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Resumé 

Uppsatsen handlar om olika sätt att se på barn i behov av stöd på 
förskolan. Syftet med studien har varit att undersöka hur tre arbetslag 
på tre olika förskolor resonerar kring barn i behov av stöd. Går det att 
urskilja några likheter och skillnader mellan förskolorna? Som metod 
har jag använt mig av fokusgrupper som fått resonera kring en fallstu-
die där två barn som omges av olika svårigheter presenteras. Jag har 
tolkat och analyserat fokusgruppernas diskussioner utifrån olika 
perspektiv som finns på barn i behov av stöd och integrering. I mitt 
resultat har jag delat upp respondenternas svar i mer segregerande och 
mer inkluderande lösningar. Jag har upptäckt att det finns likheter i 
diskussionerna bland annat kring hur förskolemiljön ska anpassas efter 
barnens behov. Jag kunde däremot se skillnader mellan fokusgrupperna 
när det till exempel gällde resonemanget kring att diagnostisera barn i 
förskolan.  
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 Inledning  
Dagens förskola rymmer barn med många olika förutsättningar och 
bakgrund. I förskolan grundläggs många gånger barnens syn på sig 
själva och omvärlden. Som personal i förskolan kan det därför vara 
viktigt att vara medveten om vilka värderingar och synsätt som man 
förmedlar till barnen. Diskussionen kring förskolan som en plats för alla 
barn borde vara aktuell idag eftersom det numera ska finnas en likabe-
handlingsplan på varje förskola som utarbetas av arbetslaget. Den ska 
bygga på FN:s barnkonventions tankar om att ingen ska diskrimineras 
på grund av t.ex. kön, etnisk tillhörighet eller funktionshinder. 

I Läroplanen för förskolan beskrivs den värdegrund som ska genomsyra 
förskolan. Där betonas vikten av att alla barn ska känna trygghet och 
välbefinnande och att alla barn ska utvecklas och lära sig oavsett förut-
sättningar och behov. Vidare kan man läsa att den pedagogiska verk-
samheten ska anpassas till alla barn, de som behöver mer stöd ska få det 
anpassat till sina egna behov och förutsättningar.1 Genom att läsa olika 
policydokument som till exempel läroplanen kan man få en bild av 
vilken inriktning statsmakten tycker att förskolan ska ha. Styrdokumen-
ten säger däremot ingenting om hur dess intentioner realiseras i prakti-
ken.2 

 Olika pedagogiska problem uppkommer i olika hög grad i förskolans 
verksamhet. Vilka konsekvenser och lösningar som problemen får är till 
stor del beroende av personalens synsätt, erfarenheter och kunskap. 
Anser man till exempel att det är barnens problem eller verksamhetens 
problem? Är det barnen som ska anpassas till verksamheten eller är det 
tvärtom?  

Jag har varit intresserad av att ta reda på vilka synsätt som förskolans 
personal har idag kring förskolan som en plats för alla barn oavsett 
förutsättningar. Mina övergripande frågeställningar i studien har därför 
varit vilka synsätt har arbetslagen i förskolan kring de (special)pedagogiska 
problem som kan uppstå samt hur påverkar deras synsätt hur de lägger upp den 
pedagogiska planeringen och miljön? 

                                                 
1 Skolverket, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Stockholm: Fritzes, 2009), 3-5  
2 Kristian Lutz, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern (Malmö: Holmbergs, 2009), 77 
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 Bakgrund  
Hur ett samhälle eller en organisation behandlar sina svagaste med-
lemmar ger ett tydligt uttryck för vilken värdegrund som finns. Genom 
historien har den svenska skolan gått från en skola som såg på svaga 
och lågt begåvade barn som en belastning för de normala barnen till att 
idag vara en i princip odifferentierad skola för alla barn. Därför rymmer 
dagens förskola och skola barn med många olika förutsättningar och 
behov. I de fall då variationen av barns olikheter gör att den vanliga 
pedagogiken inte räcker till har specialpedagogiken till uppgift att stötta 
pedagogiken.3  

Detta arbete kommer att handla om olika sätt att se på dessa barn så 
därför känns det befogat att titta närmare på olika specialpedagogiska 
perspektiv som funnits och finns idag kring barn i behov av stöd och 
integrering. Jag har valt att koncentrera mig på det kritiska och kom-
pensatoriska perspektivet som bland annat beskrivs av Nilholm och 
Haug samt den utveckling som skett när det gäller definitionen av 
begreppen integrering och inkludering som beskrivs av Nilholm, Haug 
och Emanuelsson. Jag avslutar bakgrunden med att mer specifikt 
behandla hur förskolan i dag och genom historien har sett och ser på 
barn i behov av stöd. 

Specialpedagogiken och specialundervisningen i den svenska skolan 
har en ganska kort historia. Det var under 1960-talet, samtidigt som den 
svenska grundskolan växte fram, som det började införas en differentie-
rad specialundervisning. Orsaken till att eleverna fick skolsvårigheter 
ansågs främst ligga hos eleverna själva. I och med 1969 års läroplan för 
grundskolan (Lgr 69) började man prata om att öka integrationen av 
elever med olika former av handikapp i de vanliga klasserna.4 Inom den 
vetenskapliga disciplinen pedagogik har dock specialpedagogiska 
frågor haft en stark ställning genom historien. Forskare har diskuterat 
kring bland annat differentiering, individualisering, undervisning och 
lärande och perspektiven har skiftat under olika epoker.5 

                                                 
3 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (Stockholm: Liber, 2007), 
12, 15, 17. 
4 Ibid., 18. 
5 Ibid., 24-25. 
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Kompensatoriskt och Kritiskt perspektiv  
Det kompensatoriska perspektivet behandlas främst av Claes Nilhom 
(2007) men nämns även av Peder Haug (1998), som skriver om en 
kompensatorisk lösning för att alla individer ska ha samma formella rätt 
till en likvärdig utbildning.6 Perspektivet bygger, som man kan utläsa av 
namnet, mycket på att kompensera den enskilda individen för dennes 
brister och på att träna upp individen så att den kan passa in i omgiv-
ningens krav.7 Av tradition bygger det specialpedagogiska arbetssättet 
på tre grundläggande steg som alla har starka kompensatoriska drag. 
Först försöker man hitta en problemgrupp, nästa steg är att identifiera 
neurologiska och psykologiska förklaringar till problemet. Till sist 
skapas olika metoder som ska kompensera problemet.8 En viktig del har 
varit att urskilja olika kategorier av människor som är i behov av stöd 
och hjälp. De målgrupper man har urskiljt är följande: 

1. döva och hörselskadade barn 
2. barn som har synnedsättning eller är blinda 
3. barn i problematiska lärandesituationer (ex. Psykosociala svårig-

heter, lässvårigheter, generella inlärningssvårigheter) 
4. barn med utvecklingsstörning9  

Det kritiska perspektivet har uppkommit som en kritik mot de grund-
läggande idéerna som det kompensatoriska perspektivet bygger på. 
Inom det kritiska perspektivet anser man att specialpedagogiken inte är 
en bra lösning på barns olikheter, utan att det är en verksamhet som 
särskiljer och pekar ut barn.10 Haug pekar på problematiken med den 
diagnostisering som specialpedagogiken och de kompensatoriska 
lösningarna bygger på. Diagnoser är ofta både opålitliga och starkt 
påverkade av de rådande kulturella värderingarna. Dessutom finns det 
inget samband mellan en diagnos och den undervisning barnet behö-
ver.11 Förespråkare för det kritiska perspektivet menar att orsaken till 
elevers motgångar måste sökas utanför individen. Skolan ska präglas av 
demokratiska värderingar och vara en bra miljö för den variation av 
barn som finns där. Elevernas olika förutsättningar ska ses som något 

                                                 
6 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning (Stockholm: Skolverket, 1998), 
13. 
7 Claes Nilholm, Perspektiv på specialpedagogik. (Lund: Studentlitteratur, 2007), 38. 
8 Ibid., 25. 
9 Ibid., 26. 
10 Ibid., 37. 
11 Haug, 15-16. 
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värdefullt istället för som ett problem.12 Kritiken som inom detta per-
spektiv finns mot specialpedagogiken handlar förstås inte om de riktade 
resurser som den ger till enskilda barn och verksamheter utan om de 
sociala orättvisor som specialpedagogikens funktion leder till.  
Kritikerna anser att specialpedagogiken medverkar till att förtycka 
avvikande grupper, att den är en del av ett språkligt system av begrepp och 
kategorier, vilka gynnar olika professionella intressen samt att det är ett sätt 
för t.ex. förskolor att hantera sina egna brister.13 

Olika sätt att se på integrering och inkludering 
Efter att ha läst olika källor som Nilholm (2007), Emanuelsson (2004) och 
Haug (1998) som alla behandlar begreppen integrering och inkludering 
har jag fått uppfattningen att de är mångsidiga begrepp. Detta har sin 
grund i att det både ryms en ideologi och en praktik i begreppet integra-
tion men dessa har genom historien ibland talat mot varandra. 

Från integrering till inkludering 
 Den ideologiska betydelsen av integrering är enligt Emanuelsson (2004) 
en process som leder mot en gemenskap där alla är lika mycket värda 
och har rätt till full delaktighet. Ingen får därför uteslutas eller avskiljas 
och människors olikheter betraktas mer som en tillgång än ett problem. 
Integreringens motsatts är segregering som betyder avskiljande eller 
särskiljande. Genom historien har en starkt segregerande politik förts i 
många länder. Några exempel är apartheid i Sydafrika eller de svartas 
situation i USA.14 I Sverige har det länge varit en uttalad målsättning att 
skolan ska finnas för alla barn. Redan på 1950 och 1960 talen introduce-
rades begrepp som integration och mainstreaming i debatten. Dessa 
representerade en idé om hur barn i behov av särskilt stöd skulle 
utbildas, dvs. hur de skulle bli en del av den vanliga skolmiljön. Denna 
integration kritiserades av många eftersom den ofta bestod av att elever 
placerades i miljöer som anpassats väldigt lite efter deras behov.15 Detta 
godtyckliga användande av begreppet integration, där det mer beteck-
nades som en organisationsförändring än som en ideologisk målsätt-
ning, gjorde att begreppet blev mer eller mindre oanvändbart.16 Därför 
introducerades ett nytt begrepp, inclusion (inkludering), Man ville helt 
                                                 
12 Nilholm, 39. 
13 Nilholm, 51. 
14Ingemar Emanuelsson,  ”Integrering/inkludering i svensk skola.” i  Integrering och 
inkludering  red. I: J. Tøssebro (Lund: Studentlitteratur, 2004), 105. 
15 Nilholm, 90. 
16 Emanuelsson, 107-108. 
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enkelt säga något nytt i relation till barn i behov av särskilt stöd. Det 
som enligt Nilholm skiljer inkludering från integrering är att man med 
inkludering menar att hela undervisningssituationen måste anpassas 
efter elevernas olika förutsättningar medan integrering tvärtom ofta 
handlar om att placera elever i miljöer som inte lämpade sig för deras 
behov.17  

Segregerande och inkluderande integrering 
Haug har en något annorlunda tolkning av integrering. Han tycker att 
begreppet är brett och att det rymmer stora variationer av tolkningar, 
därför gör han en skillnad på segregerande integrering och inkluderande 
integrering. På så sätt vill han visa hur situationen ser ut i praktiken. Jag 
ser många likheter mellan Haugs segregerande integrering och Nil-
holms kompensatoriska perspektiv. Inom den segregerande inklude-
ringen, som är specialundervisningens ursprung, tycker man att skolan 
närmast hemmet är den naturliga platsen för de flesta barnen men att 
enskilda barn kan ha behov av andra arrangemang. Dessa arrangemang 
kan bestå av t.ex. enskilda undervisningstimmar, särskola eller en 
särskild institution. Det viktigaste är att man hittar den rätta miljön för 
barnet. Vad som är den rätta miljön bedöms av experter och utifrån den 
diagnos som de gör av barnets behov. De svårigheter som barnet har 
härleds ofta till någon form av medicinsk eller psykologisk skada eller 
bristfällig utveckling.18 

Inkluderande integrering är en inriktning som länge arbetat för att 
förändra den traditionella och segregerade synen på specialundervis-
ning. Anhängare för detta perspektiv anser att alla elever ska undervisas 
inom ramen för den klass där de är inskrivna. Deras argument för detta 
är främst att de anser att det bästa för både den enskilda eleven och för 
samhället i stort är att alla, oberoende av förutsättningar och intressen, 
får en gemensam undervisning från unga år. Det gör också att dessa 
barn som vuxna förhoppningsvis fungerar bra i ett samhälle som består 
av människor med olika bakgrunder. Barns olikheter ses som något 
positivt eftersom det ger barnen erfarenheter och möjlighet till social 
träning. Skillnaderna mellan barnen hanteras genom en individuellt 
avpassad undervisning för alla barn i samma skola och i samma klass-
rum. Inom den inkluderande integreringen gör man ingen skillnad 
mellan undervisning och specialundervisning utan alla pedagoger ska 

                                                 
17 Nilholm, 90. 
18 Haug, 20-21. 
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ha tillräckliga kunskaper för att hjälpa alla elever. Deras tanke är att 
segregerande åtgärder har skapats för att skolan inte är uppbyggd för 
att alla ska kunna fungera där. Man förutsätter att någon inte kommer 
att klara sig där och har därför utformat en speciell (special)pedagogik 
för dem.19  

Historisk tillbakablick på specialpedagogiken i förskolan 
Kristian Lutz (2006, 2009) har skrivit två avhandlingar, en på lic-nivå 
och en på doktorsnivå. Han har studerat den svenska förskolans fram-
växt och inriktat sig på hur kategorin barn i behov av stöd vuxit fram i 
olika styrdokument och policydokument. Lutz nämner till exempel 
Barnstugeutredningen som publicerades 1972. Där introducerades 
begreppet barn med behov av särskilt stöd, vilket syftade på de barn 
som bland annat skulle ges förtur till förskoleplatser. 20  Begreppet 
omfattar barn vars svårigheter har fysiska, psykiska, sociala eller 
språkliga orsaker. Att stödet beskrivs som särskilt gör att barnet bedöms 
som avvikande i förhållande till det normala.21 

 1987 gav Socialstyrelsen ut ett dokument med riktlinjer för förskolan. 
Det var ganska likt skolans läroplan i sin karaktär och hette Pedagogiskt 
program för förskolan. Här syns Piagets teorier om olika utvecklings-
stadier för barn väldigt tydligt. Det betonas att personalen i förskolan 
ska ha kunskaper om det normala utvecklingsmönstret hos ett barn för 
att kunna bedöma när ett barn eller en grupp barn avviker från det 
”normala” och då kan behöva någon form av särskilt stöd för sin 
utveckling.22  I förarbetet till den första läroplanen i förskolan, Lpfö-98, 
Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) betonas förskolans möjlighet att 
utjämna barns uppväxtvillkor. Där står också att kommunerna har ett 
särskilt ansvar att ge plats i förskola till barn i behov av särskilt stöd. 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon särskild 
grupp, eller på barn med speciella egenskaper, utan snarare på att vissa 
barn tillfälligt eller varaktigt kan behöva mer stöd än andra.23  

  

                                                 
19 Haug, 21-22. 
20 Lutz, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern, 19. 
21 Kristian Lutz, Konstruktion av det avvikande förskolebarnet (Malmö: Holmbergs, 2006) 
12. 
22 Lutz, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern, 87-88. 
23 SOU 1997:157, Att erövra omvärlden (Stockholm: Utbildningsdepartementet) 87-88. 
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Specialpedagogisk forskning inom förskolan 
Den svenska forskningen inom specialpedagogik har till största del varit 
inriktad på grundskolan. Få studier har gjorts på förskolor. Det finns 
däremot många internationella studier som rör specialpedagogik inom 
barnomsorgen.24 I en brittisk studie tillfrågades 94 förskollärare om 
bland annat deras syn på specialundervisning och inkludering i försko-
lan. På frågan om alla barn skulle vara inkluderade i förskolan var 
majoriteten i princip positiva men under förutsättning att rätt stöd och 
resurser fanns tillgängliga. Fortbildning i ämnet samt att man tog 
hänsyn till alla barns behov var också en önskan. Författarna ansåg att 
de svar som kom fram i studien överensstämde väl med resultaten från 
andra, mer omfattande, europeiska studier.25 

Ökad individualisering 
De individuella utvecklingsplanerna, som numera är obligatoriska inom 
skolan, omnämns aldrig i förskolans läroplan. Dock visar den nationella 
utvärderingen av förskolan, Förskola i brytningstid, som gavs ut av 
Skolverket 2004 att individuella utvecklingsplaner blivit allt vanligare i 
förskolan. Det är vanligt att enskilda barns utveckling kartläggs, obser-
veras och dokumenteras. I stället för att, som traditionen och läroplanen 
säger, fokusera på och utvärdera vilka förutsättningar verksamheten ger 
vad gäller barns allsidiga utveckling har fokuset vänts mot det enskilda 
barnet. En ökad individualisering kan ha båda positiva och negativa 
effekter för barn i behov av stöd. Dels kan det leda till att enskilda barns 
behov, förutsättningar och intressen blir mer synliga och personalen kan 
på så sätt lättare anpassa verksamheten efter alla barn. Dels finns det en 
risk att olika former av kartläggningar kommer att fokusera på barnens 
brister och blir ett instrument för normalisering, där det enskilda barnet 
bedöms utifrån vad man förväntar sig att barn i allmänhet ska kunna 
vid en viss ålder. I utvärderingen framkommer även att andelen barn i 
behov av stöd ökat, vilket kan vara en effekt av att kartläggningar av 
barns utveckling blivit allt vanligare. Att upptäcka barns behov av stöd i 
tidig ålder är viktigt, men i många kommuner anses resurserna för barn 
i behov av särskilt stöd vara för små. 26  

                                                 
24 Lutz, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern, 28. 
25 Peter Clough och Cathy Nutbrown,. Special Educational Needs and Inclusion: Multiple 
Perspectives of Preschool Educators in the UK (Journal of Early Childhood Research 2004; 
2; 191) 
26 Skolverket. Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. (Stockholm: 
Skolverket, 2004) 181-182. 
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Inkludering i förskolan 
Lutz (2009) nämner den pågående diskussonen inom specialpedagogi-
ken i skolan som handlar om inkludering, integration och segregation.27 
Han tycker att diskussionen är intressant även ur ett förskoleperspektiv 
men ser några centrala skillnader mellan skolan och förskolan när det 
gäller synen på barn i behov av stöd. I förskolan integreras barnen i 
samma lokaler oavsett deras problem eller funktionsnedsättning. När 
barnen börjar skolan börjar en del i grundskolan och andra i särskolan. 
En annan skillnad är att skolan genom skolhälsovården har tillgång till 
en psykolog och läkare i sin egen organisation medan förskolebarnen 
tillhör barnhälsovården på vårdcentralerna. Detta kan påverka hastighet 
och möjlighet att diagnostisera avvikelser. I förskolan görs de flesta 
utredningarna av enskilda barn via extrainsatser.28 

Förskolan har under en tämligen lång period integrerat alla typer av 
barn i sin verksamhet. Den spridning i ålder som finns bland barnen i 
förskolan borde kunna bidra till en inkluderande miljö där personalen 
har en bred repertoar av praktiker som de använder för att anpassa sin 
pedagogik till barn i olika åldrar. Lutz ställer sig frågande till om dagens 
förskola präglas av inkludering där barns olikheter ses som värdefulla 
eller om integrering i praktiken betyder att barn med olika förutsätt-
ningar placeras i samma lokaler utan att den pedagogiska miljön 
anpassas? Han har i sin undersökning intervjuat pedagoger som söker 
extra personalresurs för enskilda barn. Det kom fram att deras huvud-
motiv var möjligheten att kunna lyfta ur barnet ur barngruppen för 
individuell träning. Det tyder på en ett mer segregerat synsätt menar 
Lutz.29 Han ser dock att möjligheterna att ha en mer inkluderande 
praktik i förskolan är stora. Om man utnyttjade den breda kunskapen 
som finns om specifika funktionsnedsättningar och använde den i en 
avnormaliserad miljö så skulle specialpedagogiken kunna få funktionen 
att sammanfoga två olika perspektiv på barns avvikelser. Individuella 
anpassningar av miljön kan ofta vara till nytta för alla barn i en försko-
legrupp och minska behovet av att kategorisera barn. 30 

                                                 
27 Lutz, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern, 186-187. 
28 Ibid., 102. 
29 Lutz, Konstruktion av det avvikande förskolebarnet, 152-153. 
30 Lutz, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern, 186-187. 
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 Syfte  
Avsikten med min studie är att undersöka hur tre arbetslag på tre olika 
förskolor resonerar kring barn i behov av stöd. Jag vill få syn på arbets-
lagens synsätt, deras värderingar och praktiska lösningar kring problem 
av specialpedagogisk karaktär som kan uppkomma på förskolan. Jag 
vill också se om det går det att urskilja några likheter och skillnader 
mellan förskolorna. 

Metod 
Jag har i min studie använt mig av fokusgrupper som fått diskutera och 
resonera kring en fallbeskrivning som behandlat barn i behov av stöd. 
Jag har i min undersökning utgått från det kvalitativa perspektivet. Mitt 
val grundar sig på att jag inte observerat och mätt en given verklighet 
utan haft en vilja att studera hur pedagogerna på förskolorna uppfattar, 
tolkar och formar sin egen verklighet.31  

Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en sorts gruppintervju men gruppintervjun måste 
uppfylla vissa kriterier för att få kallas fokusgrupp. Fokusgruppen är en 
teknik som syftar till att samla in data som ska användas för forskning. 
Det skiljer fokusgruppen från till exempel terapigrupper och undervis-
ningsgrupper. I en fokusgrupp är samtalet mellan deltagarna viktigt och 
ämnet som diskuteras bestäms av forskaren.32 Jag kommer att benämna 
samtalet som sker i fokusgruppen som en gruppdiskussion.  

Samtalsledaren i en fokusgrupp kallas moderator, moderatorns roll är 
att introducera ämnet och därefter bara delta i diskussionen när det är 
nödvändigt. Det kan till exempel vara om gruppen inte håller sig till 
ämnet eller om någon i gruppen inte deltar i diskussionen. Målet med 
en fokusgrupp är att deltagarna ska få diskutera fritt med varandra 
därför bör moderatorn försöka hålla sig så passiv som möjligt och 
främst ha rollen som en aktiv lyssnare. För att alla deltagare ska kunna 
säga vad de tycker ska moderatorn undvika att värdera de åsikter som 
kommer fram i diskussionen med till exempel instämmande nickningar 
                                                 
31 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008) 53-54. 
32 Viktoria Wibeck, Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsme-
tod (Lund: Studentlitteratur, 2000), 23. 
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och uppmuntrande leenden. Det är alltså viktigt att moderatorn håller 
sig neutral och inte tar ställning i olika frågor.33 

Genom en fokusgruppsstudie är det svårt att dra statistiskt underbygg-
da slutsatser om hela grupper. Däremot kan fokusgrupper användas för 
att upptäcka tendenser som gäller för en viss grupp. Forskaren kan 
också genom att använda denna metod kanske få syn på de underlig-
gande värderingar som deltagarnas argumentation utgår ifrån. Genom 
att använda sig av fokusgrupper får ett mindre antal människor möjlig-
het att uttala sig men styrkan med metoden sitter i att det finns ett 
utrymme för avvikande åsikter och tid för varje deltagare att utveckla 
sina argument och fördjupa sig i ämnet.34 

Ibland består fokusgruppen av deltagare som aldrig möts, ibland av 
människor som känner varandra sedan tidigare och ibland av redan 
existerande grupper. Jag har valt det sist nämnda, både av tidsskäl och 
för att kunna undersöka om det finns några skillnader mellan värde-
ringar om man jämför olika arbetslag på olika förskolor. Wibeck nämner 
både fördelar och nackdelar med att använda sig av redan existerande 
grupper. Fördelarna är att ingen är rädd för att falla in i diskussionen 
och att rekryteringen av grupperna underlättas betydligt. Nackdelarna 
kan vara att vissa saker tas för givna inom gruppen. Gruppdeltagarna 
kan referera till saker som de själva känner till, men som är svåra för en 
utomstående forskare att förstå. Det kan också vara så att gruppmed-
lemmarna utelämnar vissa ämnen och argument som de vet är känsliga 
eftersom de vill undvika konflikter inom gruppen.35 

Deltagare 
För att man ska kunna se mönster och tendenser från fokusgrupper 
rekommenderas det att man använder sig av minst tre grupper.36 Därför 
valde jag att studera tre olika arbetslag på tre olika förskolor. Förskolor-
na låg i en medelstor stad i södra Norrland och tanken var att varje 
fokusgrupp skulle bestå av tre personer. Ett bortfall av en respondent 
skedde dock på grund av vård av sjukt barn. Fokusgrupperna hade 
följande deltagare, vilka alla var kvinnor:  

                                                 
33 Wibeck, 71-72. 
34 Ibid., 123-124. 
35 Ibid., 52-53. 
36 Ibid., 48. 
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• Fokusgrupp A – bestod av tre personer, varav två var tidigarelä-
rare och en var barnskötare. 

• Fokusgrupp B – bestod av två personer, varav en var förskollära-
re och en var fritidspedagog. 

• Fokusgrupp C – bestod av tre personer, varav två var förskollä-
rare och en var barnskötare. 

Rekryteringen av fokusgrupper har skett genom att jag ringt runt till 
olika förskolor och presenterat syftet med min studie. De förskolor som 
har varit intresserade har fått delta. Den fallstudie som fokusgrupperna 
fick diskutera kring finns med som bilaga i slutet av uppsatsen.  

Genomförande 
Diskussionerna i fokusgrupperna inleddes med att jag som moderator 
presenterade studiens syfte och hur genomförandet av gruppintervjun 
skulle gå till. Jag poängterade att jag sökte efter gruppdeltagarnas 
åsikter och resonemang och inte efter några rätta svar. Jag berättade 
också att min roll som moderator främst bestod av att vara en aktiv 
lyssnare utan att delta så mycket i diskussionen. Jag gav dem sedan den 
fallbeskrivning som de skulle få diskutera i skriftlig form så att de i lugn 
och ro fick läsa igenom den själva. För att lättare kunna analysera 
resultatet av gruppdiskussionerna använde jag mig av en digital film-
kamera för att spela in ljudet av diskussionerna. Respondenterna var 
innan diskussionstillfället informerade om att jag skulle använda mig av 
en filmkamera och att deras anonymitet kunde garanteras i min studie 
eftersom personers eller förskolors namn inte skulle nämnas.  

Forskningsetik 
Vid upplägget av min undersökning har jag tagit hänsyn till de krav på 
individskydd som anges av vetenskapsrådet. Kraven kan delas upp i 
fyra delar, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  Detta innebär bland annat att forskaren ska 
informera respondenterna om forskningens syfte, att deltagarna själva 
har rätt att bestämma över sin medverkan, att alla personer ska ges 
konfidentialitet samt att uppgifterna som jag som forskare samlat in 
endast får användas i forskningssyfte.37 

                                                 
37 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Stockholm: Elanders Gotab, 2002), 6-10. 
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Resultat, Tolkning och Analys  
I min studie har jag, som redan nämnts ovan, använt mig av fokusgrup-
per som har fått diskutera kring en given fallbeskrivning. I fallbeskriv-
ningen, som också finns med som bilaga, presenterades två barn som 
omgavs av olika problem som gjorde att de hade behov av stöd i sin 
situation på förskolan. I mitt resultat har jag valt att analysera vilket 
form av stöd fokusgrupperna tyckte att de två barnen var i behov av. 
Med utgångspunkt i de olika synsätt på barn i behov av stöd som jag 
presenterade i bakgrunden har jag har valt att tolka och dela upp 
fokusgruppernas svar i två kategorier, mer segregerande lösningar och 
mer inkluderande lösningar. Med segregerande lösningar menar jag 
sådana lösningar som går ut på att diagnostisera barnens brister och 
sedan kompensera dessa så att barnen kan anpassa sig efter omgivning-
ens krav. Med inkluderande lösningar menar jag sådana lösningar där 
barnens olikheter ses som något positivt och hanteras i verksamheten 
genom att pedagogernas arbetssätt och förskolans miljö anpassas efter 
barnens behov.  

Segregerande lösningar: diagnostisering och 
kompensering 

Emil 
Diskussionen kring diagnostiseringen av barn förekom i alla 
fokusgrupper och kändes som en fråga där det fanns många åsikter och 
rätta svar. Sättet att tala om diagnoser skiljde sig ganska mycket mellan 
arbetslagen. I fokusgrupp A var man i allmänhet mer positiv till 
diagnoser: 

– Det är ju bra om man får en diagnos, kan jag tycka direkt, så kan man jobba 
bättre med honom.38 

En annan av respondenterna i denna grupp försökte framhäva 
nackdelen med diagnostisering,  

 – […] men samtidigt är det ju många som inte vill att man ska stämpla barn 
utan att det kan finnas vissa avvikelser. Att man inte ska vara dömd och ha en 
diagnos för att det kanske inte är så i alla fall.39 

                                                 
38 Fokusgrupp A, 2010-02-09. 
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Samma respondent avslutade ändå diskussionen med att lägga till: 

 – […] men givetvis måste man ju försöka få en diagnos, det tycker jag ju 
absolut.40 

I fokusgrupp C verkade det mer känsligt att prata om diagnoser, det 
nämndes mer indirekt. En av respondenterna sa menande att: 

– Ofta är det ju nåt annat när det är så här (pekar på papperet, menande 
skratt)41 Hon fick till svar av en annan respondent att:  

– Ja, det kan ju vara det. Men oavsett vad det beror på så behöver man ju 
hjälp.42  

I fokusgrupp B hade man en allmän åsikt att barn bedömdes för mycket 
i dagens samhälle och var negativ till diagnostiseringen av barn. Där 
tyckte även en av respondenterna att det var svårt att läsa 
fallbeskrivningen eftersom hon tyckte att barnen kändes så stämplade. 

– […] så nånstans har ju ändå den som skrivit bestämt sig för att så här och så 
här är det. Man har väldigt svårt att läsa så om barn utan att få se dem själv. 
[…] Om jag tog emot ett barn skulle jag aldrig vilja läsa en sån här 
[fallbeskrivning, författarens anmärkning] först.43 

I både fokusgrupp A och C nämndes det som positivt att en diagnos kan 
ge rätt hjälp och resurser till både föräldrar och personal men att det ofta 
tar lång tid innan ett barn är diagnostiserat. 

 – […] för att få hjälp och resurser så ska dom ju ha en diagnos många gånger, 
för annars får man ju inte det.44 

Två av respondenterna framhävde att tiden innan utredningen av 
barnet är klar ofta är förlorad tid medan en tredje respondent uttryckte 
vikten av att arbeta med problemen oavsett om det finns en diagnos 
eller inte. 

– Och så vet man ju hur lång tid det kan få gå. Att man ibland får gå ända upp 
till fyran innan det är utrett vad det är för nåt och förstör för hela klassen.45 

                                                                                                                                  
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Fokusgrupp C, 2010-02-25. 
42 Ibid. 
43 Fokusgrupp B, 2010-02-18 
44 Fokusgrupp A, 2010-02-09. 
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– Jag tänker på de här som det står om i tidningen var och varannan dag som 
har gått genom hela livet utan diagnos. ADHD, Asperger och allt vad det är. 
Tänk om de hade fått veta det, vilket stöd dom hade kunnat ge barnet alltså. Nu 
får dom veta det här i vuxen ålder.46 

– Oavsett om det heter ADHD eller Asperger så har ju barnen samma 
besvärligheter och behöver ju fortfarande samma hjälp. Men det är det att man 
kanske kan få en annan typ av hjälp om det nu är det i tid så att det inte blir fler 
låsningar än vad det skulle behöva bli. Men fortfarande så måste man ju försöka 
skapa en tydlighet i tillvaron oavsett vad det heter.47 

När det gällde att kompensera Emil för sina brister så diskuterade 
Fokusgrupp C en del kring konsten att kunna leka. Man menade att 
Emil kanske inte behärskade lekkoderna och därför behövde tränas i att 
leka av en vuxen för att sedan kunna leka tillsammans med barnen.  

– […] har han lekkoderna? Alltså att kunna leka är ju ändå en kunskap och han 
har inte tillägnat sig den fast han är fem år. […] Det är där man kanske som 
vuxen behöver gå in som förebild och försöka hjälpa till att få igång leken.48 

Enligt min tolkning var detta en segregerande lösning på problemet 
eftersom Emil enligt respondenten hade en brist som han måste träna 
upp för att kunna passa in i gruppen.  

Camilla 
Efter att ha läst beskrivningen av Camilla kom alla fokusgrupperna 
fram till att föräldrarna måste börja med att se till att det gjordes en 
ordentlig läkarundersökning av Camillas hörsel.  

– Jag skulle absolut propsa på att de skulle kolla om hon har nedsatt hörsel, så 
att hon inte behöver komma efter mer på grund av en sån sak. När det finns 
hjälp att få.49 

Två av fokusgrupperna enades om att Camilla hade en hörsel-
nedsättning och fortsatte sedan diskussionen utifrån detta antagande. 
De kom fram till att det var viktigt att ta reda på hur Camillas hörsel-
nedsättning såg ut mer specifikt och om hon behövde någon form av 
hörapparat.  

                                                                                                                                  
45 Fokusgrupp C, 2010-02-25. 
46 Fokusgrupp A, 2010-02-09 
47 Fokusgrupp C, 2010-02-25 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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I fokusgrupp C diskuterade man även utifrån möjligheten att Camilla 
bara hade en sen språkutveckling och inte hade en hörselnedsättning. 
De funderade om hon kanske var lite tystlåten och blyg och därför inte 
ville tala inför en stor grupp. Hon kanske var jätteduktig på det 
grovmotoriska och inte lagt så mycket energi på språket. I fokusgrupp A 
var en av respondenterna frågande till om man integrerar 
hörselskadade barn på vanliga förskolor. 

– […] Men just när det är hörsel så har jag inte varit med om att de varit 
integrerade i förskolan, utan då är det en speciell förskola. Det krävs andra 
kunskaper än vad vi har.50 

 En annan av respondenterna svarade att det beror på hur pass gravt 
felet är. Hon fortsatte sedan:  

– Man ska ju försöka integrera alla barn med ”normala” barn. Så att kan man 
få henne att vara fungerande i grupp så tror ju jag ändå kanske hamnar hos oss. 
Är hon jättefel så måste hon få hjälp någon annanstans.51 

I denna grupp diskuterades även olika åtgärder som skulle kunna 
vidtas för att kompensera för Camillas brister. Här syns också synsättet 
att Camilla avviker från det normala utvecklingsmönstret och därför 
behöver träning. 

– Frågan är om det räcker med någon typ av hörapparat eller inte? […] Sen lär 
hon ju måsta ha träning i att börja prata i största allmänhet för hon är ju efter, 
nu var hon ju nästan 2 ½ år.52 

I fokusgrupp B resonerade man kring samma problem på ett lite 
annorlunda sätt. Jag tycker mig kunna utläsa att respondenterna ansåg 
att det var hos Camilla själv som problemet fanns men att det inte 
behövdes någon specifik språkträning utan att det räckte med en 
hörapparat eller dylikt. 

– Ja, hon kommer att väl fungera i en barngrupp bara hon får hjälp. Nu har de 
ju upptäckt det så för henne har det ju nästan löst sig, i och med att de har 
kommit fram till problemet. 

– Och ofta, de här barnen de brukar ju också, när de väl får hjälp och man 
förstått problematiken så brukar ju språket komma i rasande takt.53  

                                                 
50 Fokusgrupp A, 2010-02-09 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Inkluderande lösningar – anpassat arbetssätt och miljö 

Emil 
Majoriteten av mina respondenter kom med flera förslag på, enligt min 
tolkning, inkluderande lösningar på de problem som presenterades i 
samband med Emil. Alla fokusgrupperna tyckte att det var angeläget att 
personalen arbetade för att skapa en trygg relation med Emil samt 
hittade alternativ till de situationer där han upplevde obehag.  

– Så tycker jag bara att det blir ju verkligen upp till de vuxna att skaffa sig en 
trygghet till honom till att börja med […]54 

– Det viktiga är att han inte far illa, det är ok att vara för sig själv om det är det 
han mår bäst av.55 

Ett arbetssätt med tydliga rutiner där man hela tiden förberedde Emil på 
vad som skulle hända förordades i alla fokusgrupper.  

– Att försöka strukturera det så att det är känt det som kommer, […] att 
verkligen anstränga sig för att få en rutin.56 

Emil hade ett tydligt intresse för att läsa i faktaböcker som handlade om 
stjärnhimlen. Alla tre fokusgrupperna tog fasta på detta och menade att 
genom att som personal visa intresse för något som var positivt för 
honom kunde man lättare etablera en kontakt med honom.  

– Att försöka skapa situationer där han känner att det han är bra på kommer till 
nytta, kan jag känna. […] Att försöka locka honom med det han tycker om och 
ta in nån annan kamrat i taget liksom.57 

Detta intresse kunde också vara en utgångspunkt för ett tema för hela 
avdelningen där Emil fick vara den som kunde mycket och fick lära sina 
kompisar. Detta skulle kunna förändra hans roll från ”bråkstake” till 
någon som kan mycket. Under gruppdiskussionerna framkom även 
vikten av att dela upp barngruppen så att Emil kunde få leka med några 
få barn.  

                                                                                                                                  
53 Fokusgrupp B, 2010-02-18. 
54 Ibid. 
55 Fokusgrupp A, 2010-02-09. 
56 Fokusgrupp C, 2010-02-25. 
57 Fokusgrupp B, 2010-02-18. 
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I både fokusgrupp B och C resonerade man kring barns kompetens att 
inte döma någon bara för att man är annorlunda samt hur viktigt de 
vuxnas förhållningssätt är. I fokusgrupp C hade man erfarenheter av att 
barn med ganska stora problem ändå kunde vara en tillgång och en 
viktig individ i gruppen.  

– Barn har en förmåga till att leka på olika sätt med olika barn om vi ger dem 
tillåtelsen. […] Sen tror jag det tyvärr är så att vuxna skapar mycket och är 
rädda för det som är annorlunda.58 

– Man slutar aldrig att förundras över vad barn klarar av bara vi ger dem rätt 
förutsättningar. Det är vi vuxna som sätter ribban. Det är ett jättestort ansvar, 
att det är hos oss vuxna det sitter, inte hos barnen.59 

Camilla 
Även när det gällde Camilla kom respondenterna med flera lösningar 
som jag skulle kategorisera som inkluderande. Dessa handlade både om 
att förändra miljön på förskolan samt att anpassa pedagogernas arbets-
sätt. 

För att sänka bullernivån och ta bort bakgrundsljud gavs förslag som att 
sätta upp ljudplattor i taket samt lägga filtdukar och vaxdukar på 
borden. Genom att skärma av miljön kunde springet från barnen 
minskas. Fokusgrupperna ansåg att arbetet med att förbättra miljön 
ljudmässigt redan gjordes på många förskolor även fast man inte hade 
barn med hörselnedsättning i sin verksamhet.  

För att underlätta för Camilla att höra och förstå personalen trots sin 
hörselnedsättning förordades av fokusgrupperna att personalen skulle 
tänka på vilket av Camillas öron de pratade i, att de skulle gå ner på 
huk och tala nära, tydligt och långsamt istället för att till exempel dölja 
sina läppar eller vända ryggen mot Camilla och stå långt ifrån henne 
och ropa. Att samla barnen i mindre grupper när man ska samtala eller 
läsa ramsor samt att tydliggöra språket med illustrationer till ramsor 
och sånger framkom också som bra metoder. 

I fokusgrupp C, där man var frågande till om Camilla hade en hörsel-
nedsättning eller inte, poängterade man risken med att förstora 
problemet. 

                                                 
58 Fokusgrupp C, 2010-02-25. 
59 Fokusgrupp B, 2010-02-18. 
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– […] Risken är ju också att man gör det till ett stort problem, om vi nu 
förutsätter att hon inte har något problem med hörseln över huvudtaget. […] 
Gör man ett problem av någonting så kan det bli ett problem. Att det är helt 
okej att vara olika.60 

Diskussionen fortsatte sedan kring annorlunda barn. 

– Jag tror att det kan vara en ganska stor lärdom att människor är och fungerar 
på olika sätt. Så ser det ut. Och det tror jag man kan lära sig av att umgås med. 

– Jag menar Camilla ser jag ju inte som, har man nedsatt hörsel eller inte 
pratar, så ser jag inte det som att det är något som sticker ut eller är 
annorlunda på något sätt.61 

I fokusgrupp B framkom att man ville se ge barnen alla möjligheter och 
se på dem som kompetenta.  

– […] vi vill ju i alla fall se dem som kompetenta och att det är vikigt att man är 
bra på det man är bra på. Sen spelar det inte så himla stor roll vad det är man 
är bra på.  

– Ja, man räcker som man är liksom. Det blir ingen bättre Kalle än du Kalle, för 
det är ju du som är Kalle. Ingen kan göra det bättre än du!62 

                                                 
60 Fokusgrupp C, 2010-02-25. 
61 Ibid. 
62 Fokusgrupp B, 2010-02-18. 
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Diskussion  

Mitt resultat – skillnader mellan fokusgrupperna 
Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka hur personalen på 
tre olika förskolor resonerar kring barn i behov av stöd. Jag tycker att jag 
genom den metod jag valt uppnått mitt syfte. Genom att använda mig 
av fokusgrupper som fått diskutera kring ett fiktivt fall tror jag att jag 
fått ett mer rättvisande resultat än om jag skulle ha använt mig av 
enskilda intervjuer med mer styrda frågor. I min undersökning ville jag 
också se om det gick att urskilja några skillnader mellan synsätten i de 
olika arbetslagen. Efter att ha tolkat mitt resultat har jag funnit att det 
finns differenser mellan de olika fokusgrupperna. Nedan kommer jag 
att redogöra för dessa skillnader. 

Jag kan urskilja en fokusgrupp (A) där deras resonemang visade på ett 
till största del segregerande synsätt. Detta grundar jag i deras 
diskussion kring integrering och diagnostisering. Följande citat tycker 
jag visar att respondenterna förordar den form av segregerande 
inkludering som nämns av Haug. Han menar, som jag nämnt tidigare, 
att vilken den rätta miljön för barnet är bedöms av experter utifrån den 
diagnos som de gör av barnets behov. De svårigheter som barnet har 
bedöms ofta bero på någon from av skada eller på grund av bristfällig 
utveckling63 

– […] Men just när det är hörsel så har jag inte varit med om att de varit 
integrerade i förskolan, utan då är det en speciell förskola. Det krävs andra 
kunskaper än vad vi har. 

– Det är ju bra om man får en diagnos, kan jag tycka direkt, så kan man jobba 
bättre med honom.64 

I den andra fokusgruppen (B) visade merparten av diskussionen på ett 
mer inkluderande och kritiskt synsätt. Denna slutsats drar jag bland 
annat på grund av deras resonemang kring inkluderande lösningar och 
barns lika värde och möjligheter. Liksom förespråkarna för det kritiska 
perspektivet visar respondenterna i fokusgrupp B genom följande citat 
att orsaken till barns svårigheter ska sökas utanför individen och att 

                                                 
63 Haug, 20-21. 
64 Fokusgrupp A, 2010-02-09. 
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barns olika förutsättningar ska ses som något värdefullt istället för ett 
problem.65 

– […] vi vill ju i alla fall se dem som kompetenta och att det är vikigt att man är 
bra på det man är bra på. Sen spelar det inte så himla stor roll vad det är man 
är bra på.  

– Man slutar aldrig förundras över vad barn klarar av bara vi ger dom rätt 
förutsättningar. Det är vi vuxna som sätter ribbarn. Det är ett jättestort 
ansvar, att det är hos oss vuxna det sitter, det är inte hos barnen.66 

I den tredje fokusgruppen (C) tycker jag att åsikterna gick isär mellan 
respondenterna. Denna grupp diskuterade på följande sätt kring dia-
gnostisering och barns olika förutsättningar. 

– Och så vet man ju hur lång tid det kan få gå. Att man ibland får gå ända upp 
till fyran innan det är utrett vad det är för nåt som förstör för hela klassen. 

– Jag tror att det kan vara en ganska stor lärdom att människor är och fungerar 
på olika sätt. Så ser det ut. Och det tror jag man kan lära sig av att umgås med. 

– […] Barn har en förmåga att leka på olika sätt med olika om vi ger dem den 
tillåtelsen. […] Jag tror barnen har en större kompetens i det här om vi kan 
tillåta det.67 

Jag ser här en motsättning mellan deltagarna, i det första citatet ses 
barns olika förutsättningar som något negativt som kan förstöra för 
resten av klassen och endast avhjälpas med en diagnos. I samma arbets-
lag framkom också å andra sidan också åsikter som också går att hitta i 
Haugs beskrivning av den inkluderande integreringen. Man ser på 
barns olikheter som något positivt eftersom det ger barnen erfarenheter 
och möjlighet till social träning.68 

 De förslag på praktiska lösningar på problemen som grupperna disku-
terade skiljde sig inte så mycket åt även fast jag kunde se en skillnad i 
det synsätt som de hade. Min slutsats av detta är att bakom två tillsynes 
identiska pedagogiska miljöer kan det finnas mycket som skiljer när det 
gäller personalens värderingar och synsätt. Det är förhållandevis enkelt 
att lösa ett problem praktiskt genom att till exempel att ljudanpassa 
                                                 
65 Nilholm, 39. 
66 Fokusgrupp B, 2010-02-18. 
67 Fokusgrupp C, 2010-02-25. 
68 Haug, 20-21. 
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miljön men betydligt mer komplicerat och tidsödande att synliggöra och 
diskutera kring vilket synsätt som personalen verkligen har i frågan. För 
mig är det dock självklart att det är där den viktigaste delen av arbetet i 
förskolan finns. I fallbeskrivningen presenterades två barn med olika 
behov och förutsättningar. Jag ser en skillnad i hur komplicerade 
fokusgrupperna bedömde att problematiken var. De problem som 
Camilla befann sig i var mer av fysisk karaktär och bedömdes vara 
enklare att åtgärda eftersom de var mer tydliga och konkreta. Kring 
Emil, som upplevde svårigheter i sociala situationer, gick resonemanget 
att problemen var mer diffusa och svårare att hitta tillfredsställande 
lösningar på. Min reflektion är att även problem av mer fysisk karaktär 
även påverkar individen mentalt. Det är en förenklad syn på problemet 
att säga att en hörselnedsättning är avhjälpt så fort barnet fått en hörap-
parat. Att inte kunna kommunicera med andra människor kan påverka 
individens självkänsla avsevärt. 

Mitt metodval 
Jag kan se vissa brister när det gäller genomförandet av gruppdiskus-
sionerna. I fokusgrupperna tog respondenterna olika stor del av talut-
rymmet. Min tolkning av detta är att de respondenter som inte bidrog så 
mycket i diskussionen antingen inte kände att de hade så mycket 
kunskap i ämnet eller också var det en roll som de brukar ha i arbetsla-
get. Som moderator skulle jag kanske ha försökt uppmärksamma dem 
mer för att få med allas åsikter i lika hög grad. Jag tycker att det är 
intressant att det fanns ett gemensamt synsätt i två fokusgrupper som 
skiljde sig åt ganska markant. Jag ställer mig frågande till om det beror 
på att alla i arbetslaget verkligen hade ett liknande synsätt eller om det 
var den person med högst status vars åsikter präglade gruppen? Kanske 
ville man undvika konflikter inom gruppen och kom därför inte med en 
avvikande åsikt. Det skulle vara intressant att se om resultatet hade 
varit ett annat om jag använt mig av samma respondenter men gjort 
enskilda intervjuer eller blandat dem i nya fokusgrupper. Den fallbe-
skrivning som jag använde mig av i studien har jag inte skrivit själv 
utan hittat i litteraturen. Jag gjorde detta val eftersom jag ansåg att min 
trovärdighet gentemot deltagarna skulle vara större om jag använde 
mig av en fallbeskrivning som var skriven av en författare med kompe-
tens inom området. Det skulle vara intressant att fortsätta studien och 
genomföra en diskussion till med varje fokusgrupp men att denna gång 
ge dem en annan fallstudie. Det skulle kanske ge en högre relevans till 
resultatet. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Det blåser nya vindar inom förskolan igen. Det finns tendenser som 
visar på en ökad individualisering inom förskolan. Det visar sig både 
genom att de individuella utvecklingsplanerna ökat i förskolan samt 
genom förslaget till förnyad läroplan för förskolan som tagits fram av 
skolverket. Debatten är hätsk kring frågan om man ska bedöma och 
utvärdera det enskilda barnets utveckling eller om det är verksamheten 
som främst ska utvärderas. Jag ställer mig frågande till hur denna 
tendens kommer att påverka de barn i behov av stöd som finns på 
förskolan? Kommer den ökande individualiseringen att bättre syn-
liggöra varje barns speciella behov eller kommer ansvaret för problemen 
än mer förskjutas från den pedagogiska miljön till individen? Jag skulle 
tycka att det vore intressant att fördjupa mig mer i specialpedagogernas 
roll i förskolan. Anser de själva att deras uppgift att diagnostisera barn 
eller är det att hjälpa arbetslagen att skapa en inkluderad förskola för 
alla barn? 
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BILAGA: Fallbeskrivning 
Tänk er in i situationen att följande barn finns på er avdelning: 

Emil 
[Emil är en kille på fem år som kan många saker, författarens tillägg] 
Ingen av de andra femåringarna har kunnat räkna så fort och så väl i huvudet, 
ingen har kunnat så mycket om stjärnhimlen eller använt så ”svåra” ord som 
Emil. Tidigt kunde han läsa och har ägnat mycket tid till att ensam titta i 
faktaböcker. Spontant har han inte sökt lek tillsammans med andra barn, utan 
hellre sökt samspråk med de vuxna i gruppen. Man har sett hans ointresse för 
andra barn och lagt ned mycket omsorg på att locka honom till barnens lekar 
och att han skall finna glädje i dessa. 

Denna vår när Emil skall börja i förskoleklass till hösten har personalen blivit 
bekymrade för honom. Gruppen har drabbats av många plötsliga förändringar. 
De två personer som hade bäst kontakt med Emil har plötsligt slutat. Flera barn 
har flyttat och flera har kommit nya.[...]  

[Emil började nu, författarens tillägg] undvika kamratkontakter och isolera-
de sig i några få lekar, främst i legobygge och i att läsa ”sina” böcker. Det arbete 
man lagt ned på att hjälpa honom att etablera kamratkontakter var som bort-
blåst. När samlingen inte följde sin vardagliga rutin sprang Emil därifrån och 
då var det inte möjligt att få kontakt med honom. Han satte sig i ett hörn med 
ryggen mot de övriga och blev bara ett stort ”nej”, eller fick ett utbrott. […] 
Sedan Emil fått en ny person vid sitt matbord åt han inte utan lämnade 
matbordet och satte sig med en bok.[…] De förändringar som varit i gruppen 
var svåra för många barn, med det har gått att hjälpa barnen till en trygghet 
med de nya personerna. Emils stressreaktioner var starka, han själv hade så få 
sätt att hantera detta. Han avvisade kraftigt personalens försök till stöd och 
kontakt.69 

Camilla 
Camilla är tvilling. Hon föddes i rätt tid men vägde bara 2600 gram. Hennes 
bror Emil var något större. Tvillingarnas föräldrar Anna och Johan är heltids-
arbetande. Från ettårsåldern har Emil och Camilla gått i förskolan. […] Emil 
och Camilla har varit sena med sin språk- och talutveckling som tvillingar ofta 

                                                 
69 Inger Utholm, ”Barn med autistisk störning” i Att möta barn i behov av särskilt stöd, 
red. Siv. Bergqvist (Stockholm: Liber, 1998) 123-124 
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är. På sin tvåårsdag kunde Emil säga fem-sex ord och Camilla bara ”mamma” 
och ”namnam” men de verkade förstå betydligt mera av omgivningens tal. 
Föräldrarna var inte oroliga utan väntade att barnen så småningom skulle 
komma ifatt sina kamrater i förskolan, där de flesta jämnåriga uttryckte sig i 
korta meningar. Ett halvår senare hade Emils tal förbättrats betydligt, medan 
Camilla var lika tystlåten som tidigare. Nu började föräldrarna och personalen 
undra om det var något fel med Camilla. Hon verkade ju så pigg och duktig för 
övrigt. Anna och Johan började pröva om Camilla hörde olika ljud. Jo, hon 
vände sig om när de klappade i händerna bakom hennes rygg och när Johan 
tappade nyckelknippan märkte hon det också. Döv kunde hon inte vara! Men så 
småningom upptäckte man både i förskolan och hemma att Camilla inte 
reagerade för dörrklockans ringning, att hon inte uppfattade viskningar och ofta 
inte hörde när någon ropade på henne i lekrummet. Det måste vara något fel på 
hennes hörsel.70 

Diskussionsfrågor 

• Hur tänker ni kring dessa två barn?  
• Vad har ni för pedagogiskt förhållningssätt? 
• Hur planerar ni er pedagogiska miljö och verksamhet? 

 
 

 

                                                 
70 Gunnel Blücher, ”Barn med hörselhandikapp” i Att möta barn i behov av särskilt stöd, 
red Siv. Bergqvist (Stockholm: Liber, 1998) 159-160 


