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Abstract 

 
The purpose of this essay is to explore the role of a one-on-one support worker in an inclusive 

preschool setting. This role varies depending on the specific needs of the particular child. This 

essay describes the author´s daily work with Molly, a child with a diagnosis within the autism 

spectrum. The essay begins with two self-experienced stories where the one-on-one support 

worker finds herself in situations where the manner in how to act is not certain. After this the 

essay reflects on the chosen actions, which alternatives were possible and how these different 

scenarios could have affected Molly. The questions answered in this essay start with what 

inclusion means and what it has meant for Molly and her one-on-one support worker. 

Thereafter the essay answers the question of how the role of a one-on-one support worker in 

an inclusive preschool setting might look like and which requirements follow the role. Finally 

answered is the question of which educational challenges might occur for a one-on-one 

support worker to a child with a diagnosis within the autism spectrum in an inclusive setting.  

 

The essay is written in a scientific form, which means that reflections of the one-on-one 

support worker are combined with a discussion based on scientific literature. The reflection 

part of this essay starts with facts on the autism spectrum diagnosis and what it practically 

means for the role of a one-on-one support worker. This is because the cooperation with the 

habilitation centre and the required training are large parts of the role. Thereafter the essay 

continues by answering the questions mentioned above.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats är att utforska vad rollen som resurspedagog i en inkluderande 

förskoleverksamhet innebär. Denna roll ser olika ut beroende på vilket behov av särskilt stöd 

barnet i fråga är i. Därför utgår uppsatsen från författarens roll i sitt dagliga arbete med Molly, 

ett barn med diagnos inom autismspektrumet. Essän börjar med två självupplevda berättelser 

där resurspedagogen hamnar i situationer där agerandet inte är självklart. Utifrån dessa 

berättelser följer en reflektion över varför resurspedagogen agerade som den gjorde, vilka 

alternativ till agerande var möjliga och vad de olika scenarierna hade kunnat betyda för 

Molly. Frågeställningarna som besvaras i essän är först vad inkludering innebär och vad det 

har inneburit för Molly och hennes resurspedagog. Därefter besvaras frågan om hur 

resurspedagogens roll i en inkluderande verksamhet kan se ut och vilka krav som kommer 

med rollen. Slutligen besvaras frågan om vilka pedagogiska utmaningar som kan uppstå för 

en resurspedagog till ett barn med diagnos inom autismspektrumet i en inkluderande 

verksamhet.  

 

Uppsatsen är skriven i vetenskaplig essäform vilket betyder att reflektioner över 

resurspedagogens egen erfarenhet blandas med en diskussion av vetenskaplig litteratur. 

Reflektionsdelen inleds med en redogörelse för diagnosen autism och vad den praktiskt 

innebär för rollen som resurspedagog. Detta för att samarbetet med habiliteringen och den 

föreskrivna träningen utgör sådan stor del av rollen. Därefter fortsätter texten med att besvara 

ovan nämnda frågeställningar.    

 

 
Nyckelord: resurspedagog, inkludering, förskola, praktisk kunskap, specialpedagogiska 

anpassningar, autism 
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1. Berättelse 
 

1.1 Hela havet stormar 
Jag kommer tillbaka till avdelningen Bamse från min rast och får syn på Molly som står vid 

sitt skåp. På håll ser det ut som om hon tittar på barnen framför henne som leker med bilar. 

När jag kommer närmare ser jag att hon tittar förbi dem och är inne i egna tankar. Jag 

funderar på om jag ska vänta och se om hon hittar på något och går en runda runt de tre 

rummen som avdelningen består av. I avdelningens olika rum är det som vanligt mycket på 

gång samtidigt. Barnen klär ut sig, spelar spel, läser och väver, fördelade i de tre rummen, för 

det mesta i små grupper. Jag går ut i hallen och där sitter de tre barn jag såg tidigare och kör 

med bilar. Jag tittar upp mot skåpet och där står Molly fortfarande. I samma position som när 

jag gick förbi innan. 

 

Jag funderar vad jag ska hitta på för att få Molly att aktivera sig i något och bestämmer 

ganska snabbt att jag ska påbörja ”Hela havet stormar” i stora rummet. Jag vet att det är en av 

de få lekar som hon tycker om att delta i. Hennes diagnos inom autismspektrumet gör sig 

extra tydlig i samspelet med andra och min uppgift är att motivera henne till samspel. Jag går 

fram till Molly och frågar om hon vill hjälpa mig att samla ihop stolar till ”Hela havet 

stormar” på mattan i stora rummet. ”Ja!” säger hon med lysande ögon och skyndar sig till 

stolarna. Tillsammans samlar vi åtta stolar på mattan och jag frågar ut i rummet: ”Vem vill 

vara med på Hela havet stormar?” Flera av barnen lämnar det de håller på med och springer 

till mattan och sätter sig på var sin stol. Molly sitter på en stol och ser förväntansfull ut. Jag 

tar bort de stolar som förblir tomma och sätter igång musiken. Musiken går en stund och 

barnen tittar stint på stolarna och går fokuserat runt dem. Jag stoppar musiken och barnen 

tjuter och springer och sätter sig på närmaste stol. Molly ser glad och nöjd ut över att hon har 

hittat en stol. I första omgången brukar jag låta alla barn ha var sin stol så att alla ska ha 

chansen att vara med i alla fall en omgång innan de börjar åka ut. Så gör jag även denna gång 

och när alla sitter på en stol säger jag: ”Nämen, jag glömde ju ta bort en stol!” Ett par barn 

skrattar till och alla ställer sig upp när jag sätter igång musiken igen. Jag tar bort en stol och 

tittar på Molly, som är lika fokuserad som alla andra på leken. Jag tänker på vad vi har pratat 

om på det senaste handledningsmötet, om att släppa lite på stödet, och bestämmer mig för att 

denna gång inte tänka på var Molly befinner sig när jag stoppar musiken. Jag tittar bort från 
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barnen och stoppar musiken. Barnen rusar och sätter sig. Molly springer till en stol, men 

Pontus hinner före. 

 

Nu är alla stolar tagna. Molly tittar på mig som för att be om hjälp och jag säger att hon får 

välja en stol att sätta sig på och heja på de andra, som vi brukar göra. Barnen ställer sig upp 

och Molly väljer en stol och sätter sig och tittar på medan jag sätter på musiken igen och 

leken fortsätter. Molly sitter en stund och tittar på men innan jag hinner stoppa musiken igen 

går hon iväg, mot hallen, mot sitt skåp. Jag tittar efter henne och känner mig kluven. Som 

resurspedagog till henne vill jag släppa leken och gå efter och försöka locka tillbaka henne. 

Jag borde kanske ha sett till att hon fick vara med några omgångar till innan jag lät ödet 

bestämma? Vanligtvis när jag gör det brukar hon vara med i många fler vändor och till och 

med bli det sista barnet på en stol och därmed ”vinna” tävlingsleken. Även när hon inte har 

vunnit vill hon gärna fortsätta delta i leken i flera omgångar innan hon tröttnar. Detta är en av 

de få lekar hon tycker om att delta i. Tänk om jag har gjort att hon inte tycker om leken 

längre? Frågorna snurrar och jag inser att jag måste stoppa musiken. Musiken stannar och 

barnen rusar till stolarna, Linus åker ut och tar en stol och sätter sig och hejar på de andra. Jag 

märker att jag inte är helt fokuserad i leken längre. Jag funderar på Molly, på hur jag ska göra 

nästa gång, och på om hon fortfarande står vid sitt skåp och tittar på de andra barnen. Jag 

tänker också på barnen som fortfarande är med i leken, att de är värda en pedagog som är 

fokuserad på deras lek. Jag känner mig otillräcklig som pedagog. Jag är varken en tillräcklig 

resurspedagog åt Molly eller en tillräcklig pedagog till de andra barnen. Jag ser mig omkring 

efter en kollega som kan ta över min roll men ingen är i rummet. Sandra måste fortfarande 

vara på rast tänker jag och sneglar mot hallen för att få en glimt av Molly innan jag stänger av 

musiken igen. 

 

1.2 Kull  
Jag tar på mig ytterkläderna och går ut till Bamse-barnen som är på gården. Vid grinden 

möter Marit mig och frågar om jag och Molly ska gå in på en-till-en-träning. Jag tänker på det 

vi pratade om på handledningsmötet igår, om att Molly verkar ha ännu svårare att sysselsätta 

sig när vi är ute på gården jämfört med när vi är inne och att vi ska fokusera på det ett tag 

framöver, och säger till Marit att vi ska träna lite ute. Marit går då på rast och jag kliver ut på 

gården. Jag ser mig omkring och ser att flera av barnen sitter vid gungorna och att Lina står 

och ger ett barn fart. Fyra-fem barn sitter vid sandlådan och gräver och fyller hinkar med 

sand. Vid snurran befinner sig ytterligare några barn och snurrar och skrattar och snurrar igen. 



 3	

Jag letar med blicken tills jag hittar henne. Molly står på andra sidan gården, lutad mot 

staketet, och tittar på barnen som snurrar.  

 

Jag tar alltid tidig rast för att hinna träna med Molly innan mellanmålet. Oftast när jag går ut 

efter rasten är det så här. Molly står och ”hänger” vid staketet, eller vid trädet, eller vid 

grinden, och tittar på andra barn eller är inne i sitt eget tänkande. Jag har frågat mina kolleger 

om det är så här från det att de går ut, precis efter lunch. De har berättat att oftast brukar 

Molly hitta något att göra, som att gunga, snurra eller gräva i sandlådan, när de först kommer 

ut. Men detta varar endast i 10-15 minuter. Sedan är det som att hon tappar lusten och ställer 

sig och tittar. Marit, Lina och Sandra har berättat att de brukar försöka få med sig Molly på en 

aktivitet men hon säger bestämt ”Nej” och då låter de henne vara.  

 

Molly ser nu att jag kommer emot henne och verkar vakna till. Jag frågar om hon vill leka 

kull, en lek jag vet att hon tycker om, och hon nickar leende. Hon tar sats med handen och slår 

den mot min sida och utbrister ”Kull!” innan hon springer iväg. Jag springer efter henne, 

hinner fatt henne och kullar. Jag springer iväg och Molly springer skrattandes efter mig. Hon 

hinner ifatt mig och kullar mig. Vi håller på så ett tag. Snart kommer två andra barn och vill 

ansluta sig till leken. ”Molly ska kullas” ropar jag och de andra barnen jagar Molly och hon 

skrattar och tittar bak på barnen samtidigt som hon springer ifrån dem. Det är så härligt att se 

när hon samspelar med andra barn. När ett barn äntligen hinner ifatt henne så kullar han 

henne och springer sin väg för att själv bli kullad. Molly står still och tittar ner på marken. 

”Molly, nu ska du jaga Pontus” säger jag när jag kommer ifatt henne. ”Nej” säger hon bestämt 

och går därifrån. Pontus tittar frågande på mig och jag jagar honom och de andra barnen som 

har anslutit sig till leken. Men jag är inte fokuserad på leken längre. Samtidigt som jag jagar 

barnen, eller själv blir jagad, försöker jag hålla koll på Molly. Ganska snart säger jag till 

barnen att de får leka själva, och går till Molly för att försöka få henne att delta i en aktivitet 

igen.  

 

Jag ser att barnen inte tycker att det är lika roligt när pedagogen inte längre är med och snart 

rinner leken ut i sanden. Känslan av otillräcklighet gör sig påmind igen. Jag förstår att de 

andra barnen ser mig som en ”vanlig” pedagog och inte en resurspedagog, och jag kan tänka 

mig att det måste vara förvirrande för dem att jag startar lekar med entusiasm för att sedan 

lämna leken tvärt. Samtidigt är mitt ansvar som resurspedagog att ge Molly det stöd hon är i 

behov av i sin vardag. Hur jag än försöker lyckas jag inte komma undan dessa situationer där 
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min uppmärksamhet slits mellan Molly och de andra barnen. Hur kan jag agera i dessa 

situationer för att känna mig tillfreds med min roll som pedagog? Är det ens möjligt? Jag är 

nu framme vid Molly och frågar henne om hon vill fortsätta leka kull. ”Nej” får jag som svar. 

”Vill du leka Följa John?” frågar jag och hon nickar och ler.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
De gestaltningar som tas upp i början av denna uppsats illustrerar liknande dilemman som 

nästan dagligen uppstår i min roll som resurspedagog. Jag hamnar i situationer där jag 

upplever att jag tvingas välja mellan barnet som är i behov av stöd och de andra barnen i 

gruppen. Jag har länge reflekterat över hur jag skulle kunna göra annorlunda, eller hur jag 

skulle kunna göra bättre i den typen av situationer. Syftet med denna uppsats är därför att 

undersöka vad rollen som resurspedagog innebär. Jag är medveten om att resurspedagogens 

roll ser olika ut beroende på vilken typ av särskilt stöd som barnet i fråga är i behov av och 

därför vill jag inte skriva generaliserande om resurspedagogens roll. Dessutom vill jag betona 

att varje barn är en individ och inte sitt behov av särskilt stöd. Men jag upplever att 

resurspedagogens roll är underbelyst i den pedagogiska diskursen. Det skrivs mycket om 

förskolläraren och barnskötaren, men jag har inte hittat mycket skrivet om resurspedagogen 

och vad den rollen innebär. Genom att skriva om vad rollen som resurspedagog har inneburit 

för mig hoppas jag att andra, både resurspedagoger och de pedagoger som arbetar nära en 

resurspedagog, kan finna min essä givande. Jag kommer att utgå från min egen situation och 

utifrån den undersöka hur jag skulle kunna göra för att Molly, ett barn med diagnos inom 

autismspektrumet, ska få det stöd hon är i behov av, och jag som resurspedagog ska kunna 

känna mig tillfreds i min roll. Jag kommer att beskriva vad autism har för formell definition 

och vad det innebär för arbetet i förskolan. Detta gör jag för att denna diagnos brukar medföra 

ett nära samarbete med habiliteringen och praktiskt utgör en stor del av min roll som 

resurspedagog. Eftersom jag arbetar som resurspedagog i en inkluderande verksamhet vill jag 

även utforska vad inkludering i en förskola kan innebära.  
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2.2 Frågeställningar:  
1. Vad innebär inkludering i förskolan? Vad har det inneburit för mig och Molly? 

2. Hur kan resurspedagogens roll se ut i en inkluderande verksamhet? Vilka krav kan 

resurspedagog och övrig personal i förskolan ställas inför? 

3. Vilka pedagogiska utmaningar kan uppstå för en resurspedagog till ett barn med 

diagnos inom autismspektrumet i en inkluderande verksamhet? 

 

3. Metod och etiska överväganden 
 

3.1 Metod 
När jag som student på förskollärarutbildningen ställdes inför valet att skriva ett självständigt 

vetenskapligt arbete i essäform eller en traditionell empirisk uppsats som c-uppsats valde jag 

essäform för att jag ville undersöka rollen som resurspedagog ur mitt perspektiv. Lotte 

Alsterdal, yrkeslivsforskare på Södertörns högskola, skriver i sin text Essäskrivande som 

utforskning att det som utmärker en essä är att texten innehåller författarens egna tankar och 

erfarenheter och att detta är konstant texten igenom (Alsterdal, 2014 s. 62). Jag har arbetat 

som resurspedagog i flera år och liknande dilemman som de jag beskriver i början av denna 

uppsats har återkommit utan att jag har kunnat hitta självklara svar på dem. Min förhoppning 

när jag valde att skriva i essäform var att jag skulle komma längre genom att undersöka de 

olika dilemman i skrift än vad jag har gjort när jag har bearbetat dem i tanken.  

 

Maria Hammarén, forskare och docent i yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska 

högskolan i Stockholm, skriver i boken Skriva - en metod för reflektion att reflektionen som 

hör till den skrivande processen kan få en att bli medveten om kunskap man har förvärvat 

genom erfarenhet. Vidare skriver hon att genom att läsa texten för andra kan man få syn på 

den egna texten ur ett annat perspektiv (Hammarén, 2005 s. 17 & 24). I skrivandet av ett 

självständigt vetenskapligt arbete i essäform på Södertörns högskola ingår det att träffas med 

en handledare och fyra-fem kurskamrater under fem sammankomster. Där går man igenom 

varandras texter och ger egna synpunkter och idéer som kan hjälpa författaren vidare i 

skrivprocessen. De handledningsmöten vi har haft har varit givande i form av att jag har 

kunnat se mina självupplevda dilemman och reflektioner kring dessa med andra ögon. Detta 

har emellanåt fått mig att tänka om i slutsatser som jag redan hade kommit fram till.  
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Alsterdal skriver att i en essä finns en kommunikation mellan författarens tankar och andras 

tankar och att författaren under texten provar att se på det som undersöks ur andra perspektiv 

(Alsterdal, 2014 s. 62). I denna essä utgår jag ifrån, och samtalar med, texter främst från 

ämnesområdena inkludering, specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd, praktisk 

kunskap och professionell kompetens i förskolan.  

 

3.2 Etiska överväganden 
Alla namn på barn, vuxna och på avdelningen som förekommer i gestaltningarna Hela havet 

stormar och Kull är fingerade. Jag har också fingerat olika aspekter av karaktären Molly då 

jag är mån om att hens identitet inte röjs. I uppsatsen hänvisar jag vid ett tillfälle till en kort 

intervju och i samråd med personen i fråga har jag dolt hens identitet.  

 

4. Reflektion 
	
4.1 Autism 
I denna första del av texten kommer jag att ta upp vad autismdiagnosen formellt innebär och 

den nuvarande definitionen. Jag kommer även ta upp hur samarbetet med habiliteringen har 

sett ut och hur stödinsatser har anpassats efter de behov Molly är i. Fokus är min roll som 

resurspedagog till Molly och utifrån denna relation nämner jag de områden hon är i behov av 

stöd. Jag kommer inte att redogöra för hur barn med en autismdiagnos vanligtvis är eller vad 

man bör tänka på när man arbetar med barn med autism då detta dels är utanför ramen för 

uppsatsens syfte, dels är något som redan finns mycket skrivet om. 

 

4.1.1 Autismdiagnosen  
Autismdiagnosen varierar i namn beroende på vilken diagnosmanual som används. I Sverige 

används både DSM-5, som ges ut av American Psychiatric Association och är den mest 

använda psykiatriska diagnosmanualen i världen, och ICD-10, som ges ut av 

Världshälsoorganisationen. Det som skiljer dessa åt är att i DSM-5 framställs diagnosen 

autismspektrum som en enda samlingsdiagnos, medan det i ICD-10 finns fyra olika typer av 

autismdiagnoser: autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning 

(Habilitering & Hälsa - Stockholms Läns Landsting, 2015). Eftersom jag inte har exakt 

kunskap om vilken diagnos Molly i berättelsen har kommer jag att i denna uppsats benämna 

hennes diagnos så som den står i DSM-5, autismspektrum. 
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4.1.2 Autism i DSM-5 
DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Den senaste versionen 

av DSM publicerades 2013 och heter DSM-5. I de tidigare versionerna av DSM har 

diagnosen autism varierat i kategori och namn. Senast i DSM-IV fanns flera diagnoser inom 

autism som samlades under namnet ”genomgripande störningar i utvecklingen”. Dessa 

diagnoser var: autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, Retts syndrom, desintegrativ störning 

och genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation. I den senaste 

versionen, DSM-5, har man efter mycket forskning beslutat att dessa olika diagnoser blir 

tillsammans en diagnos, då forskning visar att diagnoserna går in i varandra och är i många 

fall svåra att särskilja. Diagnosen i DSM-5 heter Autism Spectrum Disorder. På svenska heter 

diagnosen autism och nämns även som autismspektrum. I stort sätt betyder denna diagnos att 

personen i fråga har begränsningar i social kommunikation och socialt samspel samt 

begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter (American Psychiatric Association 

DSM-5 Development, 2014; Autism & Aspergerförbundet, 2015; Habilitering & Hälsa - 

Stockholms Läns Landsting, 2015).   
 

4.1.3 Autismcenter för små barn 
Barn i åldrarna 0-6 år i Stockholms län som får diagnos inom autismspektrum remitteras till 

Autismcenter för små barn (kommer hädanefter refereras till som AC), som är en 

specialiserad verksamhet inom Habilitering och Hälsa i Stockholms Läns Landsting. Även 

Molly remitterades dit strax efter diagnosticeringen. I AC finns specialpedagoger, logopeder, 

psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster. Ett team sätts ihop beroende på 

barnets behov och ett samarbete med föräldrar och förskolan påbörjas. Ofta behöver barn med 

denna diagnos stöd i att lära sig sådant som andra barn lär sig naturligt i samspel med andra. 

Handledaren från AC bestämmer tillsammans med föräldrar och förskolepersonal på vilket 

sätt stödet ska ges. Man kan koncentrera sig på att träna en färdighet i taget eller så kan man 

träna många olika färdigheter samtidigt, i ett så kallat mångsidigt intensivt 

inlärningsprogram. Detta program sätts ihop av handledaren från AC, utifrån barnets behov, 

och lärs ut till föräldrar och förskolepersonal i handledarträffar som i början är en gång i 

veckan och med tiden blir glesare. Föräldrar och förskolepersonal får också möjlighet att delta 

i olika kurser som AC håller. Träningen, som är menad att göras både i förskolan och i 

hemmet, bygger på tillämpad beteendeanalys (hänvisas hädanefter som TBA), en vetenskap 
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som baseras på inlärningsteori. I denna träning ingår att försöka få barnet att uppleva samspel 

som positivt, och även så kallad ”felfri inlärning” där målet är att få barnet att känna att hen 

lyckas (Habilitering & Hälsa - Stockholms Läns Landsting, 2015; Mångsidigt intensivt 

inlärningsprogram för barn med autism, 2014). I både Hela havet stormar och Kull i början av 

uppsatsen försöker jag uppmuntra Molly till samspel. Målet är att hon ska tycka att lekarna 

med de andra barnen är roliga och att detta väcker motivation hos henne till att delta i fler 

lekar med andra barn. Samspelet i sig för med sig kunskap om turtagning, problemlösning, att 

dela med sig, att be om hjälp och hjälpa andra och andra sociala förmågor (Habilitering & 

Hälsa - Stockholms Läns Landsting, 2015). Men när lekarna inte blir positiva upplevelser för 

Molly reflekterar jag över vad jag hade kunnat göra annorlunda. 

 

4.1.4 Autism i förskolan 
Enligt Skollagen och Förskolans läroplan ska förskolechefen se till att barn i behov av särskilt 

stöd får det stöd de är i behov av för att kunna utvecklas så mycket som möjligt utifrån egna 

förutsättningar. I vissa fall ges detta stöd genom att ha mindre antal barn i gruppen. I andra 

fall tillsätts personal, som förstärkning till gruppen eller till barnet i fråga (Skollagen, 2010 8 

kap, 9 §; Skolverket 2010, s. 16; Skolverket, 2016 s. 32-34). I Mollys fall har det valts att hon 

ska ha en resurspedagog som ser till att hon får det stöd hon är i behov av i vardagen, genom 

att göra anpassningar i verksamhetens miljö och utformning samt genom en-till-en-träning. I 

samarbete med AC och Mollys föräldrar har man valt att Molly ska träna olika färdigheter 

samtidigt, i ett mångsidigt intensivt inlärningsprogram. Träningen består av att vi tränar olika 

färdigheter, så som säga vad hon tycker om att göra, att ställa frågor, att återberätta, att 

använda prepositioner med mera, både enskilt och i små grupper. Fokus ligger i samspel och 

kommunikation då det är i dessa områden som Molly är i störst behov av stöd. Enligt AC är 

syftet med träningen är att hjälpa Molly utveckla beteenden som är socialt viktiga och därmed 

höja hennes livskvalité (Habilitering & Hälsa - Stockholms Läns Landsting, 2015).  

 

4.2 Inkluderande verksamhet  
I följande del av uppsatsen, som besvarar den första frågeställningen, kommer jag att skriva 

om begreppet inkludering. Jag kommer att beskriva vad begreppet innebär, bakgrunden till 

hur det kom att användas och vad som kan ske om det används på fel sätt. Jag kommer även 

att beskriva när Molly och jag flyttade till en inkluderande verksamhet. Därefter kommer jag 
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att beskriva skillnaden i begreppen barn med behov av stöd till barn i behov av stöd samt 

mina tankar kring dessa i relation till hur situationen sett ut för Molly.  

 

4.2.1 Från integrering till inkluderande verksamhet  
Mellan 7-10 juni år 1994 samlades representanter från 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer i den spanska staden Salamanca. Syftet med denna konferens var att diskutera 

vad som behövdes göras för att skolan skulle bli en integrerad skola för alla, i synnerhet för 

barn i behov av stöd. Det slogs fast att en integrerad skola var det effektivaste sättet att 

motarbeta diskriminerande inställningar, att genom en undervisning för alla kunde man bygga 

upp ett integrerat samhälle och att detta skulle bättra på hela utbildningssystemet i flera 

avseenden. Salamancadeklarationen skrevs, innehållande handlingsplaner, definitioner av 

olika principer, behov och policyn och har kommit att bli en betydande referens i arbetet med 

integrering i skolan. (Det är relevant att påpeka att ordet integrering i den svenska 

översättningen av Salamancadeklarationen är en översättning av engelska ordet inclusion vars 

raka översättning är inkludering). Tio år efter Salamancadeklarationens tillblivelse kunde man 

konstatera att många länder hade varit aktiva i att utforma en utbildningspolitik som innebar 

mer inkludering. Resultaten var dock blandade (Svenska Unescorådet, 2006 s.9 & 42-43).  

 

I Sverige kom forskare redan på 1970-talet fram till att barn i behov av särskilt stöd utvecklas 

bättre i grupper tillsammans med barn som inte är i behov av särskilt stöd. Dessa barn i behov 

av stöd placerades i grupper med andra barn och tanken var att de skulle anpassas till 

verksamheten. Detta visade sig inte riktigt fungera. På 1990-talet kom diskursen om 

inkludering igång på allvar. Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, 

menar att skillnaden mellan integrering och inkludering är att när inkludering sker är det inte 

barnet som ska anpassas till verksamheten, utan verksamheten ska anpassas till barnet. Barnet 

ska kunna vara delaktig i verksamheten och utifrån sina förutsättningar känna sig delaktig, 

både i sociala och i kunskapssammanhang (Danielsson, 2015 s. 24-25).  

 

Enligt Ingemar Emanuelsson, professor emeritus i specialpedagogik vid Göteborgs 

universitet, har begreppet integrering, när det gäller skola, använts på ett vilseledande sett. 

Han menar att benämningen integrering, på 1960-talet, var menat som ett ideologiskt mål. 

Man talade då om en integrerad skola, till skillnad mot en segregerad skola där barn i behov 

av stöd avskildes från andra barn genom olika särlösningar. Emanuelsson menar att verklig 
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integrering endast kan uppstå utifrån de dilemman och utmaningar som uppkommer när 

individer med olika förutsättningar grupperas samman. Integrering är att göra ett uppriktigt 

försök att skapa en väl integrerad samhörighet utifrån dessa dilemman och utmaningar, där 

alla är lika värda och behandlas därefter samt är fullt delaktiga i verksamheten. Ordet har 

sedan dess använts mer som ett begrepp för att beskriva placering av individer, enligt 

Emanuelsson. Rapporter från varierande försök som har gjorts med integrering har handlat 

om vad som har hänt med individer som har integrerats i en grupp och inte vad som har hänt 

runtomkring individen. Emanuelsson menar att man istället bör använda sig av ordet 

placering då man inte menar något annat än att individen har placerats i en grupp. Att 

använda sig av begreppet integrering av individer när man menar placering är att peka ut 

individen som avvikande, och det var aldrig meningen med begreppet integrering 

(Emanuelsson, 2004 s. 106-115).  

 

Att man gick över till att använda sig av begreppet inkludering istället för integrering har 

sålunda mycket att göra med att begreppet integrering användes felaktigt, som Emanuelsson 

påpekar i sin text Integrering/inkludering i svenska skola. Begreppet användes missvisande i 

sådan utsträckning att integrering blev lika med att det är individen som ska anpassa sig till 

verksamheten och inte tvärtom. Emanuelsson menar dock att risken finns att begreppet 

inkludering kan komma att användas som i en inkluderad individ och då har begreppsskiftet 

förlorat sin mening (Emanuelsson, 2004 s. 110-111). Enligt en rapport om inkludering 

utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten från 2014 har det blivit vanligt att begreppet 

inkludering bland annat definieras som placeringsorienterad, det vill säga att eleven i behov 

av stöd är inkluderad i en grupp med ”vanliga” elever (Nilholm & Göransson, 2014 s. 35). 

Tyvärr verkar det ha blivit som Emanuelsson befarade. Idén att bytet av begreppet skulle 

ändra på agerandet verkar i många fall inte ha blivit verklighet.     

 

Anledningen till att man valde just begreppet inkludering har att göra med att det var ett 

begrepp som användes i utvecklingen av specialpedagogiken i USA, och därför också 

begreppet som användes i Salamancadeklarationen 1994. Niels Egelund, professor i 

specialpedagogik vid Danmarks pædagogiske universitet, Peder Haug, professor i pedagogik 

och professor i specialpedagogik i Høgskolen i Volda respektive Universitetet i Stavanger, 

Norge och Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet och vid 

Høgskolen i Agder i Norge skriver om just detta i boken Inkluderande pedagogik i 

skandinaviskt perspektiv. De menar att den inkluderande skolan bör anpassa sin verksamhet 
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så att det blir så bra som möjligt för alla individer i skolan. Individernas delaktighet i 

verksamheten bör öka och varje individ ska kunna utvecklas utifrån sina förhoppningar, 

intressen och förutsättningar. Samtidigt ska detta ske inom ramen för den sociala gemenskap 

som skolan utgör. En utmaning som Egelund, Haug och Persson nämner i sin bok är att det 

professionella samtalet om begreppet inkludering domineras av specialpedagogiken och 

risken är att endast de som är utbildade inom specialpedagogik tar på sig förändringsarbetet 

som en skola bör genomgå för att bli inkluderande, istället för att alla blir delaktiga i 

förändringsarbetet (Egelund, Haug & Persson, 2006 s. 180-183).  

 
Molly och jag kom till avdelningen Bamse från en specialförskola för barn med diagnos inom 

autismspektrumet. Efter drygt ett år i specialförskolan gjordes bedömningen, i samverkan 

med föräldrar och handledare från AC, att det var dags att flytta till en inkluderande 

verksamhet. Förskolan som vi flyttade till anpassades till viss mån efter våra behov. 

Exempelvis fick vi tillgång till ett litet rum. En annan resurspedagog i förskolan och jag 

anpassade rummet till en-till-en-träningen vi båda genomförde med barnen vi var resurser för. 

Det som talar för att det skedde en inkludering är att jag deltog i planeringsmöten på 

avdelningen där vi diskuterade vikten med tydlighet, både i miljön och verksamhet och hur vi 

kunde ge Molly det stöd hon var i behov av. Dagsscheman sattes upp som alla barn kunde ta 

del av och måltidsplaceringar anpassades. Molly och jag följde med i verksamhetens 

planering så gott det gick. Det som talar emot att en inkludering skedde är att alla aktiviteter 

inte anpassades efter Mollys behov och förutsättningar. Ibland har samlingarna och andra 

aktiviteter varit för pratiga för att Molly ska kunna hänga med och i vissa aktiviteter hade mer 

tydlighet behövts. Men är det ett rimligt krav att alla aktiviteter anpassas efter Molly? Kristian 

Lutz menar att för att barnen ska kunna vara delaktiga i verksamheten måste de känna sig 

delaktiga (Danielsson, 2015 s. 24-25). Hur det är i Mollys fall kan jag inte med bestämdhet 

säga. Det är svårt att veta om ett barn känner sig delaktig i verksamheten. Likaså är det svårt 

att avgöra, om man utgår från Emanuelssons definition av inkludering, när en verklig 

inkludering sker.  

 

4.2.2 Från barn med behov av stöd till barn i behov av stöd, ett relationellt 

perspektiv   
I samband med att man gick över från begreppet integrering till inkludering gick man också 

över från att säga barn med behov av särskilt stöd till barn i behov av särskilt stöd. Barn med 
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behov av stöd är ett uttryck som har sin grund i det kategoriska perspektivet, där man 

tillskriver barnets svårigheter till själva barnet, och diagnosen om det finns en sådan. I detta 

perspektiv anses svårigheterna ligga hos barnet och följer med barnet var hen än befinner sig. 

I ett relationellt perspektiv däremot är barnet i behov av särskilt stöd. Upphovet av svårigheter 

anses kunna finnas i normer, värderingar och förväntningar, samt i miljöer som brister på att 

möta barns olikheter (Emanuelsson, 2004 s.111-112). Ann Ahlberg, professor emerita i 

specialpedagogik vid Göteborgs universitet, menar att det relationella perspektivet 

presenterades i Sverige redan på 1960-1970-talen i och med handikappforskningen. När man 

granskar svårigheter som ett barn kan uppleva utifrån ett relationellt perspektiv tittar man 

främst på relationer och samspel, mötet mellan barnet och dess omgivning. Man undersöker 

hur skolan möter barns olikheter och hur man kan göra för att försäkra alla barns delaktighet 

(Ahlberg, 2013 s. 48-49).  

 

När jag tänker på dessa två perspektiv undrar jag hur det hänger ihop i praktiken. I Sverige 

pratar man numera om barn i behov av särskilt stöd. Men det är ofta barnet i fråga som får gå 

på en utredning och eventuellt få en diagnos. Om diagnosen blir inom autismspektrumet är 

det barnet som får träna på övningar från exempelvis AC för att utveckla beteenden som är 

socialt betydelsefulla. Molly har en resurspedagog som ska ge henne det stöd hon kan behöva 

i vardagen, liksom träna på övningar som har utformats efter hennes behov. Jag har svårt att 

se det relationella perspektivet i det. Som jag skrev tidigare så har miljön på Mollys avdelning 

anpassats efter hennes behov, vilket innebär att pedagogerna i viss mån tillämpat ett 

relationellt perspektiv. Men det känns som att det ändå är stort fokus på Molly. Kanske har vi 

i praktiken inte riktigt anammat det relationella perspektivet helt utan befinner oss någonstans 

mitt mellan det kategoriska och det relationella? Eller är det så att beroende på de behov 

barnet är i är det ibland inte möjligt att helt inta ett relationellt perspektiv?  
 

Eva Björck-Åkesson, psykolog och professor i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping, 

menar att för att barn i behov av stöd ska kunna utvecklas maximalt utifrån egna 

förutsättningar räcker det inte med generella anpassningar. Hon anser att effektivast är att 

göra en kartläggning som omfattar både barnets förutsättningar och sociala element liksom 

miljön kring barnet. Kartläggningen bör göras i samarbete mellan de vuxna som känner barnet 

bäst, såsom föräldrar, pedagoger och möjliga assistenter liksom professionella, såsom 

specialpedagoger, logopeder, psykologer och annan habiliteringspersonal som är relevant. Om 

barnet är tillräckligt gammalt bör barnet också få uttrycka sina behov och tankar kring dessa. 
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Tillsammans kan man komma fram till insatser som innefattar både anpassningar i samspel 

och miljön, och specifik träning för barnet. Björck-Åkesson hävdar att det sällan räcker med 

att endast anpassa barnets omgivning eller endast ge barnet specifik träning, utan att en 

blandning av dessa behövs för barnet ska få en chans att utvecklas optimalt. En diagnos kan 

ge viss information om barnets förutsättningar men är långt ifrån all den information som 

behövs för att komma fram till de mest gynnsamma insatserna, anser Björck-Åkesson 

(Björck-Åkesson, 2014 s. 32-37). I Mollys fall har handledaren på AC anpassat Mollys 

träningsprogram efter de behov hon befinner sig i på förskolan samt efter hennes 

förutsättningar. Men från ACs sida har inte mycket fokus lagts på miljön runt omkring Molly. 

Möjligen tycker handledaren att miljön redan är så anpassad som den kan vara.  
 

4.3 En resurspedagogs roll 
Som jag tidigare nämnt är det enligt Skollagen och Förskolans läroplan förskolechefen som 

ska se till att barnet i behov av särskilt stöd får det stöd som är nödvändigt för att kunna 

utvecklas optimalt. Ibland görs detta i form av att minska på barngruppen, ibland genom att 

sätta extra personal som stöd till gruppen eller som stöd specifikt för barnet i fråga 

(Skollagen, 2010 8 kap, 9 §; Skolverket, 2010 s. 16; Skolverket, 2016 s. 32-34). Jag har inte 

kunnat hitta någon formell beskrivning av vad rollen som resurspedagog i förskolan innebär. 

Varken Skolverket eller Specialpedagogiska skolmyndigheten har någon beskrivning av vad 

rollen innebär, utan det som beskrivs är hur det särskilda stödet kan se ut, vilket jag har nämnt 

ovan. I samband med denna undersökning har jag också varit i kontakt med en 

specialpedagog i stadsdelsförvaltningen om frågan och hen menar att svårigheten i att hitta en 

formell beskrivning av rollen kan bero på att det inte finns någon specifik utbildning till rollen 

som resurspedagog. Både barnskötare och förskollärare är roller som det finns specifika 

utbildningar till och de personer som arbetar som resurspedagoger är för det mesta från början 

barnskötare eller förskollärare1. Jag tänker att ytterligare en anledning till att det inte finns 

någon formell beskrivning av rollen är att den skiljer sig från fall till fall. Alla barn är unika 

individer och detta gör att det särskilda stödet som barn kan vara i behov av skiljer sig åt, 

vilket innebär att rollen som resurspedagog således också skiljer sig åt. I avsnittet som följer 

besvarar jag den andra frågeställningen i uppsatsen genom att beskriva de centrala delarna i 

min roll som resurspedagog till Molly: träningen med Molly, samarbetet med vårdnadshavare 

och även den praktiska kunskapen i rollen.  

																																																								
1	Personlig kommunikation	
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4.3.1	Träningen	 

I och med Mollys diagnos inom autismspektrumet har min roll som resurspedagog kretsat 

mycket kring samarbetet med AC. Jag har fått gå på utbildningar på AC om själva diagnosen 

och arbetssättet som bygger på tillämpad beteendeanalys. Tillsammans med föräldrarna har vi 

fått handledning från AC i vilka övningar som vi ska träna med Molly och exempel på 

material som kan användas. Handledaren har ibland varit på besök i förskolan och hållit i 

lekgrupper med Molly och ett par andra barn för att konkret visa hur jag kan träna med Molly 

i grupp. I det mångsidiga intensiva träningsprogrammet som vi har följt har jag dokumenterat 

alla övningar och Mollys utveckling i dessa övningar. Kravet på ett minimum av 20 

träningstimmar per vecka, där både en-till-en-träning och träning i naturlig miljö ingår, ska 

dokumenteras och visas upp under handledningsmöten, vilket jag också har gjort. Något som 

har varit till stor hjälp har varit den timme reflektion som jag och en annan resurspedagog har 

haft en gång i veckan. Denna timme har vi kunnat använda till att dokumentera, planera och 

förbereda material till de olika övningarna samt reflektera över hur träningen fortgår liksom 

ge varandra tips och råd över hur man kan gå vidare. Ofta har tiden dock inte räckt för allt 

som har behövts göras.   

 

Johanna Sjöberg är specialpedagog och skriver i sin undersökning Mångsidiga insatser för 

barn med autism i förskolan att det ofta endast är resurspedagogen som får utbildning från 

habilitering och som håller i träningen med barnet i fråga. Hon anser att det vore önskvärt att 

all personal tillsammans med förskolechef fick samma utbildning i vad autismdiagnosen 

innebär, hur träningen kan se ut och hur omgivningen kan anpassas. Om alla i verksamheten 

är medvetna om barnets behov kan verksamhetens planering och utformning lättare anpassas 

till barnets behov (Sjöberg, 2013 s. 45-46). I mitt fall har det endast varit jag som har fått 

utbildning från AC och som har tränat med Molly. Detta har gjort att när jag har varit sjuk 

eller frånvarande från förskolan har Molly inte fått någon en-till-en-träning. Att vara med 

andra barn, delta i samlingar och aktiviteter, få och följa instruktioner, är träning i sig för 

Molly och detta har hon haft vare sig jag har varit på förskolan eller inte. Men jag kan hålla 

med Sjöberg om att det bästa skulle vara om alla personer i barnets närhet, det vill säga alla 

pedagoger i en avdelning, fick samma utbildning och kunde i behov ansvara för träning. I mitt 

fall, om jag skulle ha huvudansvaret för träningen men samtidigt ha andra pedagoger med 

samma utbildning runt omkring mig, skulle det kännas mindre betungande än vad det ibland 

kan göra när endast jag har hela ansvaret för träningen. Dessa pedagoger skulle kunna hjälpa 
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till med att integrera träningen i verksamheten samt gå in och ansvara för träningen de 

tillfällen då jag är frånvarande.  

 

Dock har jag svårt att se hur man i praktiken skulle kunna se till att alla pedagoger fick 

samma utbildning och hade möjlighet att närvara under alla handledningsmöten. Både 

utbildningarna på AC och handledningsmöten har varit på dagtid och detta skulle innebära att 

ett helt arbetslag skulle behöva vara frånvarande från avdelningen varje gång det hölls en 

utbildning eller ett handledningsmöte. Barnen, och särskilt Molly, hade fått spendera flera 

timmar, i början så ofta som varje vecka, med personer som de inte känner och som inte 

känner dem. Långsiktigt kanske det hade varit det bästa, men risken att barngruppen skulle bli 

orolig går inte att utesluta och detta hade kunnat drabba Molly på ett negativt sätt.  

 

Ett annat alternativ hade varit om jag hade fått i uppgift att utbilda de andra pedagogerna, 

efter att själv ha fått utbildning. Självfallet har jag tagit upp med mina kollegor det särskilda 

stöd som Molly är i behov av under olika situationer, och hur vi kan anpassa miljöer och 

aktiviteter. Men när det gäller själva en-till-en-träningen, som bygger på TBA, upplever jag 

att jag inte har fått tillräckligt med utbildning för att själv kunna utbilda andra. Om jag skulle 

utbilda mina kollegor finns det stor risk att jag skulle lära ut metoden felaktigt vilket skulle 

resultera i att den tillämpades felaktigt och detta skulle drabba Molly. Peter Karlsson, leg. 

Psykolog och leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning, skriver i boken Beteendestöd i 

vardagen - Handbok i tillämpad beteendeanalys om vikten av att de som tränar direkt med 

barnet får utbildning och handledning av personer som själva har utbildning i, och erfarenhet 

av, beteendeterapi eller tillämpad beteendeanalys. Karlsson menar att det finns många 

svårigheter i själva valet och implementeringen av de olika teknikerna inom TBA, och genom 

att se till att handledningen kommer från utbildad och erfaren personal är chansen större att 

träningen sker på ett etiskt och säkert sätt (Karlsson, 2010 s. 334). När man arbetar med 

träning som bygger på TBA ingår det att vara tydlig när man ger instruktioner för att barnet 

ska förstå dessa. Jag har varit med om resurspedagoger som misstar denna tydlighet mot 

stränghet vilket, enligt min upplevelse, har resulterat i att barnet gör som pedagogen säger 

nästan som för att undvika den ”stränga” pedagogen. Om pedagogen, genom att låta sträng, 

får det resultat hen är ute efter är risken stor att denne fortsätter att låta sträng i träningen. 

Följaktligen uteblir en av huvuddelarna i träningen, nämligen idén om att få barnet känna att 

hen lyckas. Detta skulle kunna vara en av riskerna med att inte få utbildning av utbildad och 

erfaren personal som Karlsson skriver om. Jag vill tillägga att även om en resurspedagog får 
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adekvat utbildning är det inte en garanti att personen tar till sig utbildningen och utför 

träningen som den är menad att utföras.  

 

Sjöberg anser alltså också att förskolechefen borde gå på utbildningarna vid habiliteringen 

(Sjöberg, 2013 s. 45-46). Jag kan bara instämma med Sjöberg. Om förskolechefen skulle 

närvara vid dessa utbildningar och lära sig om diagnosen, samt lära sig vad TBA innebär och 

hur det tillämpas, skulle hen kunna ha större förståelse för vad det kan innebära i form av 

verksamhetsplanering och anpassningar i verksamheten. När det gäller TBA anser Karlsson 

att det är viktigt att ledningen i en verksamhet har inblick i tekniken och träningen, dels för att 

förstå vad det går ut på och kunna ansvara för det (i enlighet med Förskolans Läroplan, min 

anm.) samt för att begripa vilka krav träningen ställer på de som utför det (Karlsson, 2010 s. 

333; Skolverket, 2010 s. 16)  

 

Nackdelarna med att det bara har varit jag som har fått ta del av utbildning och handledning 

är, förutom att en-till-en-träningen bortfaller vid min frånvaro, att det bara är jag som är insatt 

i Mollys behov och hur dessa ter sig. Som jag tidigare nämnde har jag gjort mitt bästa att 

förmedla för de andra pedagoger hur vi kan anpassa verksamheten och hur vi bäst kan möta 

Molly i hennes behov, men det finns också 20 andra barn att planera för och ibland har det 

varit svårt att hitta tiden att hinna göra både och. I specialverksamheten som Molly och jag 

tidigare var del av fanns det 6 barn och 6 pedagoger. I och med att antalet barn var så få 

kunde vi i reflektionsmöten gå igenom varje barns specifika träning på ett sätt som tillät oss 

alla att ha lite kännedom om vilka övningar som var aktuella för tillfället. Dessutom hade vi 

alla gått liknande utbildning i vad diagnosen och träningen innebär, vilket underlättade 

förståelsen av övningarna. I en avdelning på 21 barn bör alla barns specifika behov mötas och 

även om jag är närvarande i alla planeringsmöten finns det inte utrymme för att vara så 

specifik som det tidigare fanns i specialverksamheten. Varje övning innehåller flera moment 

och flera övningar är aktuella på samma gång och den tid det skulle ta att beskriva och visa 

övningarna för mina kollegor har inte funnits.  

 

Fördelarna med att vara i en inkluderande verksamhet har varit många. Molly har nu 20 andra 

barn som förebilder och möjliga lekkamrater. Hon har flera vuxna runtomkring sig som hon 

behöver kommunicera med och hon möter också vuxna och barn från andra avdelningar, 

vilket ger henne fler chanser att generalisera de övningar vi har övat på i en-till-en-träningen. 

Det finns fler barn som jag kan inkludera i vår träning och det finns fler tillfällen då spontan 
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lek uppstår mellan Molly och andra barn. Både Hela havet stormar och Kull i början av 

uppsatsen är exempel på försök att motivera Molly till samspel med andra barn. Även om det 

inte alltid lyckas finns det fler möjligheter till samspel i en inkluderande verksamhet. De 

nackdelar som jag har kunnat se är att det ibland kan bli för stökigt för Molly. Särskilt i den 

fria leken kan Molly ibland dra sig undan när det är för högljutt. När detta händer brukar 

Molly och jag gå till vårt träningsrum, som också fungerar som ett lugnt rum dit vi kan dra 

oss undan när det blir för mycket för henne.  

 

4.3.2 Vikten av samarbete med föräldrar 
Förutom samarbetet med AC har samarbetet med Mollys föräldrar varit centralt i mitt arbete 

som resurspedagog för Molly. Samarbetet med vårdnadshavare är alltid viktigt i förskolan och 

i Förskolans läroplan betonas vikten i att ha ett nära samarbete med hemmen samt att 

förutsättningar bör finnas för deras påverkan i verksamheten (Skolverket, 2010 s. 13). May 

Britt Drugli, professor i pedagogik vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i 

Trondheim, skriver i sin bok Barn vi bekymrar oss om om hur viktigt det är att ha ett 

fungerande samarbete med barnens vårdnadshavare. Hon menar att pedagoger och 

vårdnadshavare kan komplettera varandra då pedagogerna har mer allmän kunskap om barns 

utveckling, lärande och åtgärder som kan komma att behövas, medan vårdnadshavare har mer 

kunskap om sitt eget barn och dess familjeförhållande. Ett bra samarbete gör att det är lättare 

att ta upp situationer eller beteenden kring barnet som kan upplevas som svåra att ta upp om 

parterna inte känner varandra. Dessutom finns det forskning som menar att ett bra samarbete 

mellan förskolan och hemmet gynnar barnets lärande, välbefinnande och sociala kompetens, 

enligt Drugli (Drugli, 2003 s. 129-136).  

 

Regina Ylvén, med.dr. med inriktning omvårdnad, och Jenny Wilder, fil.dr. i psykologi, båda 

verksamma vid Mälardalens högskola, skriver i texten Samverkan med barn och familjer att 

familjer med barn i behov av särskilt stöd har större behov av ett gott samarbete med 

förskolan. I dessa fall är habiliteringen ofta inblandad vilket brukar innebära att barnet 

behöver utföra regelbundna övningar som främjar barnets utveckling, och detta kan upplevas 

som en övermäktig uppgift när familjerna tampas med de mest vardagliga rutinerna. Att 

denna träning då sker i förskolan kan upplevas som en stor lättnad för barnets familjer (Ylvén 

& Wilder, 2014 s. 261).  
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I Mollys fall har samarbetet med föräldrarna varit betydelsefullt då det bland annat har kunnat 

påverka den dagliga träningen liksom förståelsen för annorlunda beteenden. Såsom många 

barn med diagnos inom autismspektrumet är Molly i behov av särskilt stöd när det gäller 

språk och kommunikation. Ett sätt som vi har tränat språk och kommunikation på har varit att 

öva på att återberätta utifrån bilder. Om Molly har gjort något speciellt under helgen är det till 

stor hjälp för mig som hennes resurspedagog om det finns bilder på det hon har gjort att visa 

henne samtidigt som jag frågar vad hon har gjort. Med hjälp av bilderna kan vi tillsammans 

komma fram till vad hon har gjort och jag kan ställa följdfrågor om själva aktiviteten. 

Detsamma gäller för Mollys föräldrar. För att föräldrarna ska kunna öva Molly på att berätta 

vad hon har gjort under dagen på förskolan behöver de information och bilder. Utifrån 

bilderna kan de fråga Molly vad hon har gjort och Molly kan med hjälp av samma bilder 

beskriva vad hon har gjort. Ett annat exempel då samarbetet med Mollys föräldrar är 

betydelsefullt är om Molly en dag beter sig på ett sätt som hon inte brukar. Om saker och ting 

ter sig svårare än vanligt och Molly kanske drar sig undan mer än hon brukar är det till stor 

hjälp om jag får reda på att hon vaknade kl. 4 på morgonen just den dagen och helt enkelt är 

trött. Eftersom jag endast är medveten om det som händer i förskolan är det naturligt att jag 

letar efter orsak och samband inom verksamheten. Men ibland kan det vara så enkelt som 

sömnbrist. Samarbetet med föräldrarna har också varit viktig i planeringen av träning och 

verksamhet. Under vissa perioder har Molly inte haft någon lust eller ork till att träna och då 

har föräldrarna, handledaren från AC och jag tillsammans kommit fram till att pausa en-till-

en-träningen under en viss tid, för att sedan återuppta det när vi har upplevt att Molly återigen 

verkar vara motiverad till att träna.  

 

4.3.3 Den praktiska kunskapen i rollen  
Den andra av mina frågeställningar är hur resurspedagogens roll kan se ut i en inkluderande 

verksamhet. I läsandet av olika texter i hopp om att vidare förstå rollen stöter jag på Donald 

Schön, filosof som verkade som professor i Massachusetts Institute of Technology, och 

konceptet reflektion-i-handling som han utvecklade. Schön beskriver i texten Att lära ut 

konstnärlighet genom reflektion-i-handling att reflektion-i-handling är när man i en pågående 

handling reflekterar över själva handlingen och agerar annorlunda är vad man från början har 

tänkt. Ett exempel Schön tar upp är när han ska bygga en grind. När han har börjat bygga 

grinden upptäcker han att spjälorna är rangliga och att han behöver göra så att strukturen är 

rätvinklig för att den ska vara stadig. I själva handlingen inser Schön att han behöver göra 
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annorlunda än vad han menade från början (Schön, 2015 s.361-362). Detta får mig att tänka 

på gestaltningen Hela havet stormar i början av denna uppsats. I gestaltningen skriver jag: 

”Jag tänker på vad vi har pratat om på det senaste handledningsmötet, om att släppa lite på 

stödet, och bestämmer mig för att denna gång inte tänka på var Molly befinner sig när jag 

stoppar musiken.” Är detta ett exempel på reflektion-i-handling? I en pågående handling 

reflekterar jag över själva handlingen och bestämmer där och då att göra annorlunda. Schön 

menar att reflektion-i-handling som leder till att man gör annorlunda har som syfte att bättra 

på själva handlingen och ibland kan resultatet bli som man har tänkt sig. Andra gånger blir det 

helt annorlunda än vad man har tänkt och detta leder till än mer reflektion (Schön, 2015 

s.364). I början av berättelsen Hela havet stormar reflekterar jag över det vi hade pratat om på 

handledningsmötet med min handledare från AC. Syftet med att stoppa musiken utan att 

försöka se till att Molly får en stol är att se om Molly klarar sig med mindre stöd än hon 

vanligtvis får av mig i leken. Resultatet blir inte som jag hade tänkt och jag fylls med en 

känsla av otillräcklighet. Men när jag tänker tillbaka på handlingen och resultatet slår det mig 

att om jag inte hade handlat på det viset hade jag inte vetat det jag vet idag, att jag släppte 

stödet för tidigt. Nästa gång väntar jag med att släppa på stödet tills det har gått några rundor i 

leken så får vi se hur det utfaller. Min uppgift som resurspedagog är att ge Molly det stöd hon 

är i behov av, och i enlighet med TBA försöka få henne att känna att hon lyckas i situationer 

där motivationen inte kommer naturligt. Men tanken med stödet är inte att hon ska bli 

beroende av det. Syftet är att stödet ska leda till att hon blir självständig i den mån det går. 

Och hur kan hon komma att bli självständig om jag inte vågar släppa på stödet?  

 

Under skrivprocessen av denna uppsats har jag tänkt mycket på situationen som uppstod i 

Hela havet stormar. Hade jag varit med en annan pedagog hade pedagogen kunnat ta över och 

jag hade kunnat gå efter Molly. Men hade jag startat aktiviteten tillsammans med en annan 

pedagog hade det troligtvis varit den andra pedagogen som hade lett aktiviteten, eftersom det 

ofta blir så att den ordinarie pedagogen leder aktiviteten och jag är där som stöd för Molly. 

Men det är när jag leder en aktivitet som jag har möjlighet att justera den efter Mollys behov. 

Att stoppa musiken beroende på var Molly befinner sig har jag tidigare upplevt som fusk, som 

att jag har varit orättvis mot de andra barnen. Men efter att ha läst om vad det särskilda stödet 

innebär inser jag att jag anpassar leken efter Mollys behov. Jag gör vad min roll som 

resurspedagog kräver.  
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Lotte Alsterdal skriver i texten Dilemma i äldreomsorg - Reflektionsarbete som utbildning att 

praktisk kunskap inte bör ses som endast personlig. Hon menar att praktisk kunskap är att 

vara en del i en yrkestradition och kan liknas relationen mellan en mästare och en lärling, där 

lärlingen lär sig av mästarens handlande. Även om varje situation är unik kan man lära sig av 

att se hur vissa typer av situationer hanteras (Alsterdal, 2009 s.183). Jag tänker på 

resurspedagogens roll, och på hur svårt jag ibland upplever att det är. Jag reflekterar över att 

det kan bero på att jag är ensam som resurspedagog på avdelningen. Jag har ingen annan som 

jag kan lära mig av när det gäller hanteringen av olika situationer som inbegriper barn i behov 

av särskilt stöd. I min avdelning är jag ”experten”, fast jag ofta känner mig som en novis. 

Förvisso har jag reflektion med en annan resurspedagog, från en annan avdelning på 

förskolan, en timme i veckan. Men den timmen räcker inte för att ta upp alla dilemman som 

uppstår under en vecka för oss båda. Och även om det skulle göra det så är det annorlunda än 

att se någon i handling.  

 

Carl Cederberg, filosof på Södertörns högskola, skriver i texten Om pedagogens ansvar 

bortom förskolans läroplan om just ansvar, inspirerat av filosofen Emmanuel Levinas tankar. 

I texten finns meningen ”Den andre angår mig, oavsett om jag vill det eller inte” (Cederberg, 

2016 s. 1). Det får mig återigen att blicka tillbaka till gestaltningarna i början av denna 

uppsats. I gestaltningen Kull börjar jag leka kull med Molly och strax vill andra barn ansluta 

sig till leken. Eftersom jag vill motivera Molly till samspel inkluderar jag barnen i leken. 

Först verkar Molly tycka att det är roligt men när det är hennes tur att jaga de andra barnen 

vill hon plötsligt inte. Mitt ansvar som resurspedagog ligger hos Molly. Jag ska finnas där 

som stöd när hon är i behov av det. Men jag har svårt att bara lämna leken tvärt och följa efter 

Molly, eftersom jag upplever att det skulle vara orätt mot de andra barnen som fortfarande är 

med i leken. Jag upplever ett ansvar för dem oavsett om jag vill det eller inte. Cederberg 

skriver att känslan av ansvar är fundamental hos människan och att i ansvaret man känner går 

de andras behov framför de egna. Han fortsätter med att uttrycka att vanligtvis finns andra 

runtomkring en som också har ett ansvar, men det ansvar man själv känner är fortfarande ens 

eget ansvar (Cederberg, 2016 s. 2). Man skulle kunna tycka att de andra barnen på 

avdelningen är de andra pedagogers ansvar, medan mitt ansvar ligger hos Molly. Men när de 

andra barnen ansluter sig till en lek som jag har startat kan jag inte hjälpa att känna ansvar för 

dem. Jag har startat leken, därför är det mitt ansvar. Men ansvaret för Molly är starkare. I 

gestaltningen Kull leker jag med de andra barnen en stund till efter att Molly har lämnat 

leken, men sedan lämnar jag leken för att försöka motivera Molly till mer lek. Situationen 
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visar på ett dilemma som återkommer i min roll som resurspedagog och detta dilemma 

genererar ständigt känslan av otillräcklighet. Jag frågar mig själv i gestaltningen om det ens är 

möjligt att undvika att hamna i dessa situationer. Och kanske är det inte det. Detta kanske 

utgör en del av rollen som resurspedagog i en inkluderande verksamhet. Istället för att försöka 

undvika dessa situationer borde jag acceptera att de är oundvikliga och en del av rollen.  

 

4.3.4 Krav på personal och resurspedagog 
Att flytta från en specialverksamhet för barn med diagnos inom autismspektrumet till en 

inkluderande verksamhet har inneburit att flytta från ett arbetslag där alla var resurspedagoger 

till att arbeta i en avdelning där arbetslaget består av en förskollärare, två barnskötare och jag, 

också barnskötare och nu även resurspedagog. Förskolläraren och de två barnskötare har 

ansvar för barngruppen som helhet och jag har ansvar för Molly. Detta har gjort att jag inte 

upplever mig själv som en självklar del av arbetslaget. Jag deltar aktivt i alla arbetslagsmöten 

där planering och utvärdering av verksamheten sker men likväl; om Molly inte var en del av 

gruppen skulle jag de facto inte vara en del av arbetslaget. Att, som i mitt fall, arbeta deltid på 

grund av studier innebär också att jag inte alltid är närvarande när beslut tas. Detta, liksom att 

ha en annorlunda roll i verksamheten, där att gå iväg från avdelningen för en-till-en-träning är 

en del av rollen, gör att jag som resurspedagog står något utanför gemenskapen.  

 

Kenneth Forslund, verksam inom pedagogik vid Linköpings universitet, och Marianne 

Jacobsen, pedagog med lång erfarenhet inom barnomsorg, institutionsvård och skola, skriver i 

boken Professionell kompetens för arbete med barn om att vara del av en arbetsgemenskap 

där ett betydelsefullt arbete utförs. De menar att detta medför flera positiva resultat, som ökad 

självkänsla, trygg identitet och ett ökat engagemang i yrket. Om de olika parterna i ett 

arbetslag delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra kan ett givande 

samspel uppstå där alla bidrar till varandras utveckling (Forslund & Jacobsen, 2010 s. 19-21). 

Genom att vara utanför den självklara arbetsgemenskapen, fråntar jag mig själv möjligheten 

att utvecklas i mitt yrkesliv? Kan detta bidra till att jag emellanåt upplever rollen som 

resurspedagog som komplicerad? När det gäller mina arbetskollegor kan jag inte se annat än 

att de är måna om att inkludera mig i gemenskapen. Som jag skrev tidigare skulle jag inte 

vara på avdelningen Bamse om inte Molly var där. Följaktligen är upplevelsen av att stå 

utanför också en verklighet som jag som resurspedagog behöver förhålla mig till.     
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En annan förändring som jag har reflekterat över sedan jag flyttade från specialverksamheten 

är mötet med föräldrarna. I specialverksamheten hade varje resurspedagog ett nära samarbete 

med varje barns föräldrar, liksom jag med Mollys föräldrar. I en avdelning med 21 barn är det 

inte möjligt att ha den typ av relation med alla barns vårdnadshavare. Tiden för att ha 

utförliga samtal vid varje lämning och hämtning finns inte. Relationen mellan pedagoger och 

föräldrar upplever jag som mer distanserad. Mollys föräldrar och jag har fortsatt ha ett nära 

samarbete i den inkluderande verksamheten. Ibland har skillnaden mellan hur mina kollegor 

förhåller sig till de andra barnens föräldrar och hur jag förhåller mig till Mollys föräldrar varit 

så stora att jag har undrat om mina kollegor tycker att jag kanske ”servar” dem för mycket. 

Jag har haft funderingar kring om jag kanske borde ha en mer distanserad relation till dem, en 

relation som liknar den mellan mina kollegor och de andra barnens föräldrar. När jag har 

uttryckt dessa funderingar i arbetslaget har det kommit fram tankar om att det kanske är bäst 

om alla föräldrar behandlas någorlunda lika.  

 

Ylvén och Wilder, som jag nämner ovan under rubriken Vikten av samarbete med föräldrar, 

anser att samarbetet med familjer med barn i behov av särskilt stöd kräver en större flexibilitet 

och lyhördhet hos pedagogerna. Ibland behöver samarbetet ske på familjens villkor och då är 

det viktigt att pedagogerna kan möta familjen i deras önskemål (Ylvén & Wilder, 2014 s. 

265). Jag tänker att ett krav som ställs både på resurspedagog och de andra pedagogerna i den 

inkluderande verksamheten är just det som Ylvén och Wilder uttrycker. För att barnet ska få 

det särskilda stöd som hen är i behov av krävs ett nära samarbete mellan föräldrar och 

ansvarig pedagog. Om både resurspedagog och de andra pedagogerna är eniga om detta 

behöver det inte uppstå några funderingar kring orättvisa gentemot avdelningens föräldrar. 

Kollegornas eventuella misstycke skulle följaktligen kunna undvikas om de bättre förstod 

resurspedagogens roll. 

 

4.4 Pedagogiska utmaningar 
Denna del av uppsatsen besvarar den tredje frågeställningen, dvs. vilka olika pedagogiska 

utmaningar som jag har stött på under min tid som resurspedagog och annat som jag har 

funderat på när det gäller min roll och Molly. Jag skriver om olika anpassningar som ibland 

har underlättat min roll och om varför kreativitet är en stor del av rollen. Jag skriver också om 

funderingar jag har haft kring Mollys diagnos och personlighet. Jag avslutar den här delen av 

uppsatsen genom att skriva om barns subjektivitet och vikten av att se hela barnet och inte 

bara diagnosen.  



 23	

 

4.4.1 Specialpedagogiska anpassningar och kreativa lösningar 
Dilemman som de jag beskriver i Hela havet stormar och Kull i början av uppsatsen är något 

som nästan dagligen uppstår i mitt arbete som resurspedagog i en inkluderande verksamhet. 

Ibland uppkommer det situationer som inte har hänt förut och då kan det vara svårare att veta 

hur man ska hantera situationen. Som de flesta förskoleavdelningar har Bamse utflyktsdag en 

gång i veckan. En dag, precis innan vi skulle gå ut och ställa oss i led för att gå iväg, började 

Molly gråta. Hon gömde ansiktet i händerna och skakade på huvudet när jag frågade vad som 

hade hänt. I och med att hon är i behov av stöd när det gäller kommunikation är det inte ofta 

hon kan förklara vad det är som har hänt när hon blir upprörd. De gångerna brukar jag komma 

med olika förslag på situationer som kan ha hänt. Har du slagit dig? Är det någon som har 

varit dum mot dig? Har du ont någonstans? Och så vidare. För det mesta brukar hon till slut 

säga ”Ja” till något av förslagen och bilden på vad som har hänt klarnar. Men den gången vi 

skulle på utflykt sa hon nej till alla mina förslag och ville inte gå med ut. Till slut sa jag till de 

andra pedagogerna som stod och väntade att de skulle gå i förväg så kanske vi kunde komma 

senare.  

 

Molly och jag stod kvar en stund i hallen i tystnad. Mollys grät fortfarande men lugnare. Jag 

tänkte febrilt på vad jag skulle kunna hitta på. Detta var en ny situation för mig. Det hade 

nästan gått ett helt år sedan vi flyttade till avdelningen Bamse och Molly hade alltid velat gå 

med på utflykten. Jag gav upp tanken på att försöka komma på varför Molly var upprörd och 

bestämde mig för att prova med att avleda hennes uppmärksamhet istället. Jag frågade Molly 

om hon ville gå in på avdelningen och bygga en kulbana, en aktivitet som jag vet att hon 

tycker om. Molly nickade svagt. Vi tog av oss ytterkläderna och gick till Bamse. Där hämtade 

vi lådan med kulbanan och började bygga en bana tillsammans. Molly lugnade sig och 

verkade gladare. När vi hade lekt med kulbanan i kanske 10-15 minuter sa jag till Molly att 

om 10 minuter skulle vi packa ihop kulbanan och gå iväg på utflykt. Molly fortsatte leka utan 

att reagera. Efter fem minuter påminde jag att vi skulle gå i väg om fem minuter. Jag gjorde 

samma sak när det var två och en minut kvar och när tiden var slut sa jag: Nu ska vi packa 

ihop och gå på utflykt. Vi började packa ihop kulbanan och Molly och jag gick ut i hallen, tog 

på oss ytterkläderna och gick iväg.  

 

Psykologen Bo Hejlskov Elvén, pedagogen och chefen för en stödverksamhet Hanne Veje 

och läkaren specialiserad i psykiatri och barn-och ungdomspsykiatri Henning Beier, skriver i 



 24	

boken Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet - om annorlunda 

barn om avledning som metod i ett affektutbrott. De menar att när barn är mitt i ett 

affektutbrott kan det vara svårt för dem att själva ta sig ur det. Att prata om själva utbrottet 

och varför det uppkom brukar inte hjälpa. Däremot om man får barnet att tänka på annat kan 

utbrottet lättare gå över. Författarna anser att avledning är en bra förebyggande metod att 

använda i början och slutet av ett affektutbrott (Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 2012 s. 113-

114). Den gången när vi skulle gå på utflykt fick jag aldrig reda på varför Molly blev upprörd. 

Men likväl hittade jag ett sätt att hantera situationen och Molly kunde senare delta i utflykten 

med glädje.  

 

I ovan nämnda situation, när Molly hade lugnat sig och lekt en stund började jag förbereda 

henne på att vi skulle gå på utflykt. Detta är något som jag ofta använder mig av. De flesta 

barn mår bra av att bli förberedda på vad som kommer att hända och detta gäller särskilt 

Molly. Hejlskov Elvén, Veje och Beier skriver även om detta i sin bok. De menar att 

förberedelse kan ses som en metod som ofta fungerar med barn som har svårt med 

övergångar. För det mesta fungerar det att ge en tidsram. Men om barnet gör något som har 

ett tydligt slut, exempelvis att lägga ett pussel, är det bättre att säga att man går över till nästa 

aktivitet när pusslet är färdigt hellre än att ge en tidsram som kanske inte räcker för att lägga 

färdigt pusslet (Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 2012 s. 110). 

 

Under en period när vi precis hade börjat på avdelningen Bamse var det svårt att få med 

Molly ut på gården efter lunch. Varje gång alla skulle ut fick jag övertala henne på olika sätt 

att gå ut. Att stanna inne var inget alternativ för det gick inte ihop med pedagogernas raster. 

Jag provade med att erbjuda henne olika saker att göra innan vi gick ut och det tog alltid ca 10 

minuter innan hon tills slut sa ”ja” till något, oftast att skriva ut en bild. Jag berättade om detta 

för min handledare på AC och hon föreslog att jag skulle göra ett schema där hela dagens 

struktur stod med, och inkludera att skriva ut bild och efteråt gå ut på gården. På avdelningen 

fanns redan ett schema över dagen, men det här skulle vara ett schema specifikt för Molly. 

Dagen efter mötet ritade jag ett schema över dagen med Molly närvarande. Jag berättade vad 

varje bild betydde och sedan pekade hon på varje bild och sa vad den betydde. Vi satte upp 

bilden vid hennes skåp och gick sedan och gjorde den aktivitet som stod på schemat. Varje 

gång vi skulle göra något gick vi till schemat och tittade, för att tydliggöra det. Efter lunch 

tittade vi på schemat och det stod ”skriva ut bild”. Vi skrev ut en bild och sedan tittade vi på 
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schemat. Det stod ”gå ut på gården” och vi gick ut. Ingen övertalning behövdes. Efter den 

dagen var det inga problem att gå ut efter lunch.  

 

Enligt Hejlskov Elvén, Veje och Beier visar forskning att hälften av alla konfliktsituationer 

mellan pedagoger och barn uppkommer i ställandet av krav på barnet. De anser att 

kravanpassning inte alltid handlar om att sänka kraven. Självfallet ska man inte ställa orimliga 

krav på barn men om man vet att kraven är rimliga, det vill säga att det är krav som barnet 

klarar av och behöver utmanas i, och barnet ändå inte vill är pedagogens uppgift att förändra 

kravet så att det tilltalar barnet. Eller i Hejlskov Elvén, Veje och Beiers ord, att anpassa 

kraven. Vidare menar de att barn alltid har rätt att säga ”nej” och att den vuxnes uppgift att är 

få barnet att frivilligt säga ”ja”. En av metoderna som oftast fungerar för att få ett frivilligt 

”ja” är struktur. Många barn med diagnoser som autism har svårt att förstå vad som kommer 

att hända under dagen och en tydlig struktur över dagen kan vara en stor hjälp (Hejlskov 

Elvén, Veje & Beier, 2012 s110-112).  

 

En gång skulle alla barnen på avdelningen prova på att göra ett minikretslopp i burk, som en 

del av ett naturprojekt på Bamse. Barnen hade fått ta med sig burkar hemifrån och Molly hade 

glatt visat sin burk då hon hade med sig den. Den förmiddagen det var dags att göra 

kretsloppet gick jag och Molly till de andra barnen så hon fick se hur de gjorde. Jag tog fram 

materialet som behövdes och tänkte att vi skulle börja men Molly ville inte. Jag försökte 

övertala henne en stund men svaret var ”nej” varje gång. Jag släppte på kravet och vi gjorde 

något annat. På eftermiddagen samma dag tog jag fram materialet igen, denna gång var Molly 

och jag själva i rummet. Molly började intresserat följa mina instruktioner och tillsammans 

gjorde vi ett minikretslopp. Sedan visade hon stolt upp sitt minikretslopp för andra pedagoger 

och föräldrarna vid hämtning. I detta exempel anpassade jag kravet så att det skulle vara 

tilltalande för Molly.  

 

En stor del av mitt arbete som resurspedagog är att genom olika kreativa lösningar få Molly 

att frivilligt säga ”ja”. Även om vi har ett schema över dagen som vi följer är det inte 

strukturerat i detalj och när det gäller olika pedagogiska aktiviteter är det viktigt att Molly, 

precis som alla andra barn, får valmöjligheter. Samtidigt är oftast hennes första reaktion till en 

ny och okänd aktivitet ett ”nej” och det krävs en del påhittig övertalning innan hon säger ”ja”. 

Många gånger slutar det med att hon tycker att det är roligt och aktiviteten blir en som hon 

ofta återkommer till och därför anser jag att det är viktigt att få henne att i alla fall prova på en 
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ny aktivitet. Andra gånger har jag fått inse att kravet jag har ställt är för högt och jag har fått 

släppa det och gått vidare till något annat. Ibland har jag hört pedagoger prata om att barn inte 

ska ”vinna” över dem och jag har svårt att förstå det tankesättet. Att hamna i maktkamp med 

barn, som kanske dessutom är i behov av särskilt stöd, är inte konstruktivt. Jag tänker att barn 

gör så gott de kan, precis som vuxna.  

 

4.4.2 Diagnos eller personlighet? 
Jag tänker på något som jag fick höra när jag läste upp gestaltningen Hela havet stormar i 

första handledningstillfället i början av uppsatsskrivandet. När Molly står vid sitt skåp och 

tittar på de andra barnen eller är i sina egna tankar och jag funderar på hur jag ska få henne att 

aktivera sig i något. Min handledare frågade: ”Är det så farligt att hon står och tittar?” Min 

första reaktion var att tillskriva Mollys beteende till diagnosen som hon har. Jag skriver i 

gestaltningen: ”Hennes diagnos inom autismspektrumet gör sig extra tydlig i samspelet med 

andra och min uppgift är att motivera henne till samspel”. Många av de övningar som jag har 

fått från AC handlar om att träna på samspel, först mellan Molly och mig och därefter genom 

att inkludera andra. Om man tittar på gestaltningen Kull i början av uppsatsen går leken bra så 

länge det bara är hon och jag. Men så fort andra barn vill ansluta sig till leken vill Molly inte 

längre vara med. Jag funderar på hur mycket som är diagnosen och hur mycket som är Mollys 

personlighet. Kan det vara så att Molly helst är för sig själv?  

 

Enligt Susan Cain, författare till boken Tyst - de introvertas betydelse i ett samhälle där alla 

hörs och syns, är mellan en tredjedel och hälften av alla människor introverta. Cain menar att 

introverta barn för det mesta har ett eller ett par starka intressen, trivs med att leka själva eller 

med ett eller två andra barn, har en rik fantasivärld och blir trötta av att vara bland många 

människor (Cain, 2012 s. 10, 250, 261). Som ovan nämndes är ett av kriterierna för att få 

diagnos inom autismspektrum att personen har ” begränsade repetitiva beteenden, intressen 

och aktiviteter”. Hur skiljer sig detta från att introverta barn har ett eller ett par starka 

intressen? Jag menar inte att Molly skulle vara introvert istället för att ha en diagnos, men att 

det skulle kunna vara möjligt att hon har en diagnos inom autismspektrumet samtidigt som 

hon är introvert som person. Vad skulle detta kunna innebära? Min uppgift som 

resurspedagog har i största del varit att stödja och utmana Molly i sin språk- och 

kommunikationsutveckling samt motivera henne till samspel med andra. Har jag i mitt arbete 

med Molly försökt få henne att vara något som går emot hennes personlighet? I samtal med 
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en annan resurspedagog till ett barn med samma diagnos på förskolan, berättar hon att barnet 

hon är resurs till är ivrig i att ta kontakt med andra barn. Barnet söker ofta kontakt men vet 

inte riktigt hur man gör och istället kan det bli att hen tar något från ett annat barn så att det 

barnet blir ledset. Även om barnet inte än har lärt sig hur man samspelar med andra finns det 

ändå ett tydligt intresse för samspel. 

 

Enligt Linus Jonkman, som har skrivit boken Introvert - den tysta revolutionen är normen 

numera att tycka om aktiva och sociala barn. Jonkman menar att blyga och försiktiga barn 

ibland ses som ett problem och att föräldrar, och emellanåt också pedagoger, oroar sig och vill 

aktivera dessa barn så att de ska klara sig bättre ute i världen (Jonkman, 2013 s. 139). Under 

ganska lång tid har jag försökt olika strategier för att inkludera fler barn i lekar mellan mig 

och Molly. Hela havet stormar är egentligen den enda gruppleken som Molly har velat delta i 

gång på gång. Och den leken innebär egentligen inget samspel. För det mesta verkar Molly 

inte vara intresserad av lekar i stora grupper. Ute på gården har vi förutom Kull även lekt 

Kurra gömma och Följa John och som i berättelsen Kull i början av uppsatsen går det bra så 

länge det är Molly och jag. När jag bjuder in andra barn, eller när de kommer och vill ansluta 

sig, vill Molly inte längre vara med. Hennes samspel med mig kanske är nog för henne på 

förskolan. När jag inte är på förskolan är det lite olika. Ibland får jag höra att hon har deltagit i 

aktiviteter och andra gånger inte så mycket. Kanske är det inte bara att hon har svårt för att 

samspela med andra. En del av henne kanske inte vill. 

 

4.4.3 Barns föränderliga subjektivitet 
Texten ovan fick mig att fundera vidare på begreppet personlighet och på vad det egentligen 

innebär. Elisabeth Nordin-Hultman, barnpsykolog och pedagogikforskare, skriver i sin 

doktorsavhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande att man inte kan säga att 

barn är på ett visst sätt. Hon menar att barn blir på varierande sätt i förhållande till 

omgivningen runt omkring dem, aktiviteter som erbjuds dem samt rådande normer och 

möjligheter. Självet är inte något som är statiskt utan det skapas hela tiden beroende på 

situationen, anser Nordin-Hultman (Nordin-Hultman, 2004 s. 168-171). Detta får mig att 

tänka på Molly och på hur hennes behov av särskilt stöd kan variera. Under vissa perioder har 

hon varit mer självgående och följt andra pedagogers instruktioner. Hon har suttit på 

samlingar och ätit med de andra barnen utan att ha visat mycket behov av stöd. Sedan under 

en längre period i förskolan då många var sjuka, även jag under en kort period, och vikarier 

kom och gick, kunde man tydligt se en förändring i Mollys behov av stöd. Hon ville inte äta 
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tillsammans med de andra barnen, ville inte sitta med på samlingar och kunde vägra följa med 

på utflykter. Hennes behov av stöd ökade väsentligt under den tiden och det går det att se ett 

samband mellan hennes behov av stöd och omgivningens förändrade struktur.  

 

Under den perioden spenderade Molly och jag mycket tid enskilt, bland annat i vårt 

träningsrum. Först var min tanke att pausa träningen, eftersom det var så mycket som verkade 

vara jobbigt för henne. Jag förankrade mina funderingar hos Mollys föräldrar och de höll med 

om att det kunde vara en bra idé. Till min förvåning ville dock Molly träna och tog själv fram 

materialet vi skulle använda. Vi fortsatte att träna under den perioden, även om jag sänkte 

kraven. Nu i efterhand funderar jag på om träningen i sig blev en trygghet för Molly. På 

avdelningen Bamse skedde vid denna tid flera personalförändringar och olika pedagoger 

försökte komma överens om hur de skulle driva verksamheten. Träningsrummet och själva 

träningen var nog det enda som inte var annorlunda då. Och i träningsrummet var Molly som 

hon brukade vara. Det var när vi var på avdelningen som det blev jobbigt för henne. Och inte 

bara för Molly. Jag kunde märka att även de andra barnen var oroliga, högljudda och sprang 

omkring mer än vanligt. Det som Nordin-Hultman skriver, att barn blir på olika sätt beroende 

på omgivningen, blev tydligt under den perioden på avdelningen Bamse.   

 

Nordin-Hultman skriver att barn skapar sig själva i olika situationer men att de samtidigt 

skapas av andra. Hon menar att sociala normer och förväntningar skapar barnet och inom 

dessa ramar skapar barnet sig självt (Nordin-Hultman, 2004 s. 169-171). Detta får mig åter att 

tänka på gestaltningen Kull i början av uppsatsen. När det bara är Molly och jag som jagar 

varandra verkar hon tycka att det är roligt, och även när ett annat barn jagar henne. Men sedan 

vill hon inte längre. Jag funderar på vad det är som förändras i leken Kull som gör att Molly 

inte längre vill vara med. Mig jagar hon gärna, men inte andra barn. Kan det vara så att hon, i 

mötet med de övriga barnens förväntningar, väljer att inte längre vara med?  

 

May Britt Drugli skriver om förväntningar som vuxna har på barn och hur dessa kan påverka 

samspel. Hon menar att om en pedagog har negativa förväntningar på ett barn så syns detta i 

pedagogens sätt att vara mot barnet och att detta kan påverka barnets beteende så att det 

matchar förväntningarna (Drugli, 2003 s. 16-17). Kan det vara så att jag inte tror att Molly 

kommer vilja leka kull med de andra barnen och att detta påverkar Mollys samspel? Jag 

upplever att jag vill att hon ska kunna samspela med andra barn och jag blir uppriktigt glad 

när det händer, men kan det vara så att det finns en del av mig som inte tror att det kommer att 
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hända? Drugli anser att det är viktigt att pedagoger får insikt om hur de förhåller sig till barn, 

vilka förväntningar de har på barnen och hur de beter sig efter dessa förväntningar. Man bör 

också vara öppen och kunna prata om dessa ämnen i arbetslaget, anser Drugli (Drugli, 2003 s. 

17-18).  

 

Jag ser detta som en viktig utmaning i arbetet som resurspedagog, och som förskolepedagog 

överhuvudtaget. Att förstå att barns subjektivitet skapas kontinuerligt beroende på miljön 

runtomkring dem, aktiviteter som erbjuds, normer och förväntningar på dem. Att kunna se 

barnet bortom behovet av särskilt stöd. Ofta när något inte går som man har tänkt sig 

fokuserar man på barnet, och försöker komma underfund med varför det gick som det gick. 

Kanske riktar man för sällan blicken mot sig själv.  

 

5. Slutord 
I skrivandet av denna uppsats har jag lärt mig mycket och jag upplever att den kunskap jag 

har införskaffat har stärkt mig i min roll som resurspedagog. Denna kunskap kommer också 

vara till stor nytta i min framtida roll som förskollärare. I första frågeställningen undrar jag 

vad inkludering innebär i förskolan och vad det har inneburit för Molly och mig. Efter att ha 

läst och skrivit om ursprunget av begreppet, vad det borde innebära och vad det i praktiken 

oftast innebär, inser jag att en av anledningarna till att begreppet används vilseledande är 

okunskap. Jag håller med Emanuelsson när han menar att verklig integrering/inkludering sker 

när individer med olika förutsättningar möts och anpassningar i verksamheten sker utifrån de 

utmaningar och dilemman som uppstår i mötet. Den kunskapen har jag nu efter att ha skrivit 

denna essä. Jag önskar att jag hade haft den kunskapen när Molly och jag flyttade till 

avdelningen Bamse. Eftersom jag inte hade någon kunskap om vad inkludering verkligen 

innebär såg jag det som att Molly och jag skulle inkluderas på Bamse-verksamheten. Istället 

använde jag begreppet med betydelsen placering, som jag skriver om i uppsatsen att det ofta 

görs. Hade jag haft den kunskapen jag har nu kanske jag hade känt mig säkrare på min roll 

och kunnat se till att fler anpassningar hade gjorts i verksamheten. Eftersom detta är ett så 

viktigt ämne borde alla pedagoger och ledningen på förskolan ha kunskap om vad inkludering 

innebär för att det ska kunna bli verklighet.  

 

Ändå menar jag att individuella anpassningar ofta är nödvändiga, precis som Björck-Åkesson 

hävdar. Om Molly upplever att avdelningen är stökig och behöver lugn och ro är det 
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långsiktigt bättre för alla barn om vi pedagoger arbetar för att skapa en lugnare miljö. Men 

eftersom detta kan ta tid att åstadkomma är det bättre för Molly just då att ha möjligheten att 

dra sig tillbaka till ett lugnt rum. Det viktiga är att avdelningen ändå arbetar för att få en 

lugnare miljö för hela gruppen, även om Molly har möjlighet att dra sig undan. 

 

Min andra frågeställning handlar om hur resurspedagogens roll kan se ut och vilka krav som 

kan ställas på resurspedagog och övriga pedagoger. Eftersom det inte finns någon formell 

beskrivning på vad rollen som resurspedagog innebär måste varje resurspedagog skapa rollen, 

vilket inte alltid är lätt. I mitt fall har jag fått handledning från habiliteringen och därtill har 

träningen med Molly utgjort en stor del av min roll. Jag önskar dock att jag hade fått mer 

utbildning i själva metoden, som bygger på TBA, innan jag började träningen med Molly. Jag 

tror att det skulle underlätta en hel del om varje resurspedagog som arbetar med metoden fick 

utförlig utbildning i vad TBA innebär, särskilt med tanke på att kunskap behövs för att 

träningen ska ske på ett säkert och etiskt sätt, som Karlsson påpekar.  

 

Samarbetet med föräldrarna har ytterligare bidragit till min roll som resurspedagog till Molly. 

Eftersom hon är i behov av särskilt stöd i bland annat kommunikation har det ibland varit 

svårt att veta hur hon mår och varför hon mår som hon gör. Genom den täta kontakten med 

föräldrarna har både jag och de kunnat bilda oss en bättre uppfattning om hur det skulle kunna 

vara och detta har hjälpt mig att se att Molly får det särskilda stöd hon har varit i behov av. 

Det var en viktig insikt i skrivandet av denna uppsats att förstå att kontakten med Mollys 

föräldrar behöver vara tätare än de andra pedagogers kontakt med de övriga barnens föräldrar. 

Att detta hjälper mig att ge Molly det stöd hon är i behov av och att det ingår i rollen som 

resurspedagog. Alla pedagoger runt omkring barnet behöver vara medvetna om detta för att 

komma ifrån funderingar om orättvisa i relationen till de olika föräldrarna.  

 

Genom att läsa om den praktiska kunskapen och koppla den till min roll som resurspedagog, 

samt att reflektera över de krav som rollen ställer på mig, har jag kunnat förstå mig själv och 

min roll på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Jag kan nu exempelvis acceptera att det 

ingår i rollen att inte vara en självklar del av ett arbetslag. Dilemman, som de som jag skriver 

om i Hela havet stormar och Kull, uppstår dagligen och att inte veta hur man ska förhålla sig i 

dessa situationer har många gånger skapat känslor av otillräcklighet hos mig. I skrivandet av 

denna essä kom jag att förstå att dessa dilemman inte går att undvika i en inkluderande 

verksamhet. Istället för att försöka hitta vägar till att undfly dem borde jag acceptera att dessa 
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situationer kommer att uppstå. Och att det inte är så farligt, Molly tar inte skada av dessa 

situationer. Det har också varit tänkvärt att reflektera över att jag har möjligheten att lära mig 

något i varje dilemma som uppstår. Denna lärdom tar jag med mig till nästa gång ett liknande 

dilemma uppstår och jag kan prova att göra annorlunda.  

 

Vilka pedagogiska utmaningar som kan uppstå för en resurspedagog till ett barn med diagnos 

inom autismspektrumet i en inkluderande verksamhet är min tredje och sista frågeställning. 

Jag skriver om olika specialpedagogiska anpassningar som jag har tagit till i mitt arbete med 

Molly, som avledning, förberedelse och kravanpassning, ibland utan att egentligen ha vetat att 

det var specialpedagogiska anpassningar förrän jag började skriva denna uppsats. Jag skriver 

också om att jag emellanåt har fått inse att jag har ställt för höga krav på Molly och jag har 

fått på släppa kravet och gått vidare till annat. Detta tänker jag är viktigt i rollen som 

resurspedagog. Att inte se det som att man ”förlorar prestige” för att man inte får barnet att 

göra som man vill. När det ibland är svårt för barn att vara flexibla är det viktigt att vi 

pedagoger kan vara det.  

 

De två sista delarna under rubriken Pedagogiska utmaningar ägnar jag åt reflektioner jag har 

haft kring Molly i relation till hennes diagnos och hennes omgivning. Att reflektera över vad 

som är Mollys diagnos och vad som är hennes personlighet fick mig att se Molly med andra 

ögon. Tanken på att hon kanske inte är så intresserad av samspel är något som aldrig ens har 

övervägts i handledningen med AC, utan det har alltid tillskrivits hennes diagnos. Att se det 

från ett annat perspektiv har fått mig att inse vikten av att se hela barnet och inte bara 

diagnosen, och att lyfta blicken till omgivningen och se hur den kan påverka barnets behov av 

särskilt stöd. Nordin-Hultmans avhandling om barns subjektskapande har gjort det lättare för 

mig att förstå det relationella perspektivet som jag skrev om tidigt i uppsatsen. Att barn skapar 

sig själva, och samtidigt skapas av sin omgivning, normer och förväntningar.  

 

Avslutningsvis vill jag påtala att även om jag skulle jag vilja att det fanns en formell 

beskrivning av rollen som resurspedagog har jag, efter att ha skrivit denna uppsats, ytterligare 

sett utmaningarna i att beskriva en sådan roll. Rollen är komplex och varierande beroende på 

barnet man är resurs till samt de förutsättningarna som finns i verksamheten. Något jag ändå 

skulle vilja se i en sådan beskrivning är att den drog upp ramarna för vad inkludering innebär, 

lät förstå betydelsen av samarbetet med vårdnadshavare och beskrev vikten av att se hela 

barnet och inte endast det särskilda behovet barnet är i. Dessutom skulle jag vilja se mer 
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specialpedagogik i både barnskötarutbildningen och förskollärarutbildningen. Arbetar man i 

förskolan så kommer man komma i kontakt med barn i behov av särskilt stöd. Ju fler 

pedagoger som förstår och kan delta i en levande reflektion över vad inkludering kan innebära 

desto närmare idén om en verkligt inkluderande förskola kan man komma.		
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