därför mycket med delaktigheten.  
 
Det är väldigt viktigt att barnet med funktionsnedsättning får en resursperson som kan finnas 
där och stötta och hjälpa under dagens aktiviteter. Tiden räcker nämligen inte till och skulle 
barnen med funktionsnedsättningar inte få en pedagog som hjälper och stöttar dem trodde 
många av mina intervjupersoner att dessa barn skulle bli ensamma. 
 
Efter min studie kan jag dra slutsatsen att pedagogerna har ett stort ansvar för hur delaktiga 
alla barn blir i förskolan. Speciellt barn med funktionsnedsättningar som kan ha svårigheter 
att på egen hand samspela och delta. Där är det viktigt att det sätts in en resursperson och att 
det inte sparas in på det.  

9. Vidare forskning 
 
Något jag själv skulle velat göra men som det inte fanns tid för var att titta djupare på hur 
delaktigheten ser ut för barn med funktionsnedsättningar. Det skulle kunna ske genom att 
komplettera med att också göra observationer i barngrupp och intervjua barnens föräldrar.  
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Det som kom fram i mina intervjuer var att det ofta finns barn med särskilda behov men som 
inte är med i någon habilitering och inte fått någon diagnos men ändå är i behov av extra stöd. 
Dessa barn har ingen resurs som kan hjälpa och stödja dem. Så hur ser det ut för dem, är de 
delaktiga? 
 
En annan intressant fråga är att vidga studien och titta på hur det ser ut i olika kommuner och 
olika städer i landet. Hur integreras barn med funktionsnedsättningar och hur arbetar man med 
detta i olika kommuner och städer? 
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Chatarina Falck och läste för några år sedan till beteendevetare på Mälardalens 
högskola. Men pga. olika personliga omständigheter blev tyvärr mitt examensarbete liggandes 
på hyllan och sedan fick jag arbete som förskollärare här i Stockholm och det var svårt att få 
tid att ta tag i det igen. Men nu så snart tre år senare så har jag äntligen tagit mig tiden att 
slutföra min utbildning och göra mitt examensarbete. 
 
Jag är intresserad av hur man som personal uppfattar barn med funktionsnedsättnings 
delaktighet i leken med de andra barnen på en reguljär förskola och hur man arbetar med 
detta. Intervjun kommer att spelas in på band/laptop och det är bara jag som lyssnar på det, 
efter arbetets slut kommer inspelningen att tas bort/förstöras. Arbetet är helt anonymt och ni 
får ta del av resultatet.  
  
Intervjun kommer handla om hur du som pedagog uppfattar barnets delaktighet i gruppen och 
hur du själv känner att du och dina kollegor kan hjälpa barnet till större delaktighet. Intervjun 
kommer att ta ca 30-45 minuter och tar plats där du vill. Ditt deltagande är frivilligt och du 
kan avbryta intervjun när som helst om du inte vill fortsätta. Intervjun kommer kretsa kring 
dessa frågor: 
 

• Är barnet en i gruppen? 
• Hur fungerar samspelet/leken mellan barnet och barngruppen? 
• Vad kan pedagogerna bidra med för att barnets situation på förskolan ska bli så bra 

som möjligt? 
 
Undersökningsresultaten kommer att redovisas så att inga enskilda individer kommer att vara 
identifierbara. Du kommer alltså att garanteras total anonymitet.  
 
Om du vill veta mer får du gärna kontakta mig på tel. ****** eller via mail: ******* 
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar/Chatarina Falck 
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Bilaga 2 Intervjuguide  
 
Frågor till pedagogerna 
Hur länge har du arbetat inom förskolan/barn med funktionsnedsättningar? Utbildning? Hur 
har du arbetat tidigare? Funktionsnedsättningar? 
Hur ser situationen ut för just det här barnet som du arbetar med nu? Vilken 
funktionsnedsättning? Hur stor är barngruppen? Vilka åldrar? 
 
Hur blir barn med funktionsnedsättningar delaktiga i leken på en förskola? 
 

• Är barnet en i gruppen? 
• Hur bemöts barnet av barngruppen? 

 
• Är barnet intresserad av de andra barnen? 
• Är barnen intresserade av barnet? 

 
• Hur fungerar kommunikationen mellan barnen? 
• Hur arbetar ni för att hjälpa till med det? 

 
• Hur fungerar samspelet/leken mellan barnen? 
• Tar barnet initiativ till samspel/lek med de andra barnen? 
• Tar barnen initiativ till samspel/lek med barnet? 
• Hur bemöts barnet i leken från de andra barnen? 
• Hur arbetar ni pedagoger för att utveckla hjälpa till med samspelet/leken mellan barnet 

och barngruppen?  
 

• Hur tycker du verksamheten runt barnet fungerar? 
• Vilka verktyg/stöd har ni fått för att hjälpa barnet att bli delaktig i gruppen? 
• Tycker ni det fungerar bra att ha barn med funktionsnedsättning i en reguljär 

förskolegrupp? 
• Vad finns det för fördelar och nackdelar? 
• Känner du att ni kan tillgodose barnets behov? 

 
• Hur viktigt är delaktigheten för barns utveckling tror du? 
• Hur ser du på leken och barns utveckling, hur viktig är den? 
• Känner du att ni kan hjälpa barnet att bli delaktig i leken? 
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