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Abstract  

English title: Inclusion of children with special needs  

- An interview study of four teachers' reasoning about their approach for inclusive practices 

The purpose of this study is to gain insight of four preschool teacher’s perspectives and 

reasoning in two different local if they working to counteract exclusion. The questions this 

study assumes are: How does the teachers in preschool reason about how they working 

against exclusion of children with diagnosis in the free game, if there are? How does the 

teachers reasoning about their methods and personal strategies they uses to include children 

with diagnosis in the free game, if they are excluded? How does the teachers reasoning about 

the diagnosis effect of these children’s social interaction with other children if the diagnosis 

became their identity? The method in this study to collect material about the teacher´s 

perspective on the subject is semi-structured interviews. The collected material has been 

analyzed and interpreted from a socio-cultural perspective. The conclusion of this study is that 

you can see pattern of the teachers reasoning about the subject, their methods and their 

personal strategies to include children with diagnosis. They work very close to the children 

and focus on the individual child in the group and the importance of excluding work for 

inclusion. The inclusion work is complex and the teacher’s approach and child perspective 

affects the inclusion work and if the children get stigmatized because of their diagnosis as 

identity. Exclusionary practices is necessary for the inclusion work and work close to the 

individual and also knowing the child´s difficulties and strength to support where it´s needed 

so the child can be involved in social interaction with other children. 
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1. Inledning och bakgrund   

Under mina VFU-perioder har jag fått erfara att barn med diagnos haft svårigheter med att bli 

inkluderade i den sociala fria leken och haft svårigheter i det sociala samspelet med andra 

barn. Eftersom skolan är till för alla så ska alla barn känna sig trygga och inkluderade i 

verksamheten oavsett vilka förutsättningar de har. Så med den här studien vill jag få en 

djupare förståelse om fyra pedagogers resonemang om hur de arbetar för att motverka 

exkludering av barn med diagnos. Samhället består av en mångfald olika människor som lever 

tillsammans där samhället strävar efter att alla människor ska ha lika rättigheter. I FN:s 

deklaration (1948/2008:9) om mänskliga rättigheter fastslås rätten till utbildning, alla 

människor ska ha möjlighet till att få utbildning. FN:s barnkonvention (1989/2009:7) om 

barns rättigheter fastslår även där att alla barn ska ha rätt till utbildning och få det stöd som de 

behöver för att tillägna sig sin utbildning. Regeringen har enligt propositionen 1984/85:209 

(1985:1) beslutat den 18 april 1985 att alla barn har rätt till att gå i förskolan. Skolan ska vara 

till för alla oavsett bakgrund och funktionsnedsättningar, vilket förskolans läroplan talar för: 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuelläggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att 

barnens förmåga till empati och omtanke till andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.” (Lpfö98 reviderad 2010:7). Även 

barnkonventionen nämner barns rättigheter att skyddas från diskriminering oavsett deras 

bakgrund, kön och tro (FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989/2009:1). 

 

I denna undersökning har jag valt att undersöka fyra pedagogers perspektiv på två förskolor i 

två olika kommuner, hur de resonerar kring sitt arbete för att motverka exkludering i den fria 

leken av barn med diagnos. Även hur de fyra pedagogerna resonerar kring detta, om det är så 

att diagnosen blir barnets identitet och därför påverkar det sociala samspelet. De teoretiska 

begreppen inkludering och exkludering är därmed relevanta i denna undersökning. I 

förskolans styrdokument talas det om att pedagogerna ska motverka exkludering om det 

förekommer och alla barn ska vara inkluderade som tidigare nämndes.  
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Skollagen säger att all personal på förskolan måste anmäla till förskolechefen om de vet om 

att något eller några barn utsätts för kränkande behandling, så att åtgärder kan vidtas. Inget 

barn får utsättas för diskriminering oavsett bakgrund eller funktionshinder. Det är 

huvudmannen som är juridiskt ansvarig för att kränkning förhindras. I skollagen fastslås även 

att alla ska ha lika rättigheter till att få utbildning oavsett deras sociala-, geografiska- och 

ekonomiska situation (Skollagen 2010:3 & 24). Förskolans läroplan Lpfö98 reviderad 2010 

talar om att barnen ska få tillgång till en trygg miljö på förskolan och även lockas till lek. 

Förskolan ska stimulera barnens sociala kompetens och leken har en viktig roll för deras 

lärande samt utveckling. Barnen bemästrar och letar kunskap genom lek och socialt samspel 

(Lpfö98 reviderad 2010:6-7). Det finns ett ansvar hos skolans och förskolans personal för att 

alla barn som ingår i verksamheten ska känna trygghet och ha lika rättigheter, då skolan ska 

vara för alla utifrån vad läroplanen och barnkonventionen talar för.  

 

I Fanny Jonsdottirs avhandling Barns kamratrelationer i förskolan – Samhörighet tillhörighet 

vänskap utanförskap (2007:13–17) talar hon för att förskolan är en social arena för barns lek, 

utveckling, kunskap och identitetsskapande. Barns sociala relationer med andra barn gynnar 

deras allsidiga utveckling det vill säga kognitiva, känslomässiga och sociala utvecklingen. 

Barn är medvetna om att det sociala samspelet mellan barnen i förskolan är skört, det är svårt 

för barn att komma in i en lek och samtidigt störande för barnen att skydda sin egen lek från 

andra barn som vill komma in. Då barnen är medvetna om detta så skapar de social kontakt 

med några få barn, runt fyra till sju stycken som de leker med regelmässigt för att ha en trygg 

tillhörighet och minska avvisning från andra barns lekar (Jonsdottir, 2007:53–55). Det sociala 

samspelet påverkar barns utveckling och identitetsskapande. Då det sociala samspelet är skört 

mellan barnen, hur påverkar det då barn med sociala svårigheter? Som tidigare nämnts ska 

skolan verka för att alla barn ska få vara delaktiga i verksamheten och känna sig trygga. Hur 

resonerar då ett antal pedagoger om sitt arbete för att motverka exkludering? 

   

Birgitta Andersson och Lena Thorsson diskuterar i sin bok Därför inkludering (2007:7) att 

begreppet inkludering förekommer i diskussionerna kring ”en skola för alla”. De anser att 

inget barn ska känna sig utanför och otillräckligt. Deras människosyn grundar sig i att alla ska 

ha rätt till att vara delaktiga och ha en tillhörighet. I skolan finns en överenskommelse om att 

skolan ska vara till för alla. Vissa inom skolan menar att bra förutsättningar är då barn med 
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diagnos undervisas tillsammans med resterande barn i klassen, medan andra har det synsättet 

som Andersson och Thorsson att bästa förutsättningen är i heterogena barngrupper där miljön 

samt arbetssättet anpassas efter individernas behov. De diskuterar att detta medför ett 

dilemma då skolan förmedlar budskap om samhörighet och sammanhållning men samtidigt 

segregerar barnen genom att sortera ut dem. Skollagen fastslår att barnens utbildning ska 

gynna deras utveckling, lärande, sociala gemenskap samt tillgodose de behov som varje 

individ har (2010:13 & 30). Det finns inga specifika riktlinjer om vilket stöd eleverna ska ges 

enligt skollagen, så det är upp till skolorna att avgöra vad för stöd som de anser är lämpligt för 

individen. Perspektiven mellan pedagogerna på skolor skiljer sig för hur verksamhetens 

utformning ska se ut för barn med särskilda behov, detta kan därför bidra till dilemman inom 

skolan. Det ligger ett ansvar hos skolan att se till alla elevers behov tillgodoses och på vilket 

sätt detta utförs. Beroende på vilken barnsyn det finns hos pedagogerna så påverkas 

utförandet av detta i verksamheten vilket kan vara problematiskt för en inkluderande skola om 

synen på hur verksamheten ska se ut skiljer sig. 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Undersökningens syfte är att få inblick i fyra pedagogers resonemang och perspektiv på två 

förskolor i två olika kommuner, om de arbetar för att motverka exkludering av barn med 

diagnos i den fria leken. Om pedagogernas tankegångar kring sitt arbete med personliga 

strategier och gemensamma metoder emot exkludering och att de arbetar mot detta. 

Undersökningen utgår från pedagogernas perspektiv, tankar och tolkningar kring ämnet. 

Syftet är även att ta reda på pedagogernas perspektiv om barnens diagnos påverkar deras 

sociala samspel med andra barn, om den blir barnets identitet.  

- Hur resonerar pedagogerna i förskolan om hur de motverkar exkludering av barn med 

diagnos i den fria leken, om detta förekommer?  

- Hur resonerar pedagogerna om vilka gemensamma metoder och personliga strategier 

de använder för att inkludera barn med diagnos i den fria leken, om de exkluderas? 

- Hur anser pedagogerna att diagnosen påverkar barnens sociala samspel med andra 

barn om den blir barnets identitet?  
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3. Autism syndrom  

Enligt Autismforum är diagnos ett namn för ett tillstånd, sjukdom eller funktionshinder. Att 

ställa en diagnos innebär att en läkare har gjort en bedömning att personen har ett visst 

tillstånd till exempel autism (autismforum.se). 

  

Barn med autism kan ha svårigheter i sitt sociala samspel, genom att de har svårt med att läsa 

av andra barns kroppsspråk när de interagerar med dem. Barn med autism är inte alltid 

intresserade av jämnåriga barn i sin omgivning och har svårt att behålla kamratskapen med 

andra barn när de väl intresserar sig för dem. Barn med autism har ofta en försenad eller ingen 

talutveckling, det är stor variation i hur diagnos autism yttrar sig hos barnen. Det skiljer sig 

mellan barnen med diagnos om hur mycket de talar eller inte talar. Det som är gemensamt för 

barnen med diagnos är att de har svårigheter till att hålla igång samt starta konversationer. 

Diagnos autism kan variera mycket i uttryck hos olika individer och barnen kan ha olika 

grader av kommunikativa-, beteende- och socialt samspels svårigheter respektive 

kompetenser (autismforum.se). Haglund nämner i Socialt samspel ur rapporten Mångsidiga 

intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern (2004:1-2) om en studie som talar för 

att barn med diagnosen autism ägnar mest tid till att leka bredvid eller icke-social lek och lite 

tid för lek i samspel med andra barn. Studien visar att det är främst barnens egna beteende 

som påverkar detta mer än att andra barn håller sig ifrån dem. Forskning visar på att barn med 

diagnosen autism ger och tar emot färre sociala initiativ än andra barn, de ägnar mindre tid åt 

sociala möten. 

 

Diagnos autism kan yttra sig väldigt olika mellan individer, dessa generella drag för vilka 

svårigheter som en individ med diagnos kan ha enligt Autismforum och Haglund är en relativt 

låst bild. I denna studie används dessa generella drag för att ge en inblick om några 

svårigheter som barn med diagnosen kan ha, men jag utgår inte från att alla barn med autism 

är på det här sättet. Studien utgår ifrån pedagogernas föreställningar om autism och vilka 

effekter det får för barnen. Barnens svårigheter kan vara en del av hur deras sociala samspel 

yttrar sig. Det kan även påverkas av pedagogernas och andra barns förhållningssätt gentemot 

barnen med autism, det utgångspunkten i denna studie. 
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4. Teoretiskt ramverk    

Här nedan följer den teori och de relevanta begreppen i undersökningen för att underlätta 

läsningen. Studien utgår från det teoretiska ramverket sociokulturellt perspektiv där lärandet 

sker i interaktion med andra, inkludering, exkludering och identitet hur det påverkar det 

sociala samspelet med andra.  

  

4.1. Sociokulturellt perspektiv  

Olga Dysthe talar för att det sociokulturella perspektivets teorier för inlärning utgår från att 

lärandet sker i samspel med andra. Det sociokulturella perspektivet på lärandet är flera 

riktningar och ingen entydig storhet. Perspektivet är från början en samling med insikter 

utifrån Mead och Deweys pragmatiska tradition och även Vygotskijs, Luria samt Leontjevs 

kulturhistoriska tradition. Enligt Dysthe är kunskapen situerad och på så sätt beroende av den 

kultur samt historiska kontext som den ingår i (Dysthe, 2003:31–32 & 34). Roger Säljö talar 

också om inom det sociokulturella perspektivet att lärandet sker genom kommunikation och i 

samspel med andra människor (Säljö, 2000:12). Vid det sociokulturella perspektivet så 

intresserar man sig för kollektivets och individens samspel när man talar om lärandet. Även 

hur de tillägnar sig kognitiva samt fysiska resurser utifrån deras tänkande och handlande 

(Säljö, 2000:18).  

 

Pia Williams hänvisar i sin avhandling Barn lär av varandra – Samlärande i förskola och 

skola (2001:35–36) till språkforskaren Lev Vygotskij som betonar att det sociala samspelet 

mellan barnen är en viktig del i deras utveckling, där språket är ett verktyg för lärandet. 

Vygotskij talar för att individer lär sig av varandra i interaktion med människor som har lite 

mer kunskap om det ämnet som är aktuellt. De lär sig i gemenskap med andra genom 

kommunikation och imitation av andra. Begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” som 

Vygotskij kopplar till sina teorier om barns lärande betyder att barnen utvecklas i 

interaktionen med andra som har mer kunskap om ämnet. Då barnet får stöd av personen med 

mer kunskap om det ämnet som är aktuellt, till att kunna lösa någon uppgift som eventuellt 

hade varit svår för barnet att klara av själv (Vygotskij enligt Säljö, 2000:120).  
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Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs syn, där lärandet sker 

genom interaktion med andra. Det betyder att barnen behöver en social gemenskap för sin 

utveckling. Analysen i studien kommer att utgå från det sociokulturella perspektivet, där 

fokus inom perspektivet ligger på det sociala samspelet mellan kollektiv och individer samt 

hur de använder fysiska och kognitiva resurser för sitt lärande. 

 

 4.2. Inkludering och exkludering  

Det finns olika synsätt på vad inkludering och exkludering innebär och i denna studie utgår 

dessa begrepp ifrån att det finns positiv samt negativ inkludering respektive exkludering. 

Positiv inkludering är då skolan aktivt arbetar för att barnen ska ha rätt till att vara delaktiga i 

verksamheten eller positiv exkludering då skolan strävar efter inkludering med hjälp av 

exkluderingen. 

 

Sletta Stensaasen och Olav Sletta menar att socialt samspel sker mellan två eller flera 

människor som gör intryck på varandra i deras möte (Stensaasen & Sletta, 1997:180). Enligt 

Borgunn Ytterhus innebär social samvaro att man befinner sig fysiskt på samma plats med 

någon eller flera och gör ett utbyte med varandra. Den sociala samvaron är oftast självvald 

och vi väljer själva vem vi vill vara med. Den kan även vara mer eller mindre påtvingad då 

barnen till exempel inte väljer vilken förskola de ska gå på och inte vilka andra barn som ska 

gå på den förskolan (Ytterhus, 2002:17–18). Begreppet inkludering innebär att barnet blir 

accepterat av andra till att medverka aktivt i ett positivt samspel. De talar för att de barn som 

blir inkluderade av andra barn har ett prosocialt beteende vilket innebär att de är 

samarbetsvilliga, tillmötesgående och hjälpsamma. Vilket oftast välkomnas positivt av andra 

och resulterar i att de blir inkluderade (Stensaasen & Sletta, 1997:181 & 192-193).   

 

Andersson och Thorsson diskuterar att begreppet inkludering och innebörden av ”en skola för 

alla” kopplas ihop, där alla barn har rätt till att vara delaktiga i den gemensamma 

undervisningen (Andersson & Thorsson, 2007:7). Asp Onsjö anser att inkludering är då 

skolan anpassar sin verksamhet efter individerna och inte anpassar eleverna efter skolan (Asp 

Onsjö, 2006:17). Haug (1998) anser att en inkluderande verksamhet är då skolan har en 

demokratisk människosyn och alla barn oavsett deras förutsättningar får delta i den 

gemensamma undervisningen. Undervisningen ska anpassas efter individernas behov och 
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barnen ska få delta utifrån sina förutsättningar (Haug enligt Asp Onsjö, 2006:17–18). Ingemar 

Emanuelsson talar för att integrering är en konsekvens av en demokratisk människosyn, där 

alla har samma rättigheter till att delta fullt ut i verksamheten. Alla individer ska ha lika värde 

och ingen individ ska exkluderas oavsett vilka förmågor individen bär på. I en demokratisk 

människosyn så är individers olikheter inte en begränsning eller ett problem utan en tillgång, 

där alla kan ta till vara på varandras förmågor. Integreringens eller segregeringens utveckling 

i samhället visar sig genom den människosyn som råder i samhället. Vilket påverkar om 

samhället går mot segregering eller integrering av människor (Emanuelsson, 2007:13–16).  

 

Forskarna Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gianer Sirota (2001) nämner två slags 

inkluderingar, negativ och positiv inkludering. Negativ inkludering innebär att pedagoger och 

andra barn försöker inkludera barn med särskilda behov i verksamhetens aktiviteter, men 

misslyckas med detta. Till exempel genom att dessa barn förbisågs eller direkt avisade av 

andra. Negativ inkludering kan även ske genom att konflikter uppstår mellan barnen med 

diagnos och andra barn i gruppen. Positiv inkludering innebär att andra barn i barngruppen 

och skolan inkluderar barnen med särskilda behov i aktiviteterna som sker i skolan. Till 

exempel genom att skolan omsorgsfullt korrigerade avvikande beteenden hos barnen 

(Hellberg, 2007:51–52). I studien framgick inte vilken strategi eller metod skolan använde för 

att korrigera avvikande beteenden. 

 

Begreppet exkludering innebär att barnet inte blir accepterat och får inte medverka i samspelet 

under en långvarig period. Det finns flera orsaker till varför exkludering uppkommer och 

varför vissa barn misslyckas i sitt sociala samspel. En av orsakerna är bland annat att 

personen som blir exkluderad agerar aggressivt och med bråkighet, de har ett utåtagerande 

beteende. Det utåtagerande beteendet accepteras väldigt sällan av andra, de barn som 

utåtagerar använder sig av fysisk aggressivitet och förolämpande ord. En annan orsak kan 

vara att personen som blir exkluderad inte vill delta i samspelet med andra och uppträder 

blygt samt tyst vilket kan leda till exkludering (Stensaasen & Sletta, 1997:181 & 191-192).  

 

De teoretiska begreppen inkludering och exkludering i studien kommer användas vid 

analysen, utifrån det perspektivet att en inkluderande verksamhet anpassas efter individen och 

alla barn har samma rättigheter till att delta.  Det finns två former av inkludering, negativ och 

positiv inkludering som påverkas av andra barn och pedagogers förhållningssätt gentemot 
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barn med särskilda behov. Exkludering utgår från att barnen med särskilda behov segregeras 

ur verksamheten för att få stödjande undervisning eller inte blir accepterade till att delta i det 

sociala samspelet med andra barn. 

 

 

 4.3. Identitet 

En person har flera identiteter och olika identiteter i olika sammanhang. En identitet kan ställa 

sig i vägen för andra möjliga samspel beroende på om synen hos andra personer av identiteten 

ger personen en fast bild av hur denne är. Identitet i denna studie utgår från om diagnosen blir 

ens identitet, hur detta påverkar personens sociala samspel med andra. 

 

Enligt Hjörne och Säljö så skapas identiteter tillsammans med skolans verksamhet, 

identiteterna blir en del av individen och påverkar hur andra människor bemöter samt 

uppfattar dem. Identiteten påverkar också vilka förutsättningar denne får av andra människor.  

Det finns flera förväntningar redan innan på till exempel identiteten ”elev” om hur barnen ska 

agera i denna identitet. De barn som frångår de förväntningar som finns om hur de ska agera 

får då en identitet som anses vara avvikande. Det kan leda till att personens agerande, 

svårigheter eller diagnos blir dennes identitet som till exempel ADHD-barnet, dyslektiker 

eller hjälpklasselev. Identiteten bekräftas av andra människor i sammanhang där de 

interagerar med individen, både inom och utanför skolans miljö. Identiteten påverkar hur 

människor bemöter individen och riskerar att individen blir stigmatiserad på grund av sin 

identitet. Det är beroende av hur andra människor väljer att uppträda gentemot individen. Ifall 

människor väljer att kategorisera individen som avvikande i de situationer där de möts så blir 

individen stigmatiserad. Identiteten gör att individen får en viss uppfattning om vilka 

förväntningar denne har på sig själv och sin självbild (Hjörne och Säljö, 2008:41 & 70). 

Begreppet identitet kan ses utifrån olika synsätt, det kan uppfattas som något som är 

förutsägbart. Vilket innebär att identitet hos en person är något man är eller har, identiteten 

utvecklas då hos varje enskild person oberoende av andra människor. Ett annat synsätt för vad 

identitet innebär är att identiteten är något vi gör (Hellberg, 2007:18). Mishler anser att 

identiteter förändras ständigt, de är inte statiska och han använder begreppet identity 

performance för att uttrycka detta. Vår identitet påverkas av våra förhållanden till andra 

människor i vår omgivning (Mishler enligt Hellberg, 2007:18). Identiteter är inget neutralt 

eller något som individen har oberoende av andra människor, identiteter förändras ständigt i 



9 
 

olika kontexter. Kontexten har betydelse för hur identiteten uppfattas av andra personer och 

identiteten växlar i olika sammanhang (Hellberg, 2007:18).  

 

Georg Drakos som är docent i etnologi och Lars-Christer Hydén som är professor inom 

socialpsykologi antyder att diagnoser kan ha en betydande effekt på en individs identitet. 

Diagnosen kan ge en negativ effekt för personens identitet om den påverkar och förändrar den 

sociala ställningen samt egenvärdet som personen bär på. Diagnosen kan även ge en positiv 

effekt, då den kan förklara något hos personen och individen kan då identifiera sig med den 

diagnos som ställts. Utifrån sociala och kulturella kategorier så kan individen tillskriva sig 

själv eller tillskrivas av andra människor en identitet. Detta påverkar hur individen 

positioneras i det sociala samspelet med andra (Drakos & Hydén, 2011:10 & 16).  

 

I denna studie utgår begreppet identitet från att den förändras beroende av kontexten och hur 

andra människor väljer att bemöta barnen med diagnos. Beroende på andra människors 

förhållningssätt gentemot barnen med diagnos så påverkas vilken identitet de får och vilka 

förväntningar som finns på individen. Diagnosen kan bli barnens identitet beroende av 

pedagogernas och andra barns förhållningssätt gentemot barnen med diagnos. Detta påverkar 

deras sociala samspel med andra positivt eller negativt utifrån det synsätt andra personer har 

på diagnosen som identitet.  
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5. Tidigare forskning    

Här nedan kommer tidigare forskning om ämnet tas upp. Lekens betydelse för barnens 

lärande och utveckling samt olika faktorer som påverkar varför vissa barn har svårigheter i 

den sociala leken. Olika utformning av barngruppen och hur det påverkar deras utveckling 

kommer att tas upp. Sedan kommer det att presenteras om en skola för alla och allas lika 

rättigheter samt perspektiv som påverkar inkludering. 

 

5.1. Lekens betydelse för barns utveckling 

Arne Trageton anser att leken är ett underlag för barns utveckling av deras grundläggande 

färdigheter som självständighet, samarbete, kommunikation, kreativitet och kontaktskapande. 

Han betonar att förutsättningen för lärandet är leken eftersom att det ger barnen möjlighet att 

uttrycka sina tankar, sinnesupplevelser och sina kunskaper om sig själv samt omvärlden 

(Trageton, 1996:9 & 17). Den sociala leken bidrar till att individen utvecklar sitt språk, 

tankar, känslor och sin sociala kompetens. Genom leken lär sig barnen att saker kan tolkas 

och uppfattas på olika sätt, de lär sig hur de ska förstå och klara av livet (Knutsdotter 

Olofsson, 2003:131–137). Barnett hävdar att barnen genom leken bildar kunskap och leken är 

en naturlig samt betydelsefull del i barnens kultur. Med kunskapen så konstrueras återgivna 

situationer och de utvecklar sin fantasi vilket gör att de skapar nya betydelser som ger 

situationer mening. Barnen i leken både lär andra och lär av varandra, då barnen får agera som 

lärare för andra barn ibland (Barnett enligt Williams, 2001:29). Trageton belyser också att 

barn i den sociala leken lär av varandra, det är positivt för barnens utveckling att leka med 

andra som ligger på en högre nivå inom det ämne som är aktuellt (Trageton, 1996:21).  

 

Karin Edenhammar och Christina Wahlund betonar att barnen får chansen till att utveckla sin 

sociala samvaro tillsammans med andra barn genom leken, där de får bekräftelse på om deras 

beteende godkänns av andra som lever i vårt samhälle (Edenhammar och Wahlund, 2000:6). 

Marie-Louise Folkman och Eva Svedin har i sin studie mött barn som inte deltar i den sociala 

leken, studien omfattar barn med olika former av svårigheter. Varför vissa barn inte deltar i 

den sociala leken kan bero på många olika orsaker av svårigheter som de har i sitt sociala 

samspel med andra barn. Detta har de kommit fram till i deras studie (Folkman & Svedin, 
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2003:13 & 15). Knutsdotter Olofsson har i sin forskning kommit fram till några orsaker om 

varför barn inte leker med andra barn och hon nämner tre olika anledningar till varför barn 

inte leker med andra barn. En andledning kan vara att barnet känner sig otryggt och kan därför 

inte gå in i leken fullt ut då barnet känner att denne måste vara försiktig. Det kan även vara så 

att barnet inte förstår leksignalerna i den sociala leken, det vill säga inte förstår skillnaden på 

leken och verkligheten. Det kan även bero på att barnet inte vet hur denne ska hantera de 

sociala lekreglerna. Det kan vara så att barnet brister i samförståndet när leken ska avslutas 

eller turtagningen och anpassningen till varandra i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003:82–85). 

Leken har en betydande roll för barns utveckling och lärande enligt Trageton, Knutsdotter 

Olofsson och Barnett. Så i denna studie är det intressant hur pedagogernas resonemang förs 

kring att få barn med särskilda behov inkluderade i leken, då vissa barn av olika skäl kan ha 

svårigheter att delta i den sociala leken. Vilket även framkommer i Folkman och Svedin samt 

Knutsdotter Olofssons studier.  

 

5.2. Barngruppen 

Williams och Pramling Samuelsson har i sin studie diskuterat dilemmat i skolan om 

barngrupperna ska vara homogena eller heterogena. I homogena barngrupper har barnen 

liknande förmågor och svårigheter. I heterogena barngrupper har alla barn olika förmågor och 

svårigheter. Enligt Williams och Pramling Samuelsson finns idag den pedagogiska synen 

bland vissa pedagoger att barn lär sig utav varandra och har då lett till att barngrupperna är 

åldersblandade. Förhållanden byggs upp i gemenskap genom interaktion med andra personer 

och vår kultur skapas av det meningsskapandet vi gör i interaktion med andra. De betonar att 

barngruppens utformning har betydelse för hur barnen kommer att interagera samt samspela 

med andra barn i gruppen, gruppsammansättningen påverkar vilka förväntningar som skapas 

för dem själva och de andra barnen. Beroende på barngruppens utformning så påverkas 

barnens utveckling och prestationer. Då pedagoger förväntar sig olika om vad barnen klarar 

av beroende på om de placeras i en ”hög eller lågpresterande” grupp. I en ”lågpresterande” 

grupp ingår barn som anses ha större svårigheter och i en ”högpresterande” grupp ingår barn 

som anses har mindre svårigheter enligt pedagoger (Williams, 2001:286–287). Williams och 

Pramling Samuelsson betonar i sin studie vikten av att pedagogerna reflekterar över sitt 

förhållningssätt gentemot barnen. För att skapa lika stort utrymme för alla barn till interaktion, 

då pedagogernas förhållningssätt har betydelse för hur barnens samspel utvecklar sig 
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(Williams, 2001:23 & 303). Beroende på utformningen av barngruppen så ges olika 

förutsättningar som barnen, pedagogernas förhållningssätt har också en betydande roll för 

vilka förutsättningar barnen får. Om pedagogernas förväntningar är olika från barn till barn så 

presterar och utvecklas barnen olika. Barnens sociala samspel berörs av pedagogernas 

förhållningssätt gentemot dem, beroende på vilket utrymme som ges för interaktion till 

barnen. Så i min studie är pedagogernas förhållningssätt en central utgångspunkt för hur 

mycket utrymme som ges till att medverka i verksamheten fullt ut. 

 

5.3. En skola för alla – lika rättigheter 

Kristina Hellberg hänvisar i sin avhandling Elever på ett anpassat individuellt 

gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter (2007:51–52) till en forskningsstudie om 

barn med autism samt Asperger syndrom och om deras sociala interaktioner (Ochs, Kremer-

Sadlik, Gainer Sirota & Solomon, 2001; Ochs & Solomon, 2004; Gainer & Sirota, 2004; 

Kremer-Sadlik, 2004; Ochs, Kremer-Sadlik, Gainer Sirota & Solomon, 2004; Solomon, 2004; 

Sterponi, 2004). Studien baserades på 16 stycken familjer där barnen diagnostiserats med 

autism eller Asperger syndrom, i åldrarna 8 till 12 år. I studien kom de fram till att barnen 

med diagnos i form av negativ inkludering förbisågs av lärare och andra barn. Även att barnen 

med Asperger och autism hade svårigheter med att medverka i vissa aktiviteter. Barnen med 

särskilda behov höll sig undan från att medverka i de aktiviteter som lärarna och andra barn 

försökte få dem inkluderade i. I studien visade det sig att tillbakadragandet är ett sätt för 

barnen att hantera sin omgivning som uppfattas som överstimulerande. Barnen med diagnos 

hanterade andra barns exkluderande, retande och hånfullhet på olika sätt. Till exempel visade 

de inte någon reaktion eller ”glömde” bort om vad som hänt för att ses som ”vem som helst” 

av dem andra barnen. Vid andra experimentella studier som utförts av Bauminger och Kasari 

(2000) samt Capps, Yirmiya och Sigman (1992) visas motsatsen, deras studier har kommit 

fram till att barn med autism inte alltid uppfattar andra barns negativa sätt att reagera mot dem 

(Hellberg, 2007:52). Enligt Bishop (1989) riskerar barnen som får en diagnos ställd att bli 

stigmatiserade på grund av den, istället för att bli hjälpta av sin diagnos. Det är svårt att ställa 

diagnoserna Asperger syndrom eller autism då diagnoserna yttrar sig liknande som diagnosen 

språkstörning. Det är svårt att skilja dessa diagnoser åt då alla diagnoserna överlag 

kännetecknar att individen har svårigheter med användningen av språket i sociala 

sammanhang (Bishop enligt Hellberg, 2007:53). Eftersom diagnoser kan yttra sig väldigt 
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olika hos alla individer kan man inte utgå från att barn med diagnos är på ett visst sätt eller 

hur de reagerar på inkludering respektive exkludering i det sociala samspelet med andra. 

Förhållningssättet som pedagoger och andra barn har i mötet med dessa barn påverkar om 

barnet blir stigmatiserat på grund av sin diagnos eller blir hjälpt av den. I denna studie är 

förhållningssättet centralt för vilka förutsättningar som ges till barn med särskilda behov. I 

studien framkom inte vilka strategier eller metoder pedagogerna använde sig av.  

 

Claes Nilholm har i sin studie om barn med särskilda behov kommit fram till flera för- och 

nackdelar med inkludering av barn med särskilda behov i verksamheten. Enligt Nilholm är 

inkludering bra för barn med särskilda behov då segregering kräver kategorisering vilket inte 

är bra. Inkludering ger lika rättigheter till delaktighet i den gemensamma verksamheten och 

leder till att pedagogerna lär sig hur de ska förhålla sig till alla individer. Barnen får möta 

olikheter vilket avspeglar det samhälle vi lever i, om alla barn blir inkluderade i skolan. De 

nackdelar som finns med inkludering är att de barn med särskilda behov som behöver 

segregerande undervisning för sin utveckling eventuellt inte får sina behov tillgodosedda. 

Segregerande undervisning ska inte vara något statiskt, när barnet sedan är redo för 

inkludering i den gemensamma undervisningen så kan pedagogerna ta in denne i gruppen igen 

(Nilholm, 2006:40). 

 

Andersson och Thorsson talar om att arbetslag och skolor har olika värderingar när det gäller 

hur barn med särskilda behov ska undervisas och det leder lätt till kompromisslösningar. Det 

innebär att exkluderande lösningar används för dessa barn. De betonar att synsättet på 

olikheter i skolan har betydelse för hur olikheterna hanteras, det är inte lätt för pedagoger att 

veta hur de ska hantera olikheter även om de vill arbeta för en inkluderande skola. Det är 

viktigt för pedagogerna att ha kunskap om hur de ska hantera olikheterna och 

funktionsnedsättningar samt dess påverkan i barnens inlärningsprocesser, för att kunna ha en 

inkluderande verksamhet. Förhållningssättet gentemot barnen med särskilda behov behöver 

utvecklas hos pedagogen så att bemötandet och undervisningens innehåll kan individanpassas 

(Andersson & Thorsson, 2007:8). 

 

Eva Hjörne & Roger Säljö menar att alla ska ha rätt till att gå i skolan oavsett vilka 

förutsättningar, bakgrund och andra faktorer (Hjörne & Säljö, 2008:27). Andersson och 

Thorsson anser att det är en utmaning att bemöta och ta till vara på olikheter i alla 
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sammanhang för samhället. Samhällssystemet speglas av i skolan då den är en del av 

samhället. Det är beroende på utformningen av utbildningspolitiken som ger möjlighet till att 

barn med eller utan funktionsnedsättningar kan vara inkluderade och delaktiga i en skola för 

alla. För att alla barn ska kunna vara delaktiga så behöver skolan anpassa sig efter alla barns 

förutsättningar. För att utveckla ett demokratiskt samhälle så behöver skolan vara demokratisk 

i sin verksamhet, då barnen i skolans verksamhet blir de framtida samhällsmedborgarna 

(Andersson & Thorsson, 2007:8). Emanuelsson nämner att det sedan ett halvt sekel tillbaka 

har talats om att skolan ska vara till för alla, men ”en skola för alla” har inneburit olika över 

tid. Begreppet inkludering i verksamheten hänger samman med uttrycket ”en skola för alla”, i 

skolans styrdokument har inkluderande undervisning blivit ett mer tydligt mål att sträva emot. 

Men det är inte helt lätt att nå till målet om en inkluderande verksamhet har det visat sig i 

specialundervisningen över tid. Målet för en inkluderande undervisning är politiskt beslutat i 

riksdagen och grundade i demokratiska synsätt, där alla barn ska ha samma rättigheter till att 

delta i verksamheten. Det kan vara svårt att utveckla skolan till att ha inkluderande 

undervisning eftersom pedagogerna i verksamheten kan ha olika synsätt om hur 

undervisningen ska utformas för eleverna. Vilket leder till att det inte finns några garantier för 

att man arbetar med inkluderande undervisning. Många använder sig då av 

kompromisslösningar där barnen får en exkluderande undervisning istället, utanför 

barngruppen. Inkluderande undervisning är en fortgående process som strävar mot 

läroplanens mål, i gemensamma miljöer. Alla individer ska ha samma rättigheter att få delta i 

gemensam undervisning och ha lika värde. Dessa mål är högt uppsatta och det kanske finns 

svårigheter till att uppnå målen för en inkluderande undervisning helt och hållet 

(Emanuelsson, 2007:10–13). Det finns en problematik inom skolan om synsättet skiljer sig på 

hur olikheter ska hanteras och om mångfalden är en resurs för barnens utveckling. Vilket kan 

försvåra arbetet för en inkluderande verksamhet om pedagogerna har skilda synsätt på barn 

med särskilda behov. 

 

5.4. Perspektiv som påverkar inkludering 

Vilka barn som ingår i ”barn med särskilda behov” är svår att definiera. Joakim Isaksson 

diskuterar i sin avhandling om att barn i behov av särskilt stöd får stödinsatser när behoven är 

legitimerade. Att behoven legitimerats betyder att en diagnos ställts på barnet, diagnosen blir 

som ett bevis för att barnet är i behov av särskilt stöd och hjälper skolan till att prioritera hur 

de ska fördela ut ekonomiska resurser åt dessa barn. Definitionen av barn med särskilda behov 
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gör att frågor om vad som anses vara avvikande respektive normalt uppkommer. För att få 

tillgång till stödresurserna i skolan så definieras barnet som avvikande, för att barnet har 

svårigheter med att uppnå målen i skolan. Synen på vad som anses vara normalt och 

avvikande inom skolan förändras över tiden (Isaksson, 2009:9–10). 

  

Skidmore beskriver två olika diskurser, ”discours of deviance” och ”discours of inclusion” 

vilket kan påverka hanteringen av barnens svårigheter (Skidmore, 2004:113). I denna 

undersökning kommer diskurserna att översättas till svenska för att lättare förstå deras 

innebörd. Discours of deviance översätts till avvikelsetänkandet och discours of inclusion till 

inkluderingstänkandet. Avvikelsetänkandet betyder enligt Skidmore att barnets svårigheter 

främst beror på de förutsättningar barnet bär på och inte på grund av undervisningen. Barnets 

förmågor bedöms och där sätts insatserna in för att styrka de svagheter barnet har (Skidmore, 

2004). Detta tankestätt påminner om den kompensatoriska lösningen inom 

specialpedagogiken som använts i Sverige tidigare, där undervisning sätts in för att barnet ska 

utveckla sina svaga sidor (Haug, 1998:17). Inkluderingstänkandets syn på barn är att barn har 

kapacitet och förmåga till att lära sig. Även ta fram en pedagogik där pedagogerna 

uppmuntrar barnen till att delta aktivt i läroprocesserna (Skidmore, 2004). Beroende på vilket 

synsätt pedagogerna har av barn med särskilda behov så påverkas utformningen av 

verksamheten, det gör att arbetet för inkludering av barn med särskilda behov kan se olika ut 

på olika förskolor. Om barnen med särskilda behov får undervisning i grupp eller enskilt med 

en pedagog. 
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6. Material och metod 

Här nedan kommer det att presenteras vilket material, metod, urval och avgränsning som 

använts för studien. Det kommer även att presenteras om undersökningens validitet, reabilitet 

och de forskningsetiska principer som tagits hänsyn till i studien. 

 

6.1. Kvalitativ metod 

Jag har i denna studie gjort en kvalitativ undersökning där det empiriska materialet består av 

fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket passar bäst för undersökningens syfte. Då 

syftet är att undersöka pedagogernas resonemang om ämnet. Med kvalitativ forskningsstrategi 

så intar jag som forskare den roll att försöka förstå hur individerna tolkar och uppfattar sin 

verklighet och att verkligheten konstrueras tillsammans med varandra (Bryman, 2009:35). För 

att få en djupare förståelse för individernas livsvärld, förstå hur personen upplever och 

anpassar sig i sin vardag. Den kvalitativa intervjun är passande för att ge förståelse om 

intervjupersonens egna erfarenheter och tankar kring ämnet (Dalen, 2011:9 & 11). Innan 

intervjuerna utfördes så skapades en intervjuguide. Intervjuguiden ska ta upp det centrala och 

övergripande i studien, undersökningens problemställningar omvandlas till konkreta teman 

med relevanta följdfrågor (Dalen, 2011:31). Det kvalitativa materialet som samlades in till 

undersökningen vid intervjuerna analyserades sedan och har förankrats i de teorier och 

tidigare forskning som redovisades tidigare. 

 

De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna ger pedagogerna utrymme att få fram sina 

resonemang om inkludering, exkludering och barnens sociala samspel i den fria leken. Då 

undersökningen utgår från pedagogernas perspektiv och tankar om detta (Bryman, 2009:299). 

Intervjuerna var väldigt öppna för pedagogerna som blev intervjuade, då det ställdes öppna 

frågor och intervjuerna var flexibla på så sätt att intervjun följde pedagogernas tankar om vad 

de ville säga om ämnet. Pedagogerna blev intervjuade enskilt i personliga intervjuer för att 

lättare få uppfattning om hur varje pedagog resonerar (Denscombe, 2009:234 & 235). Fyra av 

intervjuerna spelades in för att kunna återge pedagogernas perspektiv om ämnet så exakt som 

möjligt och en av intervjuerna var en telefonintervju som inte spelades in, den antecknades på 

datorn. 
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6.2. Urval och avgränsningar 

Här nedan kommer det att presenteras de urval och avgränsningar som gjorts i 

undersökningen.  

 

6.2.1. Förskola och barn med särskilda behov 

I denna undersökning avgränsade jag mig till att undersöka i två förskolor i två olika 

kommuner som har barn med särskilda behov inkluderat i verksamheten och valde bort att 

undersöka förskolor med avdelningar som enbart har barn med diagnoser eller olika 

svårigheter. Genom att ha valt två förskolor i två olika kommuner kunde jag se om det fanns 

skillnader eller likheter mellan pedagogernas perspektiv om ämnet. Eftersom alla barn har rätt 

till att gå i förskolan och föräldrarna har rätt att välja om de vill att deras barn ska gå på en 

avdelning som har homogena barngrupper eller en som har heterogena barngrupper, så finns 

det barn med diagnos inkluderade i avdelningar som inte har homogena barngrupper på 

många förskolor. Då jag valde bort att utföra undersökningen i en förskola med homogena 

barngrupper så har jag valt att bortse från om det fanns andra faktorer som påverkar barnens 

inkludering respektive exkludering i en sådan barngrupps konstellation, till exempel om 

förskolemiljöns utformning påverkar detta. Utifrån de fyra pedagogernas perspektiv om 

diagnosen påverkar barnens inkludering respektive exkludering i den fria leken. Av tidigare 

erfarenheter från min VFU så har jag sett att barn med diagnos blivit exkluderade av andra 

barn i den fria leken och vill därför begränsa mig till barn med diagnos. För att undersöka om 

diagnosen som blir barnets identitet påverkar deras sociala samspel med andra barn, utifrån 

pedagogernas perspektiv. I studien använder jag uttrycket ”barn med särskilda behov” för de 

barn som har blivit tilldelade diagnoser eller är under utredning inom autismspektrat. 

  

6.2.2. Intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner grundade sig i att jag uppsökte fyra pedagoger på två förskolor i 

olika kommuner som har tidigare erfarenhet av och arbetar även i verksamheten idag med 

barn med särskilda behov. Personer som har kunskaper och erfarenheter om ämnet för att få 

ett rikt informationsmaterial. Intervjupersonerna består av två barnskötare och två 

förskollärare. Varav två barnskötare samt en förskollärare arbetar på den ena förskolan och 
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den andra förskolläraren arbetar på den andra förskolan. Det som skilde mellan 

intervjupersonerna var att de har arbetat olika länge på förskolor mellan 9 till 36 år. 

Intervjupersonerna har olika mängd erfarenheter av att arbeta med barn med särskilda behov. 

Alla pedagogerna har gått olika utbildningar om barn med särskilda behov och diagnos, både 

privat samt genom sina arbeten. De har gett olika perspektiv om ämnet utifrån sina egna 

erfarenheter av barn med diagnos. Det har gett ett rikt material om hur dessa pedagoger 

arbetar för att inkludera barn med särskilda behov på sina förskolor genom olika personliga 

strategier och gemensamma metoder. Även skillnader och likheter gällande arbetet med detta 

mellan pedagogerna i de olika förskolorna. 

 

6.3. Reliabilitet och validitet 

Staffan Stukát (2011:132–133) betonar att reliabiliteten beskriver undersökningens 

tillförlitlighet. Om hur intervjupersonerna kommer ge olika svar till olika forskare eller 

förändra sina svar under intervjutillfället. Ifall resultatet kan återges av andra forskare och 

under andra tidpunkter. Reliabiliteten kan även påverkas om intervjuaren ställer ledande 

frågor som kan inverka på hur informanterna svarar (Kvale, 2009:263). Reliabiliteten i denna 

studie är hög då min undersökning är liten och endast omfattar fyra pedagogers perspektiv. 

Vilket inte kan ge generella drag för hur pedagoger i förskolor arbetar för att motverka 

exkludering av barn med särskilda behov, om de blir exkluderade. Studien visar däremot hur 

fyra utvalda pedagoger resonerar kring sitt arbete om vilka personliga strategier och 

gemensamma metoder de har för att motverka exkludering. Intervjuerna kan vara missvisande 

då pedagogerna kan fundera kring vilket svar som anses vara hur man borde svara på 

frågorna. Validiteten i en undersökning enligt Stukát beror på hur väl anpassad den valda 

metoden är för själva undersökningen (Stukát, 2011:132–134). Ett giltigt resultat är 

välgrundat och övertygande, validiteten definieras genom att metoden som används i studien 

stämmer överens med vad det är som ska undersökas (Kvale, 2009:264). Eftersom det var 

studiens syfte att undersöka pedagogernas resonemang om ämnet så har min studie en hög 

validitet. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ger pedagogernas perspektiv om ämnet. 

Studien visar på vad pedagogerna säger att de gör och inte vad de faktiskt gör i praktiken, en 

sådan studie kräver längre tid. 
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6.4.  Forskningsetiska aspekter 

I studien har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet enligt Vetenskapsrådet (2004:7–13) och Stukát 

(2011:140). Vid första kontakten tillfrågades intervjupersonerna via ett informationsmejl om 

de ville medverka i studien och informerades i samband med detta om att det var frivilligt 

samt en presentation om de forskningsetiska principerna jag tagit hänsyn till. I mejlet 

informerades det om studiens syfte, tillvägagångssätt, vilken sorts studie det var och vem jag 

är som utförde studien. Det informerades även om att allt inspelat och skriftligt material som 

samlas in behandlas konfidentiellt och endast var för forskningssyfte. Intervjupersonerna 

informerades om att all privat information som kan identifiera personen inte kommer att 

presenteras i studien. Detta presenterades igen muntligt innan intervjutillfället och 

intervjupersonerna fick en bilaga om det som jag tagit upp.  
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7. Analys och resultatredovisning  

Här kommer resultatet och analysen av intervjuerna att presenteras. Pedagogerna och 

förskolorna i undersökningen kommer här anonymiseras genom att de presenteras med fiktiva 

namn som jag har valt. På den första förskolan som jag väljer att kalla ”Bergets förskola” har 

jag valt att presentera de två barnskötarna för ”Zaida”, ”Linda” och förskolläraren för 

”Karin”. På den andra förskolan som jag kallar ”Stjärnans förskola” har jag valt att kalla 

förskolläraren för ”Kristina”. Analysen kommer utgå från ett sociokulturellt perspektiv, 

utifrån Vygotskijs teorier om att lärande sker i interaktion med andra med språket som 

verktyg. Där samspelet mellan kollektiv och individ är centralt för lärandet (Dysthe, 2003:31–

32 & 34, Williams, 2001:35–36 och Säljö, 2000:16 & 18).  

  

7.1.  Diagnos och identitet 

Det är svårt att definiera exakt vilka barn som ingår i ”barn med särskilda behov”, men det 

omfattar generellt de barn som har olika svårigheter med att uppnå målen i skolan. Isaksson 

(2009:9–10) definitionen av ”barn med särskilda behov” är barn som får särskilt stöd när 

behoven är legitimerade genom att en diagnos ställts på barnet. Diagnosen utgörs då som ett 

slags bevis för att barnet behöver särskilda stödinsatser. För att definiera ”barn med särskilda 

behov” så uppkommer frågor om vad som anses vara normalt och avvikande. 

 

När jag i min studie använder begreppet ”barn med särskilda behov” så innefattar det barn 

med diagnos inom autismspektra som inte når upp till läroplanens mål i förskolan och som 

behöver stöd i sitt sociala samspel av pedagogerna. Enligt Karin på den första förskolan så 

kan svårigheterna yttra sig olika hos olika individer, diagnosen säger inte hur en individ är 

utan kan vara till hjälp för pedagogerna att förstå vilka svårigheter barnet kan ha. Alla 

individer kan ha särskilda behov på olika sätt, det behöver inte vara en diagnos som gör att 

barnet är i behov av detta enligt henne. Vi är alla i särskilt behov någon gång i livet, till 

exempel om en person från Iran kom till Sverige för två veckor sen så har denne särskilda 

behov för att förstå en föreläsare på universitet. Men om jag åker med till Iran är det jag som 

är i särskilt behov för att klara mig där. Pedagogerna måste gå från att tänka att barn är och 
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istället tänka på hur barnen blir i sin verksamhet. Livet kan ge oss särskilda behov av olika 

skäl fast man inte har diagnos. 

 

I studien har de tre pedagogerna på den första förskolan liknande synsätt om att diagnosen 

inte ska bli något barns identitet. De är överens om att diagnosen är bra för att förstå barnets 

svårigheter och funktionshinder för att kunna hjälpa barnet i verksamheten. Men de betonar 

att barnet inte ska bli bedömt på grund av sin identitet. 

 

”Det är inte okej att ha en diagnos som identitet” (Zaida) 

 

”Det ska inte bli en identitet, vi ska undvika det! Till exempel: ja, han får inte vara med för 

han har ADHD, han förstår ingenting, han är bara sådär. Jag tänker att vi ska försöka möta 

alla barn efter hur de blir hos oss och då kan vi möta alla barn. Men tyvärr kan vi inte det 

idag.” (Karin) 

 

”Det är viktigt att ha kännedom om vad diagnoserna har för påverkan. Man ska alltid titta på 

vem individen är som med alla barn. Titta på hur vi möjliggör det här barnet att bli. Det ska 

gälla alla barn och då vänder vi blicken mot vår verksamhet. Man ska inte generalisera, jag 

avskyr att välja sida om man är för eller emot diagnos. Många blir hjälpta med att få en 

diagnos genom att få resurser. Vi pedagoger, om vi är pålästa, skickliga och har samma 

gedigna utbildning och vet massor om alla möjliga olika funktionshinder då behövs inga 

diagnoser. Då skulle vi möta alla barn i landet ”Utopia” och möta dem efter deras förmågor. 

Men så ser det inte ut idag, så då kan de bli mer hjälpta med en diagnos.” (Karin)  

 

Diagnosen kan påverka både positivt och negativt gentemot barnens sociala samspel med 

andra. Enligt Drakos och Hydén (2011:10 & 16) kan barnet få hjälp av att en diagnos ställs 

genom att något förklaras om barnet, det kan ge en positiv effekt. Pedagogerna kan bli hjälpta 

genom att förstå vilka svårigheter barnet har och arbeta utifrån det för att utveckla barnet. Om 

man enligt Karin slutar titta på människor om vad de är och istället hur de blir i verksamheten 
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så tror hon inte att diagnosen påverkar barnets identitet. Det kan tolkas på så sätt att barnen 

inte blir begränsade av sin identitet om pedagogerna har det tankesättet om hur de blir i 

verksamheten för att utveckla dem och deras förutsättningar för utveckling. Istället för att 

begränsas av hur barnet är och säga att barnet inte klarar av en del saker på grund av sina 

svårigheter. Det framgår även av pedagogerna att det inte är helt lätt att arbeta med detta, men 

att de strävar mot det så gott de kan.  

 

Pedagogerna på den första förskolan är eniga om att diagnosen kan bli till barnets identitet 

beroende av pedagogernas förhållningssätt. De betonar att pedagogerna ansvarar för vilka 

möjligheter barnet ges och hur barnet bemöts av andra människor. I likhet med Säljö och 

Hjörnes (2001:41 & 70) teorier om identitetsskapandet så har pedagogerna en liknande syn 

om att barnets identitet påverkas av hur människor runt omkring barnen väljer att bemöta 

dem. Barnens påverkan av att få en diagnos ställd kan ge både positiva och negativa effekter 

till barnens sociala samspel med andra. Det finns förväntningar på hur barnet ska bete sig i en 

viss identitet. Om man utgår från att barnet är på ett visst sätt så får barnet vissa 

förutsättningar.  

 

”Det beror på hur man använder diagnosen om man kopplar diagnosen till barnet hela tiden, 

till exempel Kalle begriper ju inte för han är autistisk, och så tillskriver man barnet en 

identitet.” (Karin)  

 

Enligt Säljö och Hjörne (2001:41 & 70) kan individen bli sin identitet om barnet har ett 

avvikande beteende, barnet kan då tillskrivas en identitet av andra som till exempel ADHD 

barnet. Som pedagogen Karin i studien också talar för så har förhållningssättet gentemot 

barnet påverkan av om barnets diagnos blir deras identitet. Eftersom pedagogerna signalerar 

ut om hur varje individ ska bemötas i verksamheten av andra.  Enligt Drakos och Hydén 

(2011:10 & 16) så kan den negativa effekten av att en diagnos blir barnets identitet vara att 

barnets egenvärde och sociala ställning förändras då barnet ses som avvikande. Det kan tolkas 

på det sättet att diagnosen får en negativ klang över sig om pedagoger och andra barn ser 

barnet med diagnos som avvikande. Förhållningssättet gentemot barnen är centralt hos 

pedagogerna på båda förskolorna för vilka förutsättningar och möjligheter barnet med 
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särskilda behov får. Hellberg (2007:18) nämner också att identiteter är beroende av andra 

människor och förändras ständigt i olika kontexter. Kontexten påverkar vilken syn andra 

människor har av identiteten. Vilket gör att förhållningssättet är centralt för vilka 

förutsättningar barnet ges och hur barnet uppfattas av andra. 

 

Enligt Zaida så ställer man gärna diagnoser tidigt på barnen för att få tillgång till resurser och 

till satsningen så att man kan hjälpa dessa barns utveckling i verksamheten. Medan Kristina 

på den andra förskolan hade en annan syn på diagnos, hon menade på att diagnoser ställs 

sällan idag på barn i förskolan och att man helst vill undvika detta i så tidig ålder. Enligt 

Bishop (1989) riskerar barnen att bli stigmatiserade på grund av sin diagnos, istället för att bli 

hjälpta. Det är inte lätt att ställa diagnoserna autism eller Asperger syndrom då de yttrar sig 

liknande språkstörning. Då diagnoserna kännetecknar att personen har språksvårigheter i 

sociala kontexter (Bishop enligt Hellberg, 2007:53). Det kan tolkas att Kristinas syn på 

undvikandet av att diagnostisera är för den stigmatisering som kan ske vid satt diagnos. 

Medan Zaida anser att barnet kan få hjälp genom att pedagogerna får en förståelse för vilka 

svårigheter barnet kan ha och utforma sin verksamhet efter barnets förutsättningar.  

 

Zaida och Linda på den första förskolan tänkte lika om att diagnosen kan påverka barnens 

sociala samspel med andra barn på grund av deras svårigheter. Till exempel ett barn med 

autism kanske inte har ögonkontakt när någon försöker prata med denne eller om barnet tror 

att någon lyssnar fast personen står med ryggen emot. Svårigheter i det sociala samspelet kan 

yttra sig olika hos olika individer och är inte samma för alla barn med en viss diagnos. 

Pedagogerna jobbar med de sociala svårigheterna hos individerna för att stötta dem till att 

kunna vara med i det sociala samspelet i leken med andra barn. Karin talade också för att 

diagnoser kan variera i uttryck hos olika individer och att det betonar vikten av att reflektera 

över allt man gör i verksamheten med barnen för att ge barnen redskap till att vara med i den 

sociala leken med andra barn. 

 

Enligt Karin så finns det en slarvig sida bland pedagoger att man inte låtsas om svårigheter 

hos vissa barn, ”det som inte syns, finns inte”. Till exempel ”det är nyttigt för honom! Han 

kan aldrig leka med andra om han inte är ute och tränar, och så puttar dem ut ett barn som har 

funktionsnedsättning i en grupp på en gård med skog och man vet varken vart gården slutar 



24 
 

eller börjar med många barn. Barnet kanske förväntas fråga om barnet får vara med eller stå 

snällt i hoppreps kön. Man måste veta att bara för att diagnoserna inte syns utåt så finns dem. 

Till exempel man tvingar inte ett blint barn att läsa, eller säga: Om du tittar riktigt noga så ser 

du vad det står. Du får väl träna, öppna ögonen så ser du vad det står. Det gör man inte! Det är 

nästan provocerande! Det handlar om förmågor som saknas och inte syns.”  

I Williams och Pramling Samuelsson studie framgår det som tydligt framkom hos 

pedagogerna i den här studien vikten av att pedagogerna reflekterar över förhållningssättet 

gentemot barnen, då det påverkar barnens samspel mellan varandra (Williams, 2001:23 & 

303).  Utifrån materialet i denna studie kan det tolkas att pedagogernas förhållningssätt 

gentemot barn med särskilda behov påverkar andra barns syn och hur de förhåller sig till 

barnen med svårigheter. För att barnens diagnos inte ska bli deras identitet krävs det att 

pedagogerna stöttar dessa barn i sitt sociala samspel där det behövs och reflektera hur de 

bemöter dem samt vilka signaler som ges till de andra barnen när de bemöter barn med 

särskilda behov. 

 

7.2.  Positiv och negativ inkludering respektive exkludering 

Alla pedagogerna på båda förskolorna är överens om att inkludering handlar om att alla barn 

ska få delta i verksamheten oavsett vilka förutsättningar barnen har. De tre pedagogerna på 

den första förskolan talade för att det är pedagogernas ansvar och det är deras förhållningssätt 

som möjliggör för barn med särskilda behov om de blir inkluderade. Karin och Zaida talade 

även för att barnsynen på barn med särskilda behov påverkar hur barnen bemöts av pedagoger 

och andra barn, om de blir inkluderade eller exkluderade i verksamheten. Beroende på vad 

pedagogerna anser att barnet klarar av eller inte klarar av.  

 

”Inkludering är för mig att möjliggöra så alla barn får delta i verksamheten utifrån sina villkor 

och intressen.” (Karin)  

 

”Inkludering för mig är att alla barn får vara med i allting. Vi exkluderar ingen varken för att 

de är pojkar, flickor, har någon diagnos eller som vi upplever stökiga, utan alla erbjuds allt.” 

(Kristina) 
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”Man inkluderar ju barnen i gruppen, vi tänker kring hur man ska jobba så att barnet inte 

känner sig utanför. Det är pedagogernas ansvar att inkludera barnet i verksamheten och i 

gruppen. Inkludering hjälper mycket, man ser och utgår från olikheten i barngruppen.” 

(Karin) 

 

”Vi utgår från vilket förhållningssätt och vilken barnsyn vi vuxna har, det är det som kan göra 

inkluderingen bra eller dålig. Till exempel: stackars ”Kalle” han slog sig. Det blir bra om vi är 

på samma bana alla pedagogerna, då är det bra med inkludering för att vi har lika barnsyn. 

Men skiljer sig pedagogernas syn på funktionsnedsättningen så är inkludering inte bra tycker 

jag. Till exempel: han klarar aldrig av det osv. Inkludering handlar mycket om vårt 

förhållningssätt.” (Zaida)  

 

Enligt Emanuelssons teori så är integrering en konsekvens av en demokratisk människosyn, 

där alla barn har samma rättigheter till att medverka i verksamheten. Ingen ska exkluderas 

oavsett vilka förmågor individen bär på och de ska ha lika värde i verksamheten. Olikheter ses 

som en tillgång och inte en begränsning i verksamheten. Det är dock inte helt lätt med att 

skapa en inkluderande undervisning om barnsynen mellan pedagogerna skiljer sig, beroende 

på hur de vill utforma verksamheten för barnen (2007:10–16). Som pedagogerna på båda 

förskolorna nämnde i citaten ovan så ligger fokus på förhållningssättet gentemot barnen med 

särskilda behov om hur inkluderingen ter sig i verksamheten. Pedagogerna påverkar om 

inkluderingen blir positiv eller negativ. Det kan uppstå dilemman till att få en inkluderande 

verksamhet om barnsynen skiljer sig mellan pedagogerna som Zaida nämnde och enligt det 

Knutsson kommit fram till. 

 

I Andersson och Thorssons studie kom de fram till att det är en utmaning för pedagogerna att 

möta olikheterna som finns i skolan och verksamheten ska anpassas för alla barn för att det 

ska bli en inkluderande skola (2007:8). I Emanuelssons studie så hänger inkludering ihop med 

”en skola för alla”, alla barn ska ha rättigheter till utbildning enligt skollag och läroplanen. 

Det är inte helt enkelt att lyckas med en inkluderande verksamhet om pedagogernas synsätt på 
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barn med särskilda behov skiljer sig (2007:10–13). I denna studie framkom det tydligt av 

Zaida och Karin att det är pedagogernas ansvar att inkludera alla barn i verksamheten och ge 

barnen de rättigheter som de har. Det krävs mycket av pedagogerna för att kunna möta alla 

barn efter deras behov. Inkluderingen kan få negativa konsekvenser om pedagogerna har en 

syn på att barnet inte klarar av någonting och kan kopplas till Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon 

& Gianer Sirotas (2001) teori om negativ inkludering där pedagogerna misslyckas med 

inkludering av barnet med diagnos. Det kan tolkas som att barnen blir begränsade till att delta 

i verksamheten om synen på barnet är att de inte klarar av vissa saker för att barnet har en 

diagnos. Det som Zaida sade ovan kan tolkas som att det är en positiv inkludering där 

pedagogerna stöttar barnen med särskilda behov för att de ska kunna bli inkluderade i 

verksamheten och kunna delta i den sociala leken med andra. Vilket kan kopplas till forskarna 

Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Gianer Sirotas (2001) teori om positiv inkludering där 

pedagogerna i verksamheten arbetar för att få barnen med diagnos inkluderade i de aktiviteter 

som finns i verksamheten (Hellberg, 2007:51–52). 

 

Enligt Karin är inkludering att pedagogerna är flexibla, kunniga och förstår vad de gör för att 

barnen ska tillgodoses den utbildning de har rätt till. Till exempel gå ut på gården senare 

under dagen eller att socialt samspel sker vid en dator. Alla barn ska ha samma rättigheter 

men inte möjligtvis i en likriktad verksamhet. Alla barn behöver inte utföra samma aktivitet 

men pedagogerna ska se till så att barnen får utbildningen de har rätt till. 

 

”Om barnet känner att denne vill göra något själv, så tycker jag inte att det är exkludering. Det 

barnet kanske behöver koncentrera sig lite mera och vara själv med en vuxen. Man får tänka 

jätte mycket på vad dem barnen behöver.” (Zaida) 

 

Pedagogerna på Bergets förskola talade om att exkluderande undervisning kan påverka barnet 

negativt och positivt, det kan tolkas som att det finns negativ exkludering och positiv 

exkludering. Den positiva exkluderande undervisningen innebar enligt dem att barnet med 

särskilda behov får sådan undervisning några timmar i veckan för att träna på det som denne 

behövde styrka, som till exempel språket och hur man samspelar med andra eller turtagning 

för att klara av de vardagliga sakerna. En till en träning sker i början med en pedagog och 
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barnet själva för att ge barnet redskap till att hantera inkludering senare. Allt eftersom tar det 

in fler barn som jobbar i grupp med det barnet när denne är redo för det och pedagogen 

känner att det fungerar bra. Karin betonar att det är viktigt att den exkluderande 

undervisningen har en hög status, är attraktivt och lockar barnet till att vilja gå dit. De 

andvänder exkluderande undervisning på förskolan endast i den utsträckning som behövs om 

barnet är i behov av detta. Det kan vara till exempel att barn med autism har svårt att 

koncentrera sig i stor grupp och behöver då gå undan för att få en lugnare miljö där det är 

lättare att koncentrera sig. De använder exkluderande lösningar som ska leda till inkludering, 

pedagogerna strävar efter att ha en så inkluderande verksamhet som möjligt. Negativ 

exkluderande undervisning enligt pedagogerna på förskolan är då barnet hela tiden tas ut själv 

för en till en träning vilket leder till att barnet inte får chansen till att delta fullt ut i 

gemenskapen och blir då inte inkluderad i barngruppen.  

 

”Vi kan gå med på en skärva exkluderande insatser som leder till inkludering på vår förskola. 

Det kostar att ta bort ett barn, vi gör det med god förstärkning och det ska vara attraktivt att gå 

dit. Arbetet ska hela tiden vara reflektivt, så man inte sitter med ett barn flera timmar bara för 

att det är lugnt och skönt för då blir det farligt. Man ska jobba nära och lära känna individen 

du jobbar med. Jag tror att det kan bli tokigt eller dåligt om man oreflekterat, ordet är viktigt, 

exkluderar barn hela tiden oreflekterat. Det är ett hårt tryck på pedagogerna idag, vi har 

många barn. Det ska kosta mig tankar, kosta tankeverksamhet när man tar ut barnen, varför 

tar vi ut barnen?” (Karin) 

 

Det som framkom i materialet stämmer in på Bergets förskolas arbetssätt samt Skidmores 

(2004) avvikelsetänkande och inkluderingstänkande. Genom att pedagogerna försöker förstå 

vilka svårigheter barnet har och stöttar barnet där det behövs i en exkluderande undervisning 

för att sedan aktivt inkludera barnet i gruppen igen när barnet är redo.  

 

I Nilholms (2006:40) studie diskuterar han fördelar och nackdelar med inkludering av barn 

med särskilda behov i verksamheten. Där exkluderande undervisning kräver att barnen 

kategoriseras för vilka barn som är i behov av detta och det positiva med inkludering är att 

barnen får möta olikheter vilket avspeglar vårt samhälle. Han betonar också vikten av, precis 



28 
 

som pedagogerna i denna studie gör att den exkluderande undervisningen ska leda till att 

barnet inkluderas sedan i den gemensamma undervisningen igen. Vilket gör att det blir en 

positiv exkluderande undervisning för att tillgodose barnens behov. Pedagogerna på Bergets 

förskola betonar vikten av att reflektera kring varför barnet tas ut i exkluderande undervisning 

och att det ska leda till att barnen får redskap för att bli inkluderade i verksamheten i gruppen. 

 

7.3.  Strategier och metoder 

Pedagogerna på båda förskolorna har liknande personliga strategier om att finnas nära barn 

med särskilda behov för att stötta dem. Närheten är en personlig strategi som innebär att 

pedagogerna är nära intill barnet med särskilt behov och går in för att stötta där barnet 

behöver det i sitt sociala samspel med andra barn. Man ska lära känna barnet om vilka 

svårigheter barnet har och vilka intressen som finns. Det kan vara till exempel om barnet har 

svårt med det sociala samspelet med andra barn, om denne vill vara med i leken eller hur 

barnet ska uttrycka sig gentemot andra eller få stöttning till att lyckas genomföra olika 

aktiviteter. Alla pedagogerna är överens om att det är viktigt för barnen med svårigheter att de 

ska känna att de klarar av saker, att de lyckas och känner sig duktiga. 

  

”Vi måste tänka på om vad vi kan göra för att få de barnen att känna att de kan, är viktiga och 

omtyckta.” (Karin) 

 

”Jag är barnets andra hand och stöttar så att barnet vågar fråga. Min uppgift att få med barnet i 

gruppen och finnas där. Barnet brukar fungera bra vid samspel med andra men till exempel 

vid konflikter så måste jag finnas till hands. Jag måste alltid vara nära det barnet hela tiden.” 

(Linda)  

Förskolläraren Kristina på den andra förskolan gav exempel på några strategier som hon 

använde för att stötta dessa barn, till exempel om barnet ska bygga ett torn så finns hon och 

hjälper till när det behövs så att barnet bygger klart tornet. Eller om barnet vill leka med andra 

barn men inte vet riktigt hur barnet ska uttrycka sig så hjälper hon till genom att fråga barnen i 

leken om det här barnet kan få vara med dem. Eller ett annat exempel då hon hade ett barn på 

avdelningen som vid samlingen inte ville säga något om vilket dennes favoritdjur är. Då 



29 
 

behöver man veta innan vilket älsklingsdjur denne har och frågar kommer du ihåg den där 

katten är det ditt älsklingsdjur? Eller ett annat djur, man får hjälpa till att svara. 

 

”Vi pedagoger behöver vara analytiska och lära känna de här barnen. Vad är de intresserade 

av? Jag ser mig som en levande virknål och krokar i och hämtar ut. Jag tänker att de barnen 

har samma rättigheter fast det kan se lite annorlunda ut. Jag utgick då från vad som barnet 

tyckte var roligt, var bra på, intressant och behärskade. Det krävs en reflektiv pedagog för att 

kunna möta dessa barn med diagnos, barnet kanske har fyra svårigheter vid socialt samspel, 

då måste pedagogen reflektera över hur vi ska bemöta dem. Ta till olika knep.” (Karin)  

 

Karin arbetade tidigare med ett barn med diagnos autism och ADHD där hon använde den 

strategin att ta till vara på att barnet gillade, att skrämmas. De utvecklade en skrämsellek där 

rekvisita kom in efter hand och hon försökte närma sig barnet samt finna ögonkontakt. I leken 

utvecklade de turtagning om vem som skulle skrämma vem och när fler barn skulle komma in 

i leken vid senare tillfälle. Barnet som togs in hjälpte det andra barnet då det barnet var en bra 

fantasilekare för att utveckla det andra barnet genom den proximala utvecklingszonen. Eller 

nyttjar barnets intresse för att lyfta barnet istället, att barnet kan få vara stjärna i gruppen. Till 

exempel ett barn som fick måla framsidan till en bok de gjort tillsammans för de andra barnen 

tyckte att det barnet var duktig på det, då får det barnet känna sig lyckad. 

 

Pedagogerna på Bergets förskola har en strategi där de arbetar smågrupper under hela dagen 

med några få barn i varje grupp och en pedagog i närheten hela tiden. Indelningen i 

smågrupperna är en sorts metod som utformas utifrån hur barnen kan ha nytta av varandra. De 

är överens om att dessa smågrupper är bra för att jobba på barnens språkutveckling, samspel, 

sätta ord på saker och utveckla barnens trygghet i sig själva. Pedagogerna har möjlighet att se 

alla barnen och stötta dem där det behövs. De arbetar medvetet med hur de sammansätter 

gruppen för att dra nytta av barnen så de kan lära av varandra. Gruppsammansättningen 

påverkar barnens möjligheter, Williams och Pramling Samuelsson (Williams, 2001:23, 286-

287 & 303) har i sin studie kommit fram till detta utifrån pedagogernas syn på lärande till 

exempel att barnen lär sig i interaktion med varandra. Gruppsammansättningen påverkar 

också vilka förväntningar som skapas samt deras utveckling och prestationer. De betonar att 
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pedagogernas förhållningssätt har betydelse för hur barnens utveckling ter sig i verksamheten 

utifrån gruppsammansättningarna.  

 

Alla pedagogerna på förskolan har intresse för att utbilda sig mer för att kunna bemöta alla 

barn utifrån deras behov. Enligt Karin och Zaida är utbildning det viktigaste som finns för att 

kunna möta alla barn. Den är viktig eftersom barnens svårigheter finns redan innan en diagnos 

ställts, som nämndes tidigare av dessa pedagoger så behövs det ingen diagnos för att ha 

särskilda behov. Behoven kan bero på många olika orsaker som gör att de får svårigheter eller 

beter sig annorlunda som till exempel att en skilsmässa har skett i familjen eller en släkting 

har avlidit. Pedagogerna behöver tänka på hur de ska bemöta barnen efter hur de blir i deras 

verksamhet och inte hur de är. Alla fyra pedagogerna i undersökning upplever att barn med 

diagnos eller särskilda behov har svårt med det sociala samspelet i den sociala leken med 

andra barn. De är också överens om att detta kan bero på en mängd olika orsaker som är 

medfödda eller är av yttre påverkan och att dessa svårigheter yttrar sig olika hos olika 

individer. 

 

Enligt Trageton (1996:9 & 17) är leken grunden till barns utveckling där de har möjlighet att 

uttrycka sig och utveckla färdigheter som kommunikation, samarbete och självständighet. 

Knutsdotter Olofsson (2003:131–137) och Barnett (Barnett enligt Williams, 2001:29) menar 

även på att leken utvecklar kunskap hos barnen. Då leken har en viktig del i barnens 

utveckling kan det tolkas att pedagogerna bör ha kunskap om barnens svårigheter för att 

kunna stötta dem i den sociala leken, ge dem redskap till att kunna vara med i leken och 

utvecklas av varandra. Knutsdotter Olofsson (2003:82–85) kom fram till i sin studie att det 

finns olika faktorer som påverkar om varför vissa barn inte deltar i leken på grund av 

svårigheter i det sociala samspelet. Att barnet inte förstår leksignalerna, känner sig otryggt 

eller brister i samförståndet om turtagning eller anpassningen till varandra. Som pedagogerna 

i denna studie nämner finns det olika orsaker till vilket stöd barnen behöver och då är det 

viktigt att pedagogerna kan möta barnens behov för att ge dem möjlighet till att kunna delta i 

den sociala leken. Pedagogerna kan möjliggöra till hur barnen blir i deras verksamhet, istället 

för att säga att barnen är på ett visst sätt. 
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Den första förskolan Bergets förskola har arbetat med IBT metoden med vissa barn i 

verksamheten tidigare. ”Det är jätte mycket träning en till en – IBT. Då tränar man på språket, 

hur man pratar, vad man kan få till svar, grammatik osv. hur man frågar saker. Vi har även 

arbetat med TEACHH programmet och MBT när de gäller autism. Vid andra funktionshinder 

får man handledning från logopeder, psykologer och habiliteringsteamet om hur man ska 

arbeta. Oavsett om man har autism eller vilken funktionsnedsättning man nu har.” (Zaida). 

Alla pedagogerna på Bergets förskola talar för att alla barn inte fungerar på samma sätt, alla är 

olika. Man kan kombinera olika metoder efter individen, man får utgå väldigt mycket från 

individens behov och svårigheter. Även fast de har samma diagnos har de olika svårigheter 

och olika behov. De på Stjärnans förskola arbetar inte utifrån någon specifik metod för barn 

med särskilda behov då det sällan ställs diagnoser men får handledning av kommunens 

psykolog när de behöver. De har även tillgång till en specialpedagog för barn med asperger i 

enheten och får handledning av henne vid behov. 
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8. Slutdiskussion 

Utifrån pedagogernas resonemang i denna studie kan en slutsats dras att arbetet för att 

motverka exkludering av barn med särskilda behov i den fria leken kräver att pedagogerna 

reflekterar över på sitt förhållningssätt gentemot barnen. Vidare i studien framkom det att 

pedagogernas barnsyn och vilken syn andra barn har av barnet med särskilda behov påverkar 

vilka möjligheter denne får. Skiljer sig barnsynen mellan pedagogerna uppstår dilemman om 

hur verksamheten ska utformas för att stödja barnet i sitt sociala samspel med andra barn. 

Pedagogerna betonar vikten av att de reflekterar över varför de gör som de gör i sitt arbete så 

att barnen eventuellt inte påverkas negativt av deras arbete. Inkluderingsarbetet sker inte helt 

oproblematiskt då arbetet kan ge både negativa och positiva effekter genom olika åtgärder.  

Där arbetet misslyckas om barnen stigmatiseras av andra på grund av sin diagnos eller sina 

svårigheter, istället för att bli hjälpta. Pedagogerna behöver reflektera över hur barnet 

påverkas av exkluderande undervisning (Bishop enligt Hellberg, 2007:53). Det skilde sig 

mellan de olika förskolorna i studien om synen på diagnos. Bergets förskola resonerade att en 

diagnos kan påverka både positivt och negativt beroende på vilken barnsyn pedagogerna har. 

De ansåg att barnen kan hjälpas då pedagogerna får försåtelse för barnets eventuella 

svårigheter när de vet vilka svårigheter som generellt kännetecknar diagnosen, men 

pedagogerna behöver alltid se till individen då diagnoserna yttrar sig olika. Pedagogen på 

Stjärnans förskola ansåg att diagnoser sällan ställs idag, vilket kan tolkas att det inte görs för 

att barnen inte ska riskera att få sin diagnos som identitet av negativ effekt (Drakos och 

Hydén, 2011:10 & 16). Alla pedagoger var överens om att barnen inte skulle dömas efter sin 

diagnos och att den inte skulle bli deras statiska identitet samt inte påverkas negativt av sin 

diagnos, utan bli hjälpta av den. 

 

Bergets förskola har använt sig av exkluderande åtgärder som pedagogerna anser nödvändiga 

för att kunna ge verktyg till barnen så att de kan delta i den sociala leken och andra kontexter 

med barnen i gruppen.  Det är av vikt att pedagogerna gör den exkluderande undervisningen 

attraktiv och att den exkluderande lösningen inte är en statisk åtgärd utan ett hjälpmedel för 

att möjliggöra inkludering senare för barnet. En positiv exkludering då den exkluderande 

åtgärden leder till inkludering av barnet i gruppen (Nilholm, 2006:40).  



33 
 

De centrala strategierna hos alla pedagogerna var att arbeta nära barnet hela tiden, lära känna 

barnets styrkor och svårigheter samt intressen för att utveckla individen utifrån barnets 

förutsättningar. Bergets förskola kombinerade sina strategier med IBT metoden, som är 

utarbetad för barn med särskilda behov. Den innefattar exkluderande undervisning med stor 

fokus på språkövningar. Alla pedagogerna var överens om att alla barn skulle ha lika 

möjlighet till att delta och inkluderas i verksamheten även om detta är ett komplext arbete. 

Sedan behöver verksamheten inte vara helt likriktad för alla barn, men de ska ha möjlighet till 

att tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till som står i läroplanen och skollagen. Vilket 

kopplas till tankesättet ”en skola för alla”, där alla barn har denna rättighet. Det är många 

faktorer som spelar in för att få en inkluderande verksamhet. Pedagogernas förhållningssätt, 

barnsyn och verksamhetssyn påverkar detta vilket gör att dilemman kan uppstå om 

pedagogernas syn skiljer sig. I studien framgick det att pedagogernas resonemang var att alla 

barn ska ha lika rättigheter och att det är av vikt att pedagogerna har en gemensam syn på 

barn samt verksamhet för att möjliggöra inkluderingsarbetet (Emanuelsson, 2007:10–13).  

 

Inkluderingsarbete för att motverka exkludering av barn med särskilda behov väcker frågor 

om vad inkludering och exkludering innebär. Det väcker även frågor om vad som anses 

normalt respektive avvikande, då de behöver kategorisera barnen efter vilka barn som är 

inkluderade respektive exkluderade om det förekommer. Även om vilka barn som eventuellt 

behöver den exkluderande undervisningen, för att få redskap till att kunna delta i sociala 

kontexter med andra barn. Pedagogernas resonemang var att denna kategorisering inte bör ge 

negativa effekter för barnen, då kategoriseringen är nödvändig för att kunna möta barnen i 

verksamheten. 

 

Det skulle vara intressant att forska vidare och undersöka djupare i praktiken om diagnos som 

identitet hos barnen i förskolan. Hur detta påverkar barnens lärande samt utveckling då det 

inte finns så mycket forskning om diagnos som identitet hos barn i förskolan. 
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