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Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av föräldrars uppfattning vad gäller deras barns 
inkludering i förskolan. 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra mammor till barn med Downs 
syndrom. Deras barn finns i förskoleverksamhet och är i åldern ett och ett halvt till tre år. 
Analysen av resultatet har fokus på föräldrarnas uppfattningar av förskolan som resurs, känslan 
av att vara inkluderat eller segregerat integrerad och föräldrars rättigheter och ansvar. Är det en 
rättighet att ”bara få vara mamma”? 
Hur föräldrarna ser på framtiden vad gäller skolgång, deras barns tillgångar eller brister, och vad 
som begränsar, är aspekter som belyses i undersökningen. 
Arbetet lyfter också vad förskolan, som inkluderar alla barn, har för uppgift i ett 
samhällsperspektiv, och hur vi kan nå ett socialt berättigande i vardagen för alla.  
Resultatet visar att olika faktorer påverkar möjligheterna att skapa en inkluderande verksamhet, 
bl.a. betydelsen av kompetent personal, lagar och styrdokument, förförståelse och 
förhållningssätt. Föräldrarna i studien är i stort nöjda med deras barn inkludering i förskolan, men 
har känslan av att få kämpa för sina barns rättigheter, och hyser oro inför framtiden i skolan. 
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Inledning 
 
 
 
Idag finns de flesta barn inom barnomsorgen redan från ett års ålder. Verksamheten ska 
omfatta alla barn, och har i uppgift att vara utvecklande för var och en oavsett vilka 
förutsättningar barnen bär med sig.  
Är alla barn välkomna på alla förskolor, och vilka faktorer inverkar för att föräldrar ska 
uppfatta atmosfären som öppen och välkomnande? Vad krävs då vi knyter nya kontakter för 
att de ska uppfattas positivt, och behöver vi vara extra varsamma innan vi vet vem vi möter? 
Vi vet att barn såväl som vuxna är olika ömtåliga, beroende på vem de är och i vilken 
situation de befinner sig i, och därför är det av stor betydelse att vi kan ta hänsyn till vem vi 
har framför oss. Vad är det då som krävs för att vi ska anpassa vårt sätt att förhålla oss till 
andra människor? 
Vår värdegrund har sannolikt betydelse för vårt sätt att agera. Ett ständigt pågående 
värdegrundsarbete, och förhållningssätt i möten mellan människor är mycket viktiga 
förutsättningar för känslan av delaktighet och egenvärde.  
Hur långt kan vi nå med en verksamhet som vilar på värdegrunden ”allas lika värde”, och kan 
det skapa positiva spridningseffekter? I förskolan är vårt uppdrag att få till stånd en 
integrering i både fysisk och känslomässig bemärkelse, dvs. inklusion. Om de positiva 
erfarenheterna av förskolans inkluderande verksamhet inte framstår som isolerade öar, kan 
inkluderingstänkandet spridas till grundskolan och samhället i övrigt, så att inkluderingen  
gäller hela livet. 
 
 
 
 Öppet brev till…livet 
 
 
Sitter här förundrad och ödmjuk över 
vad jag fått  
det spränger i bröstet av kärlek till dig  
och lycka...  
 
Vad har jag gjort för att ha fått dig?  
vad är det för gott jag har gjort..  
för att ha förtjänat dig..  
mitt barn...  
 
Jag tackar dig..livet  
ödmjukast, av hela mitt hjärta  
för att du valde mig  
att få bli Hannas Mamma..  
*ler* mamma till Hanna  
 
Vad tänkte du på...just då  
när två ska bli en 
 
"och hon där...ska ha ett barn  
med en kromosom för mycket..  
hon ska drabbas av en med Downs 
syndrom"  
 
 
 
 
 

Nää...så kan det ju inte ha varit  
fel av mig...så oerhört fel  
 
inte FÖR mycket...  
och absolut inte drabbats...  
Jag är ju välsignad...belönad  
 
jag fick ju henne  
med det där lilla extra..  
som är få förunnat 
  
klart att det var så...  
hon är ju en gåva..  
ett mirakel...  
som alla andra barn är...  
precis varenda en  
 
Jag vet att jag har fått mer än jag 
förtjänar  
men jag ber om några saker till...  
för Hannas skull och för alla dom andra  
som kanske skulle gå miste om henne  
 
 
 
 
 
 

Jag ber om Tolerans och accepterande  
jag ber om vetskap och lärdom  
till dom som inte kan acceptera...  
och för dom som inte vet  
respekt till dom som inte har förmågan 
att respektera 
  
Jag ber om förståelse  
förståelse.. för dom som inte kan förstå  
dom som inte är som "alla andra"  
 
Jag ber om kraften...  
till alla..  
att möta hennes blick  
och SE henne  
 
Jag ber om det där lilla extra..  
som får bort rädslan i mångas hjärtan  
som hindrar dom från att se...  
 
En alldeles fantastisk liten människa..  
En liten underbar.. Hanna 
 
Av Puffeltufflan (Svenska 
downföreningen 2006) 
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I förskolan möter vi föräldrar till funktionshindrade barn, och då behöver vi ha en 
förförståelse för att föräldraskapet kan ha varit, och kan vara, krävande. Att vara förälder till 
ett funktionshindrat barn innebär sannolikt olika saker för olika föräldrar och olika barn. Det 
är väsentligt att vi funderar över vilka skyldigheter förskolan har och vilka föräldrars och 
deras barns rättigheter är. Det är viktigt att föräldrarna uppfattar förskolan som ett stöd och 
inger en känsla av att alla barn är lika viktiga för helheten. För att göra gott krävs inte bara 
resurser och kunskaper i förskolans verksamhet, vi behöver också skapa tillit och förtroende 
till föräldrar för att få tillgång till deras berättelser och kunskaper.  
Genom denna studie har vi skapat möjlighet att få tillgång till föräldrars perspektiv och 
uppfattningar av hur mottagande och bemötande i förskolan kan se ut för dem, och för deras 
barn med Downs syndrom. Slumpen gjorde att föräldrarna endast kom att bestå av mammor. 
Genom våra möten och intervjuer med mammorna i studien, har vi insett att förskolan inte har 
råd att gå miste om den värdefulla kunskap som föräldrar besitter, för att ha möjlighet att 
skapa en god verksamhet.  
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Bakgrund 
 
 
 
I bakgrundskapitlet redogörs för en rad styrdokument och lagar som reglerar förutsättningar 
och villkor för barn med funktionshinder i förskolan. Funktionshindret Downs syndrom 
presenteras kort  i slutet. 
 
Styrdokument och lagar 
 
FN:s barnkonvention 
FN:s barnkonvention är det viktigaste internationella dokument som reglerar barnets 
rättigheter och antogs 1989. I konventionen sägs bland annat att barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid allt beslutsfattande och alla åtgärder som rör barn. 
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets 
möjligheter i fråga om personlighet, anlag, fysisk och psykisk förmåga. Dessutom ska barnets 
utbildning syfta till att utveckla respekt för barnets föräldrar, och förbereda barnet för ett 
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans etc. 
Barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva 
deltagande i samhället.  
Konventionsstaterna ska se till att institutioner som ansvarar för vård eller skydd av barn 
följer fastställda normer vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet etc. 
(Lärarförbundet 2004) 
 
Salamancadeklarationen 
I Salamancadeklarationen från 1994 anges riktlinjer, principer, inriktning och praktik vid 
undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Undervisningen ska utgå från att alla 
skillnader människor emellan är normala och att inlärningen därför måste anpassas till barnets 
behov istället för att barnet ska formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 
inlärningsprocessens takt och natur. En viktig del i barns och ungdomars fostran är att de får 
möjlighet att i största möjliga utsträckning vara tillsammans och dra lärdom av varandras 
olikheter, enligt en av deklarationens utgångspunkter. Dessutom utgör tillgången till 
grundläggande utbildning en mänsklig och social rättighet, och målet skall vara att minimera 
varje hinder för att förverkliga detta. 
 
 En inklusiv skola innebär enligt Salamancadeklarationen; 
 
– Ett pedagogiskt berättigande som förpliktar att utbilda alla barn tillsammans, vilket innebär 

att pedagogiska strategier måste utvecklas för att kunna gagna alla barn och ungdomar. 
– Ett socialt berättigande eftersom förutsättningarna att förändra attityder till olikheter 

individer emellan ökar om alla undervisas tillsammans. 
– Ett ekonomiskt berättigande då det är kostsamt att ha komplexa system av olika skolor 

specialiserade på olika grupper av barn och ungdomar. 
 
När man i deklarationen talar om alla barn ska detta ses som en målsättning på längre eller 
kortare sikt. Särskilda utbildningslösningar för elever med mycket grava 
funktionsnedsättningar ser man som en tillgång och också i många fall som den bästa 
lösningen.(Persson 2003) 
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Standardregler 
I december 1993 antog FN:s generalförsamling ett förslag om internationella regler för 
personer med funktionshinder. Dessa Standardregler är till för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna uttrycker tydliga principiella 
ståndpunkter vad gäller rättigheter, möjligheter och ansvar och ger konkreta förslag om hur ett 
land kan undanröja hinder för funktionshindrade personer, och skapa ett tillgängligt samhälle. 
Syftet med reglerna är att säkerställa att alla med funktionsnedsättningar har samma 
rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället. I standardreglerna definieras 
begreppen funktionsnedsättning och handikapp.  
Funktionsnedsättning innefattar ett stort antal funktionshinder. Människor kan ha 
funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- 
eller hörselskador eller –sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Dessa 
skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. 
Handikapp avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet. 
Handikapp beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen. 
Tyngden ligger på brister i miljön som exempelvis brister i information, kommunikation och 
utbildning som hindrar människor med funktionsnedsättning från att delta på lika villkor. 
Dessa definitioner bekräftar att det är nödvändigt att ta hänsyn till både individens behov och 
samhällets brister. (Utrikesdepartementet, Socialdepartementet 1998) 
 
Omsorgslag 
I 1968 års lag om särskilda omsorger för vissa psykiskt utvecklingsstörda (SFS 1967:940) 
uppmärksammades de psykiskt utvecklingsstördas behov av tidig stimulans. Ansvaret för 
dessa barns förskola utformades inom ramen för särskolan, i särskolans egen förskola, vilket 
utgjorde en segregerad tillsynsform. Redan från början placerades dock, i samarbete med 
kommunernas barnomsorg, utvecklingsstörda barn i kommunala förskolor. Med den ökade 
integreringen har särförskolans roll minskat och på många håll hade den redan avskaffats i 
början av 1980-talet. 
1986 ersattes lagen från 1968 med en ny omsorgslag (SFS 1985:568). I den nya lagen nämns 
inte förskoleverksamhet vilket innebär att de utvecklingsstördas förskola regleras enligt 
socialtjänstlagen. Kommunerna får nu det fulla ansvaret för barn med utvecklingsstörning. 
Genom att kommunerna får huvudmannaskapet för utvecklingsstörda förskolebarn upphör 
integrering som organisatorisk åtgärd. Landstingen har dock, enligt lagen, skyldighet att 
tillhandahålla expertkompetens genom konsultinsatser. 
Från 1998 reglerar skollagen förskolan, som också får en egen läroplan, Lpfö 98, 1998. (Hill 
och Rabe 1987/1992)  
 
Skollag 
I skollagen 2:a kap 3 § står att förskoleverksamheten ska bedrivas av personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 
kan tillgodoses. Barngrupperna ska en lämplig sammansättning och storlek och verksamheten 
ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. I 8 § står 
att barnet ska erbjudas plats i förskoleverksamhet så nära barnets eget hem som möjligt. 
Skälig hänsyn ska också tas till vårdnadshavares önskemål. (UFB 2 Skolans författningar 
2005/2006) 
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Läroplan 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) beskriver hur verksamheten har en viktig uppgift att 
bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och 
intresse hos barnen för att på sikt aktivt kunna delta i samhällslivet. Den pedagogiska 
verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika 
förutsättningar och behov av stöd. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet 
och få föräldrarnas förtroende är väsentligt så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för 
barn i svårigheter. Alla barn ska få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Deras nyfikenhet, 
företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. 
Barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet, 
med det enskilda barnet och barngruppen. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete 
med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
Föräldrarnas synpunkter ska beaktas när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten. 
 
 
Funktionshindret Downs syndrom 
 
Det föds ca 120 barn med Downs syndrom varje år i Sverige. Downs syndrom är den 
vanligaste orsaken till utvecklingsstörning. 
Syndromet är uppkallat efter den engelske läkaren John Langdon Down, som 1866 beskrev 
syndromet som en kombination av mental utvecklingsstörning och en rad fysiska 
missbildningar. (Ordet syndrom betyder att det finns en grupp av symptom eller avvikelser 
som förekommer tillsammans) 
Normalt har vi 46 kromosomer, 23 från vardera föräldern. Barn som föds med Downs 
syndrom har en kromosom extra i par 21, därav namnet tri-(tre) somi(kropp el. kromosom)21. 
Man vet inte så mycket om varför man får Downs syndrom, mer än att en feldelning sker i 
könscellerna, innan själva befruktningen. 
Risken att föda ett barn med Downs syndrom är större ju äldre mamman är. I 35-årsåldern är 
antalet födda barn med Downs syndrom ca två på 1000 barn, och i 45-årsåldern har risken 
ökat till ca 10 på 1000 födda barn. (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna 2006) 
 
Det finns flera metoder för att komma fram till en säker misstanke om att barnet har Downs 
syndrom. En helt säker diagnos får man först när en kromosomundersökning gjorts.  
Den metod man använder i Skandinavien utarbetades på 1960-talet av en svensk barnläkare, 
Bertil Hall. Dessa ”Halls kriterier” på Downs syndrom har visat sig vara mycket användbara. 
Halls kriterier består av de 20 vanligaste kännetecknen. Finner man 12 eller fler av dessa är 
diagnosen helt säker. Har det nyfödda barnet mellan fem och elva kriterier så kvarstår 
misstanke. (Annerén, Johansson, Kristiansson, Lööw 1996) 
 
Följande 20 tecken på Downs syndrom ingår i Halls kriterier: 

1. För tidigt född och / eller underviktig. 
2. Muskelslapphet. 
3. Dåligt utvecklad s.k. Mororeflex hos det nyfödda barnet. Mororeflexen utlöses hos det 

späda barnet genom att man släpper barnets huvud bakåt. Då slås armarna utåt och 
därefter kommer en omklamringsrörelse. 

4. Överrörliga leder. 
5. Platt ansikte. 
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6. Platt bakhuvud. 
7. Rikligt med nackskinn. 
8. Epikantusveck, dvs. ett veck i inre ögonvrån. 
9. Sneddställda ögonspringor. 
10. Brushfields prickar, dvs. små vita prickar på regnbågshinnan. 
11. Lågt sittande ytteröron med få veck. 
12. Tungan hålls utanför munnen. 
13. Högt gomtak. 
14. Snörvlande andning 
15. Korta, breda, mjuka händer med korta, överrörliga fingrar. 
16. Fyrfingerfåran sträcker sig över hela handflatan. 
17. Kort lillfinger, krökt inåt och med kort mellanben. 
18. Stort avstånd mellan stortån och andratån. 
19. Avvikande form på höftleden (ses bara på röntgen). 
20. Tandavvikelser (när barnet blir äldre). 

 
                                                                         
Personer med Downs syndrom har ett antal yttre kännetecken gemensamma, men är 
naturligtvis olika individer med egna personligheter. Den extra kromosomen som dessa 
personer har påverkar framförallt hjärnans utveckling. Det är detta som ger upphov till själva 
utvecklingsstörningen. Dessutom brukar en rad andra organ och system i kroppen påverkas. 
Vanliga medicinska åkommor är hjärtfel, infektionskänslighet, synfel och hörselnedsättning. 
Hjärnans utveckling sätter en biologisk gräns för vad som är möjligt för en person att prestera, 
men det är inte alltid denna gräns som utgör det största hindret för utvecklingen. Brist på 
träning, t.ex. i kommunikation, upplevelser och erfarenheter kan utgöra hindret för en ökad 
delaktighet i samhället. Man vet faktiskt inte var gränserna går för vad en person med Downs 
syndrom kan utföra. Många ungdomar och vuxna med Downs syndrom kan lära sig läsa och 
skriva. Alla kan flytta till eget boende, om man anpassar stöd efter den enskildes 
förutsättningar. Många klarar vanliga hushållssysslor men kan behöva hjälp men matlagning 
och sin ekonomi.  
Man ska inte förväxla utvecklingsstörning med dåligt minne. Personer med Downs syndrom 
kan verka ha dåligt minne därför att de, till följd av sin begåvningsnedsättning, har en dålig 
rumsuppfattning och svårt att förstå att förstå tidsbegreppet. 
Känslor är något som definitivt inte påverkas av utvecklingsstörningen. Glädje, sorg, ilska, 
kärlek är mänskliga känslor, lika för alla, liksom behovet av nära relationer och ömhet.  
( Riksorganisationen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 2006) 

 
I en studie från USA visar Cicchetti (1990) att också ett barn med Downs syndrom är ett 
kompetent spädbarn som följer samma utvecklingsmönster som andra barn. Utvecklingen går 
till på samma sätt, men går i långsammare takt.  
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Syfte och problemformulering 
 
 
Att få en fördjupad förståelse av föräldrars uppfattning vad gäller deras barns inkludering i 
förskolan. 
 
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för föräldrars uppfattning av mottagandet och 
bemötandet i förskolan. Ur deras berättelser kan förskolan, föräldrar och andra berörda få 
viktig kunskap om och förståelse för hur situationen kan se ut för föräldrar till barn med 
funktionshinder. Denna kunskap kan bli redskap på förskolan för ett framgångsrikt arbete 
med barn som har funktionshinder, och för verksamheten i sin helhet i arbetet med alla barn. 
På planeringsstadiet av vår studie hade vi en kontakt med ett par föräldrar till barn med 
Downs syndrom. Då vi dels visste att vi var tvungna att avgränsa studien och att vi redan hade 
kontakt med dessa föräldrar, så kom studien att begränsas till föräldrar till barn med Downs 
syndrom. 
 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för syftet 
 
Hur beskriver föräldrarna uppfattningen av: 
 

 första kontakten med förskolan och eventuella förberedelser innan inskolningen. 
 

 inskolningsperioden på förskolan. 
 

 planerade samtal med förskolepersonal. 
 

 sitt barns vistelse på förskolan. 
 

 kontakten med personal, barn och andra föräldrar på förskolan. 
 

 sina tankar inför framtiden vad gäller sitt barns skolgång. 
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Teoretisk utblick 
 
 
 
Under denna rubrik belyser vi begreppen integrering och segregering ur olika perspektiv.  
Litteraturen vi funnit har övervägande handlat om grundskolan, och vi har valt att applicera 
vissa delar av den på förskolan, då litteratur och forskning på detta område varit svår att finna.   
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) påtalar att de inte har kunnat hitta något enda 
specialpedagogiskt forskningsprojekt eller studie i Sverige, som i egentlig mening skulle 
kunna karaktäriseras som en förskolestudie. De menar då forskning som är inriktad på att 
studera förhållanden och frågeställningar direkt relaterade till den pedagogiska verksamheten. 
Detta har vi inte heller funnit.  
 
Integration i ett historiskt perspektiv  
På 1950-talet kom den tidigare differentieringstrenden att vändas till integreringssträvanden. 
Ekonomiska möjligheter fanns att möta funktionshindrades behov, och många av dem som 
tidigare ansetts oförmögna att arbeta kunde nu erbjudas jobb. Det gällde främst personer med 
fysiska hinder men kom ideologiskt att omfatta alla kategorier av funktionshinder.  Tidigare 
sågs och bedömdes människor med psykiskt funktionshinder i huvudsak utifrån 
utvecklingsstörningen.  I från detta tidigare kategoriska synsätt, skedde ett perspektivskifte 
som innebar att fokus förflyttades från en person med en skada till relationen mellan personen 
och det omgivande samhället. I ett annat avseende är det tveksamt om man kan tala om ökad 
integrering om vi med detta menar mer ömsesidiga kontakter mellan utvecklingsstörda och 
andra människor, eller att människor i allmänhet har förändrat sin inställning till 
utvecklingsstörda.  
Samhällets strävan efter att integrera människor med olika funktionshinder ger uttryck för 
ambitionen att undanröja hinder som försvårar för dessa människor att delta i 
samhällsgemenskapen. Denna strävan utmynnade i integrationsutredningen (SOU 1980:34)  
och dess  integreringsmål där man definierar integration  med de fyra begreppen gemenskap, 
delaktighet, ömsesidighet och kommunikation. Dessa begrepp var uttryck för ett politiskt mål 
att förändra den sociala situationen för människor med utvecklingsstörning. 
Genom att de utvecklingsstörda från och med juli 1986 sorterar under socialtjänstlagen blir de 
jämförbara med andra barn som betecknas som ”barn med behov av särskilt stöd och 
stimulans”. Kommunerna får nu huvudmannaskapet för utvecklingsstörda förskolebarn, och 
integrering som organisatorisk åtgärd upphör. (Hill och Rabe 1992) 
 
Olika forskares perspektiv på integrerings- och segregeringsbegreppen 
Tolkningen av begreppet integrering är oerhört bred och öppen. Haug (1998) beskriver två 
riktningar av integreringens innebörd utifrån ett skolperspektiv. 
Segregerande integrering är specialundervisningens ursprung. Det centrala är att man hittar 
den optimala miljön för det enskilda barnet, vilket innebär att man måste rådfråga sakkunniga. 
Vad lösningen blir bestäms av de sakkunnigas diagnosticering av barnets behov, och av de 
sakkunnigas värderingar av vilken organisation som passar bäst för barnet. Värdegrunden är 
en kompensation utifrån individuella behov och effekter. Svårigheter identifieras som 
individuell patologi hos barnet som medicinsk eller psykologisk skada eller bristfällig 
utveckling. Målet är samhällsintegrering. 
Inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där 
barnet är inskrivet som elev. Alla har lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska 
värden. Stor vikt läggs vid social träning och på att utveckla gemenskapen. Man accepterar att 
det finns skillnader mellan barnen. Alla ska få individuellt tillrättalagd undervisning på sin 
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egen skola och inom ramen av klassen. Det ska ske utan att elever blir stigmatiserade eller 
utstötta. Begreppet särskilda behov förstås som en social konstruktion. Utmaningen är att få 
skolan att omfatta alla barn, och att arbeta med alla barn. 
 
Begreppet integrering definieras som en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och 
lika värde och därför rätten till full delaktighet och medansvar för att forma helheten. 
Integration som mål är därför en konsekvens av en demokratisk människosyn som bl.a. ser 
olikheter människor emellan mer som en tillgång för det gemensammas bästa än som orsaker 
till problem och svårigheter. 
Begreppet segregering står för avskiljande och/eller särskiljande. Det innebär värderingar som 
leder till att avvikelser och avvikande blir utpekande, och som riskerar att leda till utstötning 
av de ”mindre värda”, de ”umbärliga”, dvs. de som kan tänkas avskilda från helheten utan att 
denna tar skada av den. (Emanuelsson 1992) 
 
Integrering förutsätter att individer och grupper av individer först har identifierats som 
särartade, vilket innebär att ”de särskilda behoven” alltid står i en relation till ”de vanliga 
behoven”. (Börjesson 1997) 
 
Persson (2003) skiljer på begreppen integration och inklusion. Hans definition av begreppet 
integration i skolsammanhang innebär att den vanliga skolan ska öppnas för barn från andra, 
segregerade skolformer. Inklusion innebär att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och 
samhället i stort, att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att 
känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan, så att ingen exkluderas ur det 
gemensamma och gemensamhetsskapande. 
 
Det har uppstått förvirring kring begreppen integrering och integration vilket framkallat ett 
behov att ersätta dessa med ett nytt och inte belastat begrepp. En sådan ersättning kan vara 
inklusion. Därmed skulle man kunna särskilja form och innehåll, så att termen integration 
skulle kunna stå för organisationen av undervisningen, medan termen inklusion skulle 
beskriva att denna undervisning innefattar elever med funktionshinder. Rosenqvist pläderar 
dock för att man ska behålla termerna integrering/integration för att beskriva en process 
respektive ett tillstånd där ingen utesluts. (Rosenqvist 2005) 
 
Myndigheten för skolutveckling presenterar en rapport (Nilholm 2006) där stor betydelse 
läggs vid att tydlighet skapas kring användningen av inkluderingsbegreppet, vilket riskerar att 
misstolkas då det möter nya kontexter. I rapporten tas frågan upp om inkluderingens rimlighet 
och en minst lika viktig fråga är de demokratiska processer genom vilka eventuella steg mot 
inkludering som ska tas.  
 
Integration ur ett humanistiskt perspektiv  
Ett samhälle kan inte bortse från att alla föds med olika förutsättningar. Normen får aldrig bli 
”den perfektes rätt”. Integration är eftersträvansvärd först och främst ur ett humanistiskt 
perspektiv. Alla är födda med lika människovärde. Vad som anses som normalt eller onormalt 
är en social konstruktion. Ett andra motiv för integration är det demokratiska perspektivet dvs. 
allas deltagande utifrån var och ens förutsättningar. Utifrån detta synsätt är personer med 
funktionshinder också människor som bidrar med erfarenheter som icke funktionshindrade 
inte kan uppleva. På så vis kan dessa människor ge ett stort bidrag till vår förståelse av livet – 
ett liv som inte alltid är perfekt.  
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Ett resultat av en tidigt fungerande integration i förskola och skola kan ge positiva 
spridningseffekter såväl på livet utanför förskolan och skolan som i ett längre perspektiv. 
(Rosenqvist i Rabe och Hill 2005)  
 
Barns sociala samvaro utifrån annorlundaskap 
En bok som bygger på delar av en doktorsavhandling är Borgunn Ytterhus ”Barns sociala 
samvaro – inklusion och exklusion i förskolan” (2003). Studierna genomfördes med hjälp av 
deltagande observationer i fem norska kommunala förskolor. 80 barn deltog, varav 19 barn 
var antingen synligt rörelsehindrade, utvecklingsstörda eller hade en annan hudfärg än 
majoritetens.  
Syftet med boken är att synliggöra barns beteende och syn på den sociala samvaron i 
vardagen på förskolan så att den kunskap som barnen lägger fram kan användas av de vuxna 
för att ytterligare främja barns förmåga av att hantera sitt sociala liv. Social samvaro är något 
av det svåraste man kan ge sig in i, därför att den i hög grad handlar om kunskap, vilja och 
förmåga att upptäcka och använda sina upptäckter för att klara av vardagen. 
Vardagslivet i förskolan handlar om att bemästra en påtvingad samvaro. I förskolan äter man, 
vilar och leker, gör toalettbesök och har samlingsstund. Det finns anledning att tro att man 
utvecklar ett speciellt förhållande till de människor man dagligen sover bredvid, sitter 
tillbords med etc. Detta delande av olika göromål pågår för många av barnen under månader 
och år. Kanske är det just denna påtvingade närhet som barnen har till varandra, som gör att 
de utvecklar en relativt stor tolerans och solidaritet med varandra, antingen det handlar om 
”annorlunda” barn eller inte.  
Undersökningsresultaten visar att barn med osynliga funktionshinder uppfattas av andra barn 
som ”de konstiga och tröga” eller ”de konstiga och elaka”. Detta innebär att de för de mesta 
hamnar i utanförskap. Däremot har barn med synliga funktionshinder ett skydd mot att hamna 
utanför. Detta därför att det synliga annorlundaskapet förefaller utlösa solidaritet under 
förskoleåldern.  
På senare år har barnantalet ökat samtidigt som personaltätheten minskat. Forskning visar att 
ett stort antal barn i grupperna ger en generellt sämre kvalité. Mindre barngrupper skulle 
skapa möjlighet att arbeta utifrån ett arbetssätt som bättre gynnar enskilda barn. En viktig 
aspekt är att ge barnen i förskolan mer plats rent fysiskt. För att kunna ha en mångfald av barn 
som förutsätter olika typer av tillrättaläggande av miljön i förskolan krävs utrymme att breda 
ut sig på. (Ytterhus 2003) 
 
Normalisering och kategorisering 
Tideman (2000) har skrivit en avhandling om normalisering och kategorisering i perspektivet 
handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med 
utvecklingsstörning. 
Resultat som framkommer i avhandlingen är bl.a. att levnadsvillkoren är fortsatt sämre på alla 
livsområden för personer med utvecklingsstörning än för befolkningen i övrigt. 
I intervjuer med föräldrar till barn med funktionshinder framkommer att barnomsorgen ofta 
ses som en resurs genom att den erbjuder en miljö som stimulerar den allmänna utvecklingen 
och särskilt sociala relationer. 93 % av föräldrarna 1995 är ganska eller mycket nöjda med hur 
barnomsorgen fungerar. En del föräldrar påtalar också att barnets assistent är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande barnomsorg. Kritik som framkommer avser alltför stora 
barngrupper och en bristande förståelse för barnets funktionshinder och familjens situation 
från personalens sida.  
Avhandlingen visar att familjer med funktionshindrade barn ofta har ett behov av stöd och 
avlastning för att föräldrarna ska få tid till återhämtning eller att ägna sig åt syskon. 
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Sammantaget visar resultatet att nästan var tredje familj, av familjerna i undersökningen, får 
ingen eller otillräcklig avlastning.  
1995 såg Tideman en ökning av andelen individuellt integrerade elever i grundskolan. Dessa 
elever är inskrivna i särskolan. Föräldrarna till de barn som är individuellt integrerade är 
något mindre nöjda med skolgången än de som har barn i traditionella särskoleklasser. De 
som är kritiska menar att resurserna till enskilda barn har minskat och blivit alltmer 
otillräckliga i takt med att klasserna i grundskolan ökar i storlek, och speciallärarna 
försvinner. Trots den kritik som framkommer anser en majoritet av föräldrarna till individuellt 
integrerade elever att den individuella integreringen fungerar tillfredsställande.  
Kontakten mellan det enskilda barnet med utvecklingsstörning och icke funktionshindrade 
elever hade utifrån föräldrarnas bedömning minskat 1995 jämfört med 1991. Så gott som 
hälften av föräldrarna angav 1995 att barnen saknade vänner och för det mesta var ensamma 
eller hänvisade till sin familj.  
Föräldrarna framför stark kritik mot kommunerna då de anser sig ständigt behöva kämpa för 
att få grundläggande behov tillgodosedda. Dessutom påtalar de att möjligheterna är små att få 
inflytande över hur stödet, när det väl beviljats, ska utformas. 
Möjligheterna att påverka barnomsorgen menar de flesta föräldrar att de har i tillräcklig eller i 
viss utsträckning. Som hinder för ett ännu större inflytande anges det som är kopplat till 
bristande ekonomiska resurser i verksamheten, t.ex. otillräckliga resurser till assistenthjälp 
och att barngruppernas storlek har ökat.  
Skolans betydelse för barnets utveckling och sociala sammanhang betonas av många 
föräldrar. Det föräldrarna prioriterar högst är att det på skolorna finns kunnig och engagerad 
personal och tillräckliga resurser.    
Vad gäller barnets skolgång finns uppfattningar om en rädsla att uttala kritiska synpunkter på 
barnets skolgång eftersom det skulle kunna leda till att deras barn drabbas negativt. Skolan är 
enligt dessa föräldrar inte lyhörd för synpunkter som avviker från lärarnas och 
skolledningens.  
Föräldrar till barn med utvecklingsstörning i förskola / skola uttrycker oro inför framtiden vad 
gäller resursindragningar, kvalité på undervisning, stora barngrupper och det individuella 
stödet. 
Ann Ahlberg (1999) har skrivit en rapport, ”På spaning efter en skola för alla”. Rapporten är 
den första huvudrapporten i ett projekt som är finansierat av Skolverket. I undersökningen 
studerades skolans förändring och det vardagliga arbetet med att möta alla elevers olikheter. 
Det övergripande syftet var att granska hur intentionerna i skolans styrdokument och en 
demokratisk och likvärdig utbildning för alla tar sig uttryck i grundskolans arbete med de 
yngre eleverna. Forskningsintresset var riktat mot att beskriva olika aspekter av skolans 
verksamhet och studera den specialpedagogiska verksamhetens position i en målstyrd skola.  
 
Integration belyst ur ett föräldraperspektiv 
Hill och Rabe (1992) har i sitt integrationsprojekt som pågick 1981-1985 bland annat  
intervjuat föräldrar till 20 utvecklingsstörda barn, om deras uppfattning om 
förskoleintegrering.  
I studien framkommer att många föräldrar var osäkra på om personalen var förberedd på att ta 
emot ett barn med utvecklingsstörning. Omständigheterna kring placering och inskolning 
hade skapat oro för föräldrarna för hur det skulle komma att fungera i förskolan för deras 
barn. Inte sällan hade man tyckt sig märka ett visst ointresse från personalens sida. I två fall 
hade detta lett till omplacering av barnet. 
Majoriteten av föräldrarna uttryckte en tveksamhet huruvida verksamheten i förskolan var 
tillrättalagd med hänsyn till att där fanns barn med funktionshinder. Denna tveksamhet 
bottnade dels i en oro för hur barnen hade det i förskolan, och dels den knappa 
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direktkontakten med förskolan. Föräldrarna var vanligtvis nöjda med att barnet fick extra 
stöd, främst genom tillgång till assistent, vilket ingav en känsla av säkerhet, att man i 
förskolan brydde sig om barnen. Vissa föräldrar var dock kritiska och menade att barnen fick 
för lite stöd. Framförallt oroade man sig över barnens dåliga språk och långsamma 
språkutveckling, och efterlyste mer resurser för talträning. 
På frågan om föräldrarna ansåg att deras barn var integrerade i sina förskolegrupper, svarade 
14 föräldrar ”ja” men av dessa gjorde åtta olika förbehåll där de närmast antydde motsatsen. 
Övriga föräldrar svarade ”nej” eller hade ingen uppfattning i frågan. Föräldrarna till nio barn 
ansåg att kontakten mellan de egna och de andra barnen var övervägande bra. Sju bedömde 
den som genomgående dålig. Hälften av föräldrarna var helt positiva till hur de uppfattade hur 
deras barn trivdes på förskolan, och sju  stycken uppfattade inte att deras barn trivdes särskilt 
bra.  
Förskoleintegreringen har betytt mycket, dels genom att skapa avlastning, men också genom 
att den möjliggjort förutsättningar för att skapa tid och utrymme för övriga familjemedlemmar 
och eget arbete. Trots den delvis kritiska uppfattningen på specifika frågor såg man i 
allmänhet positivt på förskolans inverkan på barnens utveckling, främst den sociala, men även 
i kognitivt/språkligt avseende. Var tredje påpekade att förskolan inte betytt något särskilt för 
barnen. Inför barnens framtid upplevde flertalet föräldrar en osäkerhet och ovisshet. Flera 
föräldrar markerade att ”det snart var slut på integreringen” i och med att barnen vid 
skolplaceringen förmodades bli placerade i särskolan. 
                                                                                                                                                    
”An advocacy” 
I Ballard (1999) kan man läsa tio olika forskares rapporter inom specialpedagogiken och från 
olika delar av världen. 
En av forskarna, Colleen Brown,” a senior Lecturer in communcation studies at the Manukau 
Institute of Technology, New Zealand belyser hur föräldrar till funktionshindrade barn 
kämpar för sina barns rättigheter i ett samhälle som diskriminerar deras barn. Trots lagen 
diskrimineras dessa barn aktivt och de känner sig inte önskvärda i skolan. Hon hävdar att 
föräldrarna till barn med särskilda behov behöver en företrädare -”an advoacy”, som kan 
bevaka barnets rättigheter. 
Linda Ware, an assistant Professor special Education at the Warner Graduate School, 
University of Rochester, New York redovisar sin forskning som har till syfte att utvidga 
grunden för hennes studier om inkludering. Detta görs genom att åtta föräldrar till barn med 
speciell undervisning i någon form inbjuds till en serie samtal om utvecklingen mot 
inkludering i skoldistriktet där deras barn går. Ware hävdar att många speciallärare förringar 
det viktiga i föräldrars perspektiv på vad som är viktigt för barnen. Hon är själv mamma till 
en pojke med funktionshinder, som hon vill ska vara inkluderad.  
I samtalen hade föräldrarna inte bara positivt att säga om inkludering. En synpunkt som 
framkom var att föräldrar hade fråntagits rätten att välja. Man var tvingad att låta barnet gå i 
närmaste skola som kanske var oförberedd på att handskas med en mångfald av olikheter i 
klasserna.  
Den här forskningen porträtterade föräldrar som aktiva ombud för sina barn. Man 
synliggjorde föräldrarnas kämpanden och konflikter i deras dagliga liv. Ware anser att man 
måste ta tillvara på föräldrars erfarenheter, för att hjälpa barnen in i vuxenlivet på bästa sätt. 
 
Stöd till föräldrar 
”Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning: erfarenheter av stöd och att vara 
professionell stödjare”, är en doktorsavhandling av Britt-Marie Lindblad (2006). 
Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara 
förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Barnets 
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inneboende värde beskrivs som en unik person och föräldrarnas strävan efter att göra sitt bästa 
för barnet. Denna strävan innebär att konfrontera osäkerhet, oro och rädsla för andra personers 
nedvärdering av barnet, och att anpassa sina egna behov efter barnets. Det handlar också om 
en strävan att möjliggöra för barnet att leva ett gott liv. Genom stöd av professionella uppnår 
föräldrarna trygghet och kompetens i föräldraskapet och ett hopp för barnets framtid. 
Erfarenheter av att inte få stöd medför en kamp mot de professionella, för att kunna kräva det 
stöd som föräldrarna och barnet behöver.  
Att vara professionell stödjare innebär bl.a. att ha tillit till föräldrarna som partners och att få 
deras tillit, samt att möjliggöra för föräldrarna att uppnå kompetens och trygghet i vården av 
sina barn.  
Studier om informellt stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, dvs. stöd som inte 
är reglerat av lagar, regler och förordningar, har gjorts av Boyd (2002), som i sin 
västerländska forskning beskriver sambandet mellan stress och informellt stöd till mödrar till 
barn med autism. Dessa mödrar ansåg att det bästa stödet var att ha andra mödrar i liknande 
situation att tala med och dela sina tankar och bekymmer med. 
 
I analysen av vårt resultat stödjer vi oss på ovan nämnd forskning, utifrån valda delar av  
Haug, Tideman, Hill och Rabe, Ytterhus, Ware, Brown och Lindblad.   
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Metod 
 
 
 
I detta kapitel redogörs för valet av metod.  
Vi presenterar två traditioner inom vetenskapen, positivism och hermeneutik. Därefter belyser 
vi reliabilitet och validitet generellt och sedan vad som gäller specifikt för vår studie. 
Efterföljande underrubrik handlar om etik, och avslutningsvis redogör vi för genomförandet 
av studien. 
 
 
Positivism och hermeneutik 
 
Positivism innebär ett användande av naturvetenskapliga metoder när man studerar den 
sociala verkligheten. Kunskap är endast det som är observerbart och mätbart. Vetenskapen är 
värderingsfri och objektiv. Fokus ligger på förklaring av mänskligt beteende. 
Inom positivismen används kvantitativa metoder. De teoretiska frågeställningarna styr 
problemformuleringen som i sin tur styr insamlingen och analysen av data. I kvantitativ 
forskning ligger vikten på mätning, kausalitet, generalisering och replikation.(Bryman 2002) 
 
Hermeneutik innebär att tolka meningen i en text utifrån det perspektiv upphovsmannen har 
haft. Fokus ligger på den sociala kontext i vilken texten producerades. Detta innebär ett 
intresse för förståelse av mänskligt beteende.   
I ett hermeneutiskt tolkningssätt används kvalitativa metoder. Inom kvalitativ forskning ses 
teori som en följd av undersökningen, istället för att vara dess utgångspunkt. Viktiga områden 
för kvalitativa forskare kan vara process, dvs. hur skeenden och mönster utvecklas över tid 
och flexibilitet och strukturlöshet dvs. en strategi där strävan finns att inte begränsa 
undersökningar genom specifika frågeställningar utan använda sig av större frågeområden för 
att inte vara styrande. (Bryman 2002) 
 
Vi är intresserade av hur människor uppfattar världen, inte hur världen är. (Hartman 
föreläsning 2005-11-17). Vi utgår därför från en hermeneutisk tolkning med kvalitativa 
intervjuer. 
 
 
Intervju som metod 
 
Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semistrukturerade. En ostrukturerad 
intervju har ofta formen av ett samtal. En semistrukturerad intervju, innebär att man har en 
intervjuguide med frågeområden, där informanten ändå i viss mån är fri att frångå 
frågeställningarna. Det finns möjlighet att ställa frågor utanför intervjuguiden under 
förutsättning att man anknyter till något informanten sagt. (Bryman 2002)  
Fördelen med att använda en semistrukturerad intervju jämfört med en ostrukturerad intervju 
kan vara att det blir lättare att hålla sig inom de aktuella frågeområdena. I en ostrukturerad 
intervju finns risk att hamna alltför långt ifrån ämnesområdena, vilket kan leda till att 
frågeställningarna förblir obesvarade. (Bryman 2002) 
 
Enligt Trost (2005) bör man undvika att intervjua flera personer samtidigt, om inte själva 
syftet är att intervjua flera på en gång. Gruppintervjuer kan vara komplicerade eftersom 
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informanterna lätt påverkas av varandra. En tystlåten person kan ha svårt att komma till tals, 
och talutrymmet kan bli ojämnt. Som intervjuare finns risk att äventyra den sociala 
stämningen när man tystar ner den pratglade. I en grupp kan synpunkter och beteenden 
framkomma som ingen enskilt egentligen står för. Ur etisk synvinkel kan problem uppstå vid 
gruppintervjuer eftersom de intervjuade inte har tystnadsplikt. De kan i efterhand berätta för 
andra vad någon namngiven person i gruppen sagt. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Det finns två alternativ till de positivistiska begreppen reliabilitet och validitet utifrån Lincoln 
och Gubas teorier (1985/1994); trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra 
delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. Äkthetens delkriterier är: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenicitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 
 
Kriterier på trovärdighet är:  
Tillförlitlighet i kvalitativa studier innebär hur trovärdig beskrivningen av forskningens 
resultat framstår. Att forskningen bedrivits enligt de forskningsregler som finns och att man 
rapporterar resultaten till respondenterna för att de ska bekräfta att forskaren uppfattat dem 
riktigt, s.k. respondentvalidiering. Triangulering kan också användas för att mäta 
tillförlitligheten, detta innebär att flera metoder eller datakällor används vid studier av sociala 
företeelser.  
Överförbarhet kan vara svårbedömt. Kvalitativa resultat har fokus på det kontextuellt unika. 
Kvalitativa forskare producerar detaljerade redogörelser från intensiva studier av små grupper, 
vilket gör överförbarheten svårbedömd. 
Pålitlighet innebär att forskaren ska ha ett kritiskt synsätt, och att det skapas en fullständig 
och tillgänglig redogörelse för alla delar i forskningsprocessen som kan granskas av 
utomstående. 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att han eller hon 
inte medvetet låtit personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka utförandet 
av och resultaten av en undersökning. 
 
Kriterier på äkthet/autenticitet är:  
Rättvis bild. Ger undersökningen en rättvis bild av det studerade? 
Ontologisk autenticitet. Leder undersökningen till en ökad förståelse för de medverkandes 
egna bild av sin situation? 
Pedagogisk autenticitet. Bidrar undersökningen till att deltagarna får en ökad förståelse för 
andra personer i miljön? 
Katalytisk autenticitet. Har undersökningen bidragit till att de medverkande kan förändra sin 
situation? 
Taktisk autenticitet. Har undersökningen gjort att deltagarna fått möjlighet att vidta de 
åtgärder som krävs?                                                                                                      
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Trost (2005) anser att det blir märkligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa studier, eftersom 
reliabilitet handlar om att en mätning är stabil, dvs. att situationen ska vara lika för alla 
intervjuade och att alla frågor ska vara lika för alla etc. Mätningen vid en viss tidpunkt ska 
dessutom ge samma resultat vid en annan tidpunkt. Detta kräver ett statiskt förhållande, och 
vid kvalitativa studier är man inte intresserad av statiska förhållanden, utan av förändringar. 
Trost anser att människan hela tiden deltar i processer. Det innebär att svaren inte 
nödvändigtvis blir samma varje gång en given fråga ställs. 
Det som är viktigt är att intervjuaren är lyhörd och uppmärksam på informantens tonfall och 
uttryck. 
Validitet eller giltighet innebär enligt Trost att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. 
Även här menar Trost att det blir märkligt att tala om validitet vid kvalitativa studier. Det som 
är viktigt är att intervjuer sker så att data blir trovärdigt, adekvat och relevant. 
Trovärdighet är ett av de största problemen med kvalitativa studier. Jag måste kunna visa att 
mina data är insamlade på ett sådant sätt att de är relevanta och seriösa. För att bli trovärdig är 
det viktigt att redovisa för de etiska aspekterna i studien.  
Genom att beskriva hur intervjun gått till, och vilka frågor som ställts, så ökar trovärdigheten. 
 
 
Reliabilitet och validitet i vår studie 
 
För pålitlighetens skull är det viktigt att vi ger en tydlig redogörelse för alla delar i 
forskningsprocessen, som kan granskas av utomstående. Resultaten av vår undersökning får 
inte påverkas av våra personliga värderingar eller av den teoretiska inriktningen. 
Genom att inte förvränga informanternas utsagor, och hålla oss till det som verkligen sades i 
intervjuerna strävar vi efter att ge en rättvis bild av det studerade.  
Det är viktigt att vi som intervjuare är lyhörda och följsamma för att inge förtroende och 
därigenom få ut så mycket som möjligt av värde för forskningsfrågan. Avsaknad av, eller 
medvetet felaktig information från informanterna skulle kunna påverka tillförlitligheten i 
forskningsresultatet. Dessutom är det viktigt att vi som intervjuare håller oss till 
ämnesområdet för att inte skapa förvirring, och därigenom riskera att äventyra vår 
trovärdighet. 
 
 
Etik 
 
Vid kvalitativa intervjuer ska forskaren, vad gäller informationskravet, vara återhållsam med 
att berätta vad intervjun ska handla om, detta för att undvika att styra informanterna och 
föregripa de frågor han/hon tänker ställa.  
Det är viktigt att skapa ett förtroendefullt klimat, där inga frågor blir för känsliga. 
Informanten har inte någon rätt till intervjun i efterhand. Eftersom forskaren inte vet hur 
studien kommer att spridas, så bör han/hon omöjligt spekulera om detta.  
Man bör aldrig fingera uppgifter, därför att beskrivningen kan komma att stämma med någon 
annan person som då utpekas. 
Dessutom bör försiktighet vidtas vid användandet av citat, eftersom de kan avslöja identiteten 
och vara sårande för den intervjuade. Därför är det inte alltid nödvändigt att citera ordagrant. 
Självklart ska man ange om citatet är omgjort från talspråk till skriftspråk. 
Det är också viktigt att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 
han/hon har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. (Trost 2005) 
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Grundläggande etiska frågeställningar rör frivillighet, integritet, konfidentialitet, och 
anonymitet för de inblandade i forskningen. (Bryman, 2002) 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog i mars 1990 forskningsetiska 
principer där det presenteras två krav, forskningskravet och individskyddskravet. 
Forskningskravet innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder 
förbättras, eftersom samhället har ett berättigat krav på att forskning bedrivs med hög kvalitet 
och inriktas på väsentliga frågor. 
Individskyddskravet innebär ett skydd för människors integritet, att ingen utsätts för fysisk 
eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 
Varken forskningskravet eller individskyddskravet är absoluta utan måste  vägas mot 
varandra.  
Vid varje vetenskaplig undersökning ska forskaren väga värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot eventuella risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare, och eventuellt tredje person. 
Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: 
 Informationskravet innebär att forskaren informerar om forskningens syfte och i stora drag 
beskriver hur undersökningen ska genomföras. Vidare ska undersökningspersonerna 
informeras om deras uppgift i projektet och för deltagandets frivillighet och rättighet att när 
som helst avbryta sin medverkan. I förhandsinformationen till deltagarna ska den ansvarige 
forskarens namn och anknytning anges för att underlätta kontakter. Det ska tydligt framgå att  
insamlade uppgifter endast ska användas i forskningssyfte. 
Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagare har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Om deltagare är minderårig och undersökningen är av etisk känslig karaktär så 
kan förälders eller vårdnadshavares samtycke krävas. I tveksamma fall bör Ämnesrådets 
etikkommitté avgöra frågan. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personer i en undersökning ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet, och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 
inga obehöriga kan ta del av dem. 
Alla forskare som använder etiskt känsliga uppgifter om enskilda personer bör underteckna en 
förbindelse om tystnadsplikt beträffande dessa uppgifter. För att undvika identifiering av 
enskilda personer eller grupper ska åtgärder vidtas genom att överväga vilken data som kan 
användas utan att riskera att någon identitet röjs. 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål. Personuppgifter som insamlats i forskningssyfte får inte användas för 
beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utom efter särskilt medgivande av den 
berörda. 
Ämnesrådet rekommenderar dessutom att forskaren bör ge undersökningsdeltagare och andra 
berörda möjlighet att ta del av etiskt känsliga uppgifter etc. i undersökningsrapporten innan 
den publiceras. Deltagarna och andra berörda bör också bli tillfrågade om de är intresserade 
av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en rapport eller 
sammanfattning av undersökningen. Den ansvarige forskaren bär det etiska ansvaret. 
Vad beträffar personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
så förutsätter Ämnesrådet att anslagsmottagaren och forskaren har tagit del därav. Därtill att 
forskaren uppfyller föreskrivna anmälningsplikter och inhämtar erforderliga tillstånd då 
personuppgifter i PUL:s mening ska utnyttjas. (Vetenskapsrådet 1992) 
 
Ett etiskt förhållningssätt innebär att etiska frågor sätts i förgrunden, att vara god blir viktigare 
än att vara nyttig. (Jenner 1995)  
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Etik i vår studie 
 
Vid första träffen med informanterna informerade vi om informationskravet, det vill säga att 
informanterna ska få veta undersökningens syfte, deltagandets frivillighet och att de har rätt 
att avbryta studien närhelst de önskar. De ska också få vetskap om vilka moment som ingår i 
studien.  
Vi informerade om konfidentialitetskravet, alltså att alla uppgifter om informanterna i studien 
ska behandlas med största möjliga försiktighet. De kommer att avidentifieras så att ingen ska 
kunna se vem som sagt vad. Vi gjorde informanterna uppmärksamma på att de sinsemellan 
eventuellt kommer att kunna utläsa vem som sagt vad, eftersom de känner varandra väl och 
vet om var och ens deltagande i studien. 
Vi informerade om att vi har tystnadsplikt, det vill säga, vi berättar inte för någon om vilka 
personer vi intervjuar, eller var i Sverige informanterna är bosatta. 
Alla informanter kommer att få ta del av det färdiga materialet om så önskas. 
  
Vi hade före första träffen övervägt huruvida en eller båda av oss skulle vara med vid 
intervjutillfällena, och hur upplägget av intervjuerna skulle se ut. Utifrån att vi är ovana 
intervjuare ansåg vi att det vore bra att båda var med. Om vi är två kan vi hjälpas åt att hålla 
oss inom ämnet och få ett bredare perspektiv på frågorna. Men ur ett etiskt perspektiv skulle 
två intervjuare kunna ses som ett hot mot en ensam intervjuad.  
Vi kom fram till att det viktigaste var att situationen skulle kännas trygg för den intervjuade. 
Efter dessa överväganden berättade vi för informanterna att vi tänkte vara med båda två, och 
varför, men att endast en av oss skulle närvara vid intervjun om någon så önskade. 
 
Vad gäller lokal för intervjun gav vi informanterna tre alternativ; förskolelokal, 
barnhabiliteringens lokal, eller i informanternas hem. Ur ett etiskt perspektiv ville vi ha trygga 
alternativ för dem, samtidigt som vi också ville erbjuda en neutral lokal. Informanternas hem 
kan vara en trygg plats, dessutom behöver informanten inte förflytta sig, samtidigt kan det 
kännas olustigt att ta in okända personer i sitt hem. Barnhabiliteringens lokaler visste vi var 
kända för alla. Förskolelokalen ansåg vi var en neutral plats. 
Efter att ha presenterat dessa alternativ valde samtliga att intervjun skulle ske i deras hem. Vi 
var medvetna om att detta kunde innebära praktiska svårigheter i form av störande moment 
som vi inte kunde styra över. De etiska argumenten vägde dock tyngre. 
I resultatet väljer vi att inte fingera några namn för att minska möjligheten att se mönster och 
därigenom röja någons identitet. 
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Genomförande 
 
Anledningen till urvalet av informanter grundar sig i att vi tidigt intresserade oss för 
situationen för barn med funktionshinder i förskolan. I ett utbildningssammanhang våren 2004 
kom en av oss i kontakt med två mammor ur en föräldragrupp där alla var föräldrar till barn 
med Downs syndrom. Ett spontant samtal med dessa mammor utmynnade i att frågan ställdes 
om deras eventuella medverkan i en framtida intervju till en C-uppsats. Båda var positiva till 
detta. 
 
Under hösten 2005 bestämde vi att ämnet för vår c-uppsats till våren skulle handla om 
föräldrar till barn med funktionshinder och deras uppfattningar om integreringen i förskolan. 
Med tanke på att det kan vara svårt att hitta lämpliga informanter så föll det sig naturligt att ta 
kontakt med en av föräldrarna  från ovan nämnda föräldragrupp. 
  
I januari 2006 tog vi telefonkontakt med en av de tilltänkta informanterna som erbjöd oss att 
komma till ett redan inplanerat möte med föräldragruppen. Vi såg detta som ett bra tillfälle att 
informera alla om vår uppsats och intervju, där alla fick samma information. 
Vi träffade sex mammor ur föräldragruppen på ett kafé.  
Vi presenterade oss och berättade kort om vår utbildning. Därefter beskrev vi syftet med 
uppsatsen och intervjuernas upplägg, dvs. tid, plats, ämnesområde, användandet av mp3-
spelare, att vi väljer att intervjua en person i taget, och att vi kommer att vara två vid 
intervjutillfället. Beträffande lokal för intervjun så erbjöd vi tre alternativ, ett rum på en 
förskola, ett rum i barnhabiliteringens lokaler eller i informanternas hem. Vi gav alternativet 
att endast en av oss skulle närvara vid intervjun om någon  föredrog det. 
Vad gäller etikområdet så informerade vi om konfidentialitet, tystnadsplikt, avidentifiering 
och deltagandets frivillighet. 
Alla mammorna var villiga att deltaga, men vi hade redan innan planerat att ha fyra intervjuer, 
för att begränsa oss. Däremot bestämde vi med en femte mamma att vi fick återkomma om vi 
behövde ytterligare intervjumaterial. Urvalet bestämdes av vilka som var mest intresserade av 
deltagandet, och den sista deltagaren bestämdes utifrån att hennes barn var något äldre än de 
andras barn. Detta gjorde vi med anledning av att det är viktigt att få fram variationer inom 
den grupp man är intresserad av.     
Det visade sig att alla valde att intervjuerna skulle ske i deras hem, och att de bodde inom två 
mils radie. Detta underlättade för vår planering då vi på plats kunde boka in samtliga tider.  
Vi lämnade våra och vår handledares telefonnummer och mailadresser om eventuella frågor 
uppstod. 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få en fördjupad förståelse av 
informantens uppfattningar i vår forskningsfråga. Vi har en intervjuguide (se bilaga A) med 
fem frågeområden som utgångspunkt i intervjun, men vi har stor frihet att frångå 
intervjuguiden, vilket ger oss möjlighet att följa informantens riktning i den utsträckning vi 
anser att det är en fördel för forskningsfrågan. 
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Resultat 
 
 
 
Utifrån informanternas intervjusvar redovisas här resultatet från de frågeområden som finns 
presenterade i problemformuleringen. Vi har valt att lyfta olika tankar och uppfattningar som 
framkommit under de olika frågeområdena.  
 
 
Hur beskriver föräldrarna uppfattningen av första kontakten med förskolan och 
eventuella förberedelser innan inskolningen. 
 
En mamma uppfattade första kontakten med rektor som mycket positiv. På den aktuella 
förskolan stod 70 barn i kö, och hon var orolig för att inte få någon plats till sitt barn. Vid 
upprepade tillfällen ringer föräldern rektorn för att höra sig för om kön. Hon uppfattar att 
rektorn vet vem hon är och att rektorn kommer ihåg hennes barn utifrån hans namn inte 
utifrån hans funktionshinder, vilket mamman uppfattar som mycket positivt. 
 

… det är NN med Downs syndrom, så tänker kanske jag att andra 
tänker på honom som, men så är det ju verkligen inte då. Hon var 
väldigt bra så tycker jag. 
 

En annan förälder besökte olika förskolor för på så vis få en uppfattning av vilken hon skulle 
välja till sitt barn. På första förskolan, i närområdet, var mammans känsla att hon och hennes 
barn inte var välkomna. Hon upplevde att personalen inte ens tittade på henne vid besöket, och 
hennes känsla var att rektorn inte ville ha barnet på sin förskola. Då mamman bestämt sig för 
en annan förskola, där hon hade uppfattat att både rektor och personal var positiva och 
engagerade, ringde hon upp den första rektorn för att meddela att hon bestämt sig för den andra 
förskolan. Hon uppfattade rektorns svar som att det var skönt att de slapp hennes barn. 
 
              Ja men det är nog ett klokt val, det ligger ju närmare för dig, och allt  
              blir nog bättre, sa rektorn. 
 
Två mammor som redan har barn i barnomsorgen valde samma förskola som syskonen till 
sina barn med Downs syndrom. En pratar om slumpen, den andra om tryggheten. Båda 
nämner vikten av de små barngrupperna. 
 
En förälder hade i förväg bestämt en speciell förskola, men uppfattade att hon fick kämpa 
mycket själv för att få en plats. Mamman fick också förse rektorn med information då denne 
inte sökte den själv, enligt mamman.  Till en början möttes hon av en mycket positivt inställd 
rektor, men trots detta drog ärendet ut på tiden, och mamman greps av panik.  
 

… vad händer om hon säger nej, vad gör vi då. Då blev jag bara så 
arg, så jag åkte in till rektorn, sa att nu måste jag få veta. Då ringde 
rektorn samma dag och sa att det är klart att NN ska få gå hos oss. 
 

Vad gäller förberedelser innan inskolningen hade en mamma ett flertal möten där de enligt 
henne gick igenom situationen, vad de kunde erbjuda och beaktade föräldrarnas önskemål. En 
annan förälder saknade möten, information och kommunikation. En åsikt som framkom var att 
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förberedelserna kändes bra, men oro fanns för att barngruppen var så stor. Mamman  litade på 
personalen och uppfattar att de lyssnar på henne, men kände ändå oro inför starten.  
 
                 …och visst jag kan ju inte neka, vi måste prova så här, dom har ju  
                 ändå ekonomin att tänka på. Funkar det inte så gör vi nåt annat, och  
                 personalen sa att de skulle säga till rektorn om det inte funkade, och  
                 då var jag ju tvungen at lita på det. Jag kunde ju inte säga att det inte        
                 funkar, och det verkar ju funka. 
 
En mamma hade med barnet under ett förberedelsemöte och uppfattade att alla på mötet var 
intresserade av hennes berättelser om sitt barn, och vad barnet gillade och inte gillade. Hon 
uppfattade att hon fick gehör för sina önskemål. 
 
 
Hur beskriver föräldrarna uppfattningen av inskolningsperioden på förskolan. 
 
Alla har positiva upplevelser från inskolningsperioden, och kände sig trygga med att lämna 
sina barn till personalen. Uppfattningarna har varit att personalen framstått som nyfiken, 
kunnig och engagerad. Trots att några mammor till en början var skeptiska till inskolningens 
upplägg, gick det bättre än de trodde. 
 
 Men det här var en gruppinskolning som jag fasade för redan på BB,  
 det här med att inskola ett annorlunda barn...Men det gick mycket  
 bättre än jag trodde. Visst var man nervös, men då hade jag ändå  
 kommit till den punkten att NN är ju NN, jag är stolt över min NN, 
 samtidigt som det ändå är jobbigt att möta andra människor. 
 
Ingen har uppfattat att inskolningen varit annorlunda än för vilket annat barn som helst. 
Något barn har varit väldigt ledsen, något barn behövde lite längre inskolning och  med ett 
barn gick inskolningen oväntat smidigt. 
 
  ...inte för att han har det handikappet som han har, absolut inte, 
 definitivt inte, utan det var mest för att han var så himla pappig. 
 
  
Hur beskriver föräldrarna uppfattningen av planerade samtal med förskolepersonal 
och  annan berörd personal. 
 
En uppfattning har varit att det från början varit många möten kring barnet, både på och 
utanför förskolan, men i takt med att barnet blivit äldre har antalet planerade samtal minskat. 
 
               ...det har ju varit väldigt mycket, men det känns som det har blivit  
                   bättre nu, men visst, man har ju fortfarande mer, och jag hoppas det 
                   inte fortsätter som det var innan, för det var för mycket, det orkar  
                   man inte med.    
               
Det finns skillnader i uppfattningen av planerade samtal med rektorer och med förskole- och 
habiliteringspersonal. En mamma fick inte vara med på möten innan inskolningen, och fick 
mycket information i efterhand av förskolepersonalen. Hennes uppfattning av detta är att hon 
sluppit ”en massa tjafs” om hon fått vara med på mötena från början. Det har blivit mycket 
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informationsbrist, enligt mamman. Samma person uttrycker att mötena med förskole- och 
habiliteringspersonal varit naturliga och väldigt positiva. 
 
                  ...så det känns liksom inte som en massa möten i den bemärkelsen,  
                     utan det blir ganska trevligt, lättsamt blir det faktiskt. Men det blir 
                     en hel del, det blir det faktiskt, det blir det ju. 
 
En uppfattning är att förskolan initierar möten när dessa behövs. Mamman är trygg med detta 
och tycker att det fungerar bra. 
 
                 ...jag vill ju helst bara vara mamma. 
 
Två personer anser att de själva i stor utsträckning får initiera möten, som annars riskerar att 
inte bli av. De känner att de måste kämpa för sin sak, och ligga i framkant för att ha möjlighet 
att tillgodose sina barns behov.   
 
 
Hur beskriver föräldrarna uppfattningen av sitt barns vistelse på förskolan. 
 
Samtliga föräldrar är positiva till sina barns vistelse på förskolan. Ingen uppfattar sitt barn 
som särbehandlat, utan alla känner att personalen tar ett gemensamt ansvar för alla barn. 
Barnen ses som resurser i grupperna och är med på alla gemensamma aktiviteter. 
Verksamheten uppfattas som utvecklande för barnen, barnens förmågor tas tillvara och alla 
barn får enskild träning utifrån sina behov.  

 
   ...jag tror att den personalen är så bra mot alla barn med vilka             
   behov man än har, så tycker jag att det känns. Dom gör  
   ingen skillnad. 
 

En mamma uttrycker att den enskilda träningen inte får bli utpekande. 
 

 ...det ska inte vara nåt hysh-hysh när dom går in i rummet och    
 stänger dörren...Så får det inte va. Så dom valde ut barn då och då 
 som fick följa med in och titta på. Det blir inget konstigt och hemligt.     
 Det har funkat otroligt bra! 
 

En förälder beskriver att all personal på avdelningen har ansvarsbarn. En person är särskilt 
riktad mot hennes barn. Men alla har ett gemensamt ansvar och är involverade i barnets 
träning. 
 

 Är XX borta så går dom andra in och tar träningen och i och med    
det så måste dom vara uppdaterade. 

  
 

Ett barn har en assistent på förskolan. Föräldrarna till detta barn har i samtal med personalen 
tagit upp hur de vill att assistentens roll ska se ut. De uttryckte önskemål om att assistenten 
inte ska vara överbeskyddande och klistrad vid barnet hela tiden. De vill att stödet ska finnas 
bara när det behövs och att det även ska kunna vara en resurs för de andra barnen. Mamman 
uttryckte att föräldrarna fick gehör för detta önskemål. 
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En uppfattning som framkom var att det var bra att en person har huvudansvaret så att 
föräldrarna vet vem de ska vända sig till och prata med, och bolla idéer med. 
 
För ett föräldrapar var det viktigt att den personal som skulle ha huvudansvaret för deras barn, 
var intresserad av uppdraget. Av den anledningen ville föräldrarna att personalen själva skulle 
välja vem det skulle bli. Den person som valdes fick sluta efter en kort tid och en ny 
huvudansvarig fick träda in. Mamman uppfattade detta som att det var dåligt och kortsiktigt 
planerat från förskolans sida.  
 

...det var ju som en chock för oss kan man säga. Det var ju, ja stor 
katastrof om man säger så. Och då försökte vi få rektorn att förstå 
hur det var katastrof för oss. Nu hade vi byggt upp det här och det 
fungerade jättebra och liksom det är så många steg...man vill ju ha 
den här lunken att man kommer nån vart och inte behöva jobba med 
den biten hela tiden, och kämpa för att det ska bli bra. 
 

Alla beskrivet att de uppfattar sina barn som resurser i gruppen. Trots att deras barn kräver 
mer än andra barn får inte föräldrarna uppfattningen att barnen belastar barngruppen.  

 
 ...de är ju väldigt entusiastiska och känns väldigt upp-peppande när 
man själv känner sig helt trött och inte orkar med. Dom är verkligen 
på ett bra sätt, för om man säger att man har ett barn med särskilda 
behov som behöver extra, ja, man är ju betungande, och ja, man 
kommer och kräver mer...de uttrycker ju tvärtom att det är ju bara 
roligt och tillför och så, positivt. 
 
...det säger dom, att han är en resurs i gruppen. Dom barnen, nu är de 
ju så medvetna om det, att inte är lika...NN ses som en jätteresurs det 
är inte snack om saken. Det har vi hört från början alltså. Det är ju så 
man vill att det ska va, och så är det verkligen. 
 

Uppfattningar framkommer om att verksamheten på förskolan påverkas i positiv bemärkelse  
genom att man i stor utsträckning använder tecken som stöd, vilket uppfattas som lärorikt 
även för övriga barn. 
 

...till och med när NN inte var där när dom hade samlingar med alla 
så tecknade dom, och 11/2-åringarna kunde ju det. Så jag tror att dom 
flesta tog åt sig väldigt snabbt, det här med tecken, att dom andra 
barnen tyckte det var kul.  
 

 
 
Hur beskriver föräldrarna uppfattningen av kontakten med personal, barn och andra 
föräldrar på förskolan. 
 
Information till andra föräldrar på avdelningen om funktionshindret, fanns olika 
uppfattningar om. 
 
I två fall har personalen bett om att information till andra föräldrar om barnets 
funktionshinder ska ges, och denna information har förmedlats på olika sätt. Gemensamt för 
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informationen är att den varit väldigt kortfattad, vilket enligt föräldrarna varit bra och 
tillräckligt. 
 

...det här är ett barn med Downs syndrom och det är inget lustigt, och 
alla vet, annars  är det så jobbigt för dom med, ska man fråga eller? 
Det är ju lika jobbigt för den man möter som för oss. Då vet alla, sen 
är det inte mer med det. 
 

En förälder tog eget initiativ, och informerade kort på ett föräldramöte. De ville att 
informationen skulle vara enkel och naturlig. 
 

ja, jag tror vi sa det, att vi bara säger det, så att man liksom vet, så det 
inte är några konstigheter...för ju mer man vet desto naturligare blir 
det. 
 

Samma mamma beskriver kontakten med andra föräldrar som helt naturligt. Ingen uttrycker 
något konstigt eller ställer frågor. 
 
En annan ansåg inte att det var bra att informera, då detta kunde ha varit utpekande för 
barnet. Däremot var hon villig att svara på spontana frågor från andra föräldrar, och tyckte 
också att det var i sin ordning om de ville   fråga personalen. 
 

...och jag sa till dom att jag vill ju inte att ni presenterar NN som, ja, 
det här är XX och hennes barn NN, och att denne har Downs 
syndrom. Så får ni inte säga, sa jag, utan det ska ju inte vara nåt 
annorlunda... 
 

Denna förälder uppfattar att kontakten med andra föräldrar är ytlig, samtidigt som hon känner 
att alla vet vem hon är. 
 
En mamma tar upp hur svårt det kan vara för andra föräldrar att prata naturligt med henne i 
möten på förskolan. Hon beskriver ett samtal med en annan förälder under inskolningen, där 
hon  själv för denne berättar om sina tidigare fördomar om barn med Downs syndrom. 
Mamman uppfattar att isen därmed var bruten mellan dem, och det var lättare att prata sedan. 
  
 
Hur beskriver föräldrarna sina tankar inför framtiden vad gäller sitt barns skolgång. 
 
Flera mammor har en förhoppning om att deras barn ska kunna gå i grundskolan, men hyser 
samtidigt en oro för om det kommer att fungera.  
 

...man önskar ju att våra barn får vara en del av samhället och inte bli 
isolerade och bara jobba i en grupp. Men ja, i och för sig, man vet ju 
inte hur gravt handikappet är. 
 

En åsikt som framkommer är att samtidigt som det är viktigt för barnet att finnas med i det 
vardagliga livet i grundskolan och inte bli isolerad, är det viktigt att lära känna, som mamman 
uttrycker det, likvärdiga barn också. 
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Tankar framkommer om att det inte bara är positivt för barnen med Downs syndrom att finnas 
med i grundskolan, utan även att det finns vinster för de andra barnen med integrering. 
 

...just för att alla normala människor ska se att det finns andra 
människor, om man säger annorlunda människor. Och lär sig att finns 
de med där så finns de i vardagen, de finns överallt. Det är så jag 
skulle vilja. 
 

Tre föräldrar som hoppas att barnen ska kunna gå i grundskolan, uttrycker att det kommer att 
bero på hur barnets handikapp utvecklas, hur gravt handikappet blir. Om barnen, som 
föräldrarna uttrycker det, är duktiga, är framåt eller har lätt att lära sig, är faktorer som kan 
påverka barnets möjlighet att gå i grundskolan. 
 
En grundskola med mindre grupper är mer eftersträvansvärt för en förälder än att välja skolan 
i närområdet. Hon anser att problem med kompisar dyker upp förr eller senare ändå, så därför 
blir närheten till skolan mindre viktig. 
 
En mamma tänker tillbaka på sin egen skoltid och vilka fördomar som fanns då om barn med 
funktionshinder. Hon uttrycker farhågor om vad en integrerad skolgång skulle kunna innebära 
för hennes eget barn. 
 

Vilket är rättvist? Det här med integrerat, till vems förtjänst? 
 

I resultatet framkommer bl.a. en önskan om att ”bara få vara mamma”. Är detta en möjlighet 
för mammor till barn med funktionshinder? Analysen av resultatet kretsar kring denna fråga.  
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Analys av resultat 
 
 
 
Vi analyserar vårt resultat utifrån den teoretiska utblicken, med fokus ligger på inkluderande 
och segregerande integrering, förskolan som resurs, skolan som mottagande verksamhet och 
föräldrars rättigheter och ansvar. 
 
 
Inkluderande och segregerande integrering  
Alla barn integreras i förskolan idag, men integrering kan uppfattas på olika sätt. 
I vår studie beskrivs barnens vistelse på förskolan som positiv av samtliga föräldrar. Ingen ser 
sitt barn som särbehandlat, i negativ bemärkelse, utan alla uppfattar att personalen tar ett 
gemensamt ansvar för alla barn. Barnen ses som resurser i grupperna, och verksamheten 
beskrivs som utvecklande för barnen där var och ens förmåga tas tillvara. Dessutom får alla 
barn enskild träning utifrån sina behov. 
 
Haug (1998) beskriver två riktningar av integreringens innebörd, segregerande och 
inkluderande integrering. Så som föräldrarna i vår studie beskriver sina barns vistelse på 
förskolan så uppfattar de barnen som inkluderat integrerade, vilket följande visar. 
Föräldrarna påtalar att deras barn behöver mer stöd än många andra barn, och genom 
verksamheten på förskolan får barnen individuellt stöd utifrån de behov som finns. 
Verksamheten utgår från varje barns olika förutsättningar. Därmed blir stödet till barnen i 
studien en naturlig del i verksamheten, och gagnar även andra barn, t.ex. vid specifik 
språkträning för barnen med Downs syndrom där man tar med övriga barn, och att tecken som 
stöd används kontinuerligt med alla barn. 
En förälder talar om att personalen inte gör skillnad på barnens behov utan uttrycker att alla är 
olika och därför har olika behov. Uppfattningarna bland föräldrarna är att personalen tar ett 
gemensamt ansvar för alla barn, samtidigt som de uttrycker vikten av att ha en person som är 
riktad särskilt till deras barn, som har huvudansvaret för specifika träningar och som 
föräldrarna har den största kontakten med. Vi kan dra en parallell till Tideman (2000) som 
visar på att en del föräldrar till barn med funktionshinder anser att ett barns assistent är en 
viktig förutsättning för en väl fungerande barnomsorg. Äldre forskning om integrering av 
utvecklingsstörda barn i förskolan visar att tillgången till assistent räckte för att inge 
föräldrarna en känsla av säkerhet, och att man i förskolan brydde sig om barnen (Hill och 
Rabe 1992). 
 
Trots att alla föräldrar i vår studie är medvetna om att deras barn kräver mer än andra, får de 
inte uppfattningen av att deras barn belastar barngruppen, utan tvärtom, barnen är en tillgång. 
I motsats till detta visar 20 år gammal forskning om integrering av utvecklingsstörda barn i 
förskolan, att föräldrarna var oroliga för hur det skulle komma att fungera i förskolan för 
deras barn. Oron gällde huruvida personalen var förberedd kunskapsmässigt, om intresse 
fanns och om verksamheten var tillrättalagd med hänsyn till att där fanns barn med 
funktionshinder. Föräldrarna menade att barnen fick för lite stöd, och bl.a. behövde mer 
resurser för talträning. Mindre än hälften ansåg att integreringen av barnen i förskolan var 
positiv, och flera föräldrar markerade att ”det snart var slut på integreringen” i och med att 
barnen vid skolplaceringen förmodades bli placerade i särskola (Hill och Rabe 1992).  
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Förskolan som resurs och skolan som mottagande verksamhet  
I intervjuer med föräldrar till barn med funktionshinder framkommer att barnomsorgen ofta 
ses som en resurs genom att den erbjuder en miljö som stimulerar den allmänna utvecklingen 
och särskilt sociala relationer (Tideman 2000). Detta överensstämmer med vårt resultat. 
Social samvaro är något av det svåraste man kan ge sig in i, och vardagslivet i förskolan 
handlar om att bemästra en påtvingad samvaro. Denna närhet gör att barnen utvecklare en stor 
tolerans och solidaritet med varandra. (Ytterhus 2003) 
I vår studie ser vi att barnen är inkluderade i gruppen, ingenting visar på särskiljning i negativ 
bemärkelse. Det framkommer tankar om att det finns vinster för alla människor med 
integrering. Om de s.k. annorlunda människorna finns med i vardagen så minskar 
annorlundaskapet. Informanter i vår studie uttalar skepsis inför framtiden vad gäller deras 
barns annorlundaskap och umgänget med jämnåriga och vanliga barn. I Ytterhus forskning 
lyfter hon betydelsen av att ha ett synligt funktionshinder, exempelvis Downs syndrom, det 
innebär ett skydd mot att hamna utanför. Det synliga funktionshindret förefaller utlösa 
solidaritet under förskoleåldern. Allteftersom barnen blir äldre avtar detta. 
Det förfaller logiskt att integrering och fostran av nya värderingar grundläggs i tidiga år, och 
att goda erfarenheter från tidig integrering så småningom kan skapa en mer utvidgad 
integrering också på andra områden. (Hill och Rabe 1992) 
 
På frågan om framtiden vad gäller skolgång svarade en av våra informanter att en grundskola 
med mindre barngrupper är mer eftersträvansvärt än att välja skolan i närområdet. Särskola 
var inget önskvärt alternativ. Liknande Ytterhus teorier, anser mamman att det synliga 
funktionshindret utgör ett skydd för barnet i tidiga år, men allt eftersom barnen i omgivningen 
blir äldre kommer de att välja bort social samvaro med barnet med Downs syndrom. Hon 
säger att problem med kompisar dyker upp förr eller senare ändå, så därför blir närheten till 
skolan mindre viktig. 
I internationell forskning framkommer genom föräldrasamtal att föräldrar fråntagits rätten att 
välja skola till sitt barn. Man var tvingad att låta barnet gå i närmaste skola, som kanske var 
oförberedd på att handskas med en mångfald av olikheter i klasserna. Föräldrars perspektiv på 
vad som är viktigt för deras barn förringas (Ware 1999). 
 
I Hill och Rabes forskning(1992) markerar flera föräldrar att ”det snart var slut på 
integreringen” i och med att barnen vid skolplaceringen förmodades bli placerade i särskola.  
Våra informanter uttrycker en tydlig önskan om att deras barn ska få gå i vanlig grundskola. 
En förälder lyfter också en mindre betydelse av kamrater i området där de bor, och menar att 
en grundskola med mindre barngrupper är mer eftersträvansvärt än att välja skolan i 
närområdet.  
Ur ett föräldraperspektiv belyser Tideman (2000) kritik kopplat till bristande ekonomiska 
resurser i verksamheten, t.ex. otillräcklig assistenthjälp och att barngruppernas storlek har 
ökat. Tre föräldrar, i vår studie, beskriver vikten av små barngrupper, och i Ytterhus studie 
kan man se att ett stort antal barn i grupperna ger en generellt sämre kvalité. Mindre 
barngrupper skulle skapa möjlighet att arbeta utifrån ett arbetssätt som bättre gynnar enskilda 
barn. 
Annan kritik som framkommit i Tidemans forskning var bland annat bristfällig förståelse för 
barnets funktionshinder från personalens sida. Vi kan utläsa i vårt resultat att 
personalresurserna är tillräckliga, och att pedagogerna framstår som nyfikna, kunniga och 
engagerade. Föräldrarna kände sig också trygga med att lämna sina barn på förskolan efter 
inskolningsperioden. En mamma uttrycker att personalen visat stor entusiasm och förståelse 
för hur krävande det är att vara förälder till ett barn med funktionshinder. 
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Föräldrars rättigheter och ansvar 
Vid besök på en tilltänkt förskola i närområdet var en förälders känsla att rektorn inte ville ha 
hennes barn på sin förskola. När hon på grund av detta valde en annan förskola, fick hon 
uppfattningen av att rektorn tyckte att det var skönt att slippa hennes barn. 
Samma känsla av att inte vara önskvärd finner vi i internationell forskning, där föräldrar till 
funktionshindrade barn måste kämpa för sina barns rättigheter i ett samhälle som aktivt, trots 
lagen, diskriminerar deras barn. Dessa barn känner sig inte önskvärda i skolan (Brown 1999). 
En åsikt som framkommit i vår studie är att föräldrarna fått kämpa för att få en plats till sitt 
barn på förskolan man önskat. Denna kritik avser kontakter på ledningsnivå. Mycket handlar, 
enligt mamman, om informationsbrist. Hon hade inte fått vara med på möten från början 
beträffande sitt barns placering. 
Flera uttrycker också att de får lägga ner mycket tid och stor energi på möten och 
angelägenheter kring barnet. De uttrycker att orken knappt räcker till. 
Föräldrarna agerar som aktiva ombud för sina barn och skulle behöva en företrädare, ”an 
advocacy”, som kan bevaka barnets rättigheter (Brown 1999).  
Föräldrarna har en strävan att göra sitt bästa för sitt barn, och detta innebär en konfrontation 
med osäkerhet, oro och rädsla för andra personers nedvärdering av barnet. Dessutom måste 
föräldern anpassa sina egna behov efter barnets. Personal på förskolan behöver därför agera 
som professionella stödjare, i syfte att ge föräldrarna trygghet och kompetens i föräldraskapet, 
och ett hopp för barnets framtid. Erfarenheter av att inte få stöd medför en kamp mot de 
professionella (Lindblad 2006). 
I vår studie beskriver föräldrarna att de vid inskolningen av barnen och även efter, har fått ett 
sådant förtroende för pedagogerna att de känt att de kunnat förlita sig på dem och deras 
kompetens. De uttrycker också att om de haft synpunkter på något så skulle de ha fått gehör 
för dessa. Detta benämner Lindblad (2006) som en viktig del i att vara en professionell 
stödjare, vilket förutsätter en tillit till föräldrarna som partners, och att få deras tillit. 
 
Redan första samtalet kan vara avgörande för hur kontakten mellan förskolan och föräldrarna 
utvecklas. Hur man uttrycker sig om barnet är viktigt. 
I ett telefonsamtal uppfattade en mamma att rektorn hon pratade med kom ihåg hennes barn 
utifrån hans namn och inte utifrån hans funktionshinder. Detta uppfattade mamman som 
mycket positivt och tryggt inför placeringen på förskolan. 
En annan förälder ansåg att det var viktigt att förskolan inte gjorde skillnad på hennes barn 
och andra barn. Då hon påtalade att det kunde vara utpekande för hennes barn, ville hon inte 
att personalen skulle gå ut med information till andra föräldrar om funktionshindret, vilket 
respekterades av personalen.  
 
Föräldrarna i Tidemans forskning (2000) framför stark kritik mot kommunerna då de anser 
sig ständigt behöva kämpa för att få grundläggande behov tillgodosedda. Dessutom påtalar de 
att möjligheterna är små att få inflytande över hur stödet, när det väl beviljats, ska utformas.  
I vår undersökning ser vi att uppfattningar framkommer om att föräldrarna själva, i stor 
utsträckning, måste initiera möten kring sina barn som annars riskerar att inte bli av. De anser 
att de får kämpa för sin sak och är tvungna att ligga i framkant för att ha möjlighet att 
tillgodose sina barns behov. Är det möjligt att ”bara vara mamma”? 
 
1995 sågs en ökning av andelen individuellt integrerade elever i grundskolan. Majoriteten av 
föräldrarna till dessa elever ansåg att den individuella integreringen fungerade 
tillfredsställande. Skolans betydelse för barnets utveckling och sociala sammanhang 
betonades av många föräldrar. Det som de prioriterade högst var kunnig och engagerad 
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personal och tillräckliga resurser. Den kritik som framkom, och oron inför framtiden, gällde 
undervisningens kvalité och minskade resurser till enskilda barn som blivit alltmer 
otillräckliga, i takt med att klasserna i grundskolan ökat i storlek och speciallärarna försvunnit 
(Hill och Rabe 1992). 
Det framkommer tydligt i vårt resultat att det finns en förhoppning om att barnen ska kunna 
gå i grundskolan, men samtidigt en stark oro för om det kommer att fungera. Faktorer som 
kan komma att påverka möjligheterna är graden av barnens handikapp, enligt föräldrarna. 
Uteslutande nämns barnets förmåga att kunna anpassa sig till skolan, och inte verksamhetens 
skyldighet att möta varje barn på sin nivå. En farhåga som lyfts är fördomar. Vad kommer en 
integrerad skolgång att innebära för ett barn med Downs syndrom? Samma person frågar sig 
vad som är rättvist, och för vems skull integrering sker. 
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Diskussion 
 
 
 
Metoddiskussion  
 
I efterhand ser vi vinsten med att ha skapat kontakter med tilltänkta informanter tidigt. Genom 
positiva relationer skapas trygghet och ansvar. Genom detta har vi fått möjlighet att ta del av 
informanternas livsberättelser, och intervjuerna har blivit rika och informativa. Då ämnet vi 
skriver om bitvis kan uppfattas känsligt, så ser vi också här relationernas betydelse för att 
våga prata om det som är väldigt personligt. Det har varit viktigt för oss att förvalta detta 
förtroende på bästa sätt. 
Det var stor fördel med att träffa informanterna personligen istället för att skicka brev till var 
och en. Detta möte skapade början till ett förtroendefullt klimat, och informanterna fick en 
bild av oss. Det var också viktigt att vi som intervjuare visade ett genuint intresse för våra 
tilltänkta informanter.  
Att vi båda var med under intervjuerna anser vi var en trygghet för oss själva, som ovana 
intervjuare. Informanterna visade inte på något sätt att det hade betydelse för om vi var en 
eller två inför intervjutillfället, och huruvida det inverkade på vad vi fick fram i intervjuerna, 
eller hur de uppfattades, så vet vi inte det.  
Vi lade ner mycket tid på frågorna i intervjuguiden, vilket gjorde att den var väl 
genomarbetad, och vi kände oss väl förberedda inför intervjuerna. Följden av detta blev att 
informationen i stort hamnade inom ramen för våra frågeområden, vilket kom att underlätta 
vid bearbetningen av resultatet.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Eftersom alla barn med funktionshinder sedan 1986 tillhör den kommunala barnomsorgen är 
det intressant att studera hur förskolans verksamhet uppfattas av föräldrar till barn med 
funktionshinder. Genom att det inte finns mycket forskning inom detta område fann vi det 
intressant att studera.  
Vi väljer att diskutera vårt resultat utifrån integreringsperspektiven i den teoretiska utblicken, 
och de styrdokument och lagar vi tagit upp i bakgrundskapitlet. 
 
Föräldrar till barn med funktionshinder har ofta en ansträngande situation. Vårt resultat visar 
att föräldrarnas situation har krävt mer än vanligt redan från det att barnen fötts. Därför är det 
viktigt att personal på förskolan har en förförståelse och ett förhållningssätt, som gör att 
föräldrarna inte belastas mer än nödvändigt. Föräldrarna ska inte behöva ha uppfattningen av 
att ständigt behöva kämpa för sitt barn. En stor uppgift för förskolan är uppenbart att avlasta 
föräldrarna genom att ha ett förhållningssätt som inger föräldrarna vetskap om att förståelse 
för deras situation finns. Kompetent personal krävs för att organisera verksamheten och hålla i 
trådarna, så att föräldrarna kan få vara ”bara föräldrar”, och få ha inflytande i den utsträckning 
de själva anser sig behöva.  
Det är viktigt att respektera att vuxna precis som barn behöver mötas där de befinner sig, och 
att de har olika behov och förutsättningar. Personal på förskolan behöver tänka på att det inte 
bara finns ett bra sätt som gäller i bemötandet med alla, utan det gäller att se till varje individ 
och varje situation.  
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Mammorna i studien anser att det är viktigt att personalen har ett gemensamt ansvar för alla 
barn, men att en i personalen är huvudansvarig för deras barn, som de har den täta dagliga  
kontakten med.  
Vi anser att denna person ska vara den som företräder barnets och föräldrarnas 
angelägenheter, och ansvarar för att tillrättalägga verksamhetens innehåll så att den utgår från 
det enskilda barnets behov.  Med detta som bakgrund är det en förutsättning att personen i 
fråga har specialpedagogisk kompetens och stor kunskap om styrdokument och lagar. Detta 
betonar också skollagen (2a kap 3§). 
Utifrån våra erfarenheter består det riktade stödet till barn med funktionshinder ofta av 
assistenter utan ovan nämnda utbildning och kunskap. Risken med att inte ha kompetent 
personal är i ett samhällsperspektiv att det kan bli negativa konsekvenser för varje individs 
rättighet till lika värde. Med det menar vi att det finns risk för att barn med funktionshinder 
som inte inkluderas i verksamheten skulle kunna uppfattas som ”mindre värda” och 
”umbärliga”. I en sådan segregerande verksamhet kan spridningseffekten bli förödande, 
eftersom både de i verksamheten och människor runt om som är i kontakt med den riskerar att 
fastna i det segregerande tänkandet, vilket förmodligen följer med ut i samhällslivet. 
Förutom de negativa följderna i samhällslivet finns det risk att man överbelastar familjen, och 
att verksamheten inte bedrivs i demokratiska former. Den pedagogiska verksamheten ska, 
enligt Lpfö-98, anpassas till alla barn i förskolan, och hänsyn ska tas till barnens olika 
förutsättningar och behov av stöd. Alla barn ska få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 
 
I stället för att rikta stöd till enskilda individer, s.k. assistenter, kan det vara bättre att ha en 
resurs riktad till gruppen. Detta för att öka det gemensamma ansvaret och förutsättningarna 
för att inkludera alla fullt ut. En resurs till gruppen är inte statisk just till ett barn, alla ska få 
det den behöver, men ingen behöver bli utpekad, och särskiljd i meningen att man har en och 
samma personliga assistent. Lika viktigt är att stödet finns rätt tillfällen och även att det inte 
”överdoseras”. 
Vi har tidigare erfarenhet av att endel föräldrar anser att resursen är just deras barns resurs, 
och att det är så de vill ha det. Här har förskolan en viktig uppgift att förmedla det 
demokratiska, inkluderande synsättet.  
 
Föräldrarna i vår studie påtalar vikten av små barngrupper till sina barn. Även forskningen 
visar betydelsen av små barngrupper för barn i behov av särskilt stöd. Vi har erfarenheter av 
att dagens barngrupper är stora, och att många problem uppstår delvis av den anledningen. I 
skollagen står att läsa att barngrupperna ska ha en lämplig storlek. Vem avgör vad en lämplig 
storlek är? Enligt lagar och styrdokument ska verksamheten också utgå från varje barns 
behov, och bedrivas i demokratiska former. Alla barn ska få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen, och möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet 
med det enskilda barnet och barngruppen. Är detta genomförbart i dagens alltför stora 
barngrupper? Det här kan ju tyckas dystert, men i vårt resultat framkommer dock att man är 
förhållandevis nöjda, trots oron för de stora barngrupperna. Föräldrarna lyfter betydelsen av 
organisationen kring deras barn, och sättet att se på olikheter som tillgångar. Alltså garanterar 
små barngrupper inte automatiskt en bra verksamhet, utan hur och utifrån vilka värderingar 
den organiseras är också viktigt. 
 
I arbetet för ett socialt berättigande handlar det mycket om att förändra attityder till olikheter. 
Barnen med funktionshinder i vår studie uppfattades av andra föräldrar som resurser i 
grupperna. Det framkom att det inte alltid för alla föräldrar kändes naturligt i de spontana 
mötena med andra föräldrar, men att det blev positivt när man lärt känna varandra bättre. När 
en mamma själv berättade om sina tidigare fördomar om barn med Downs syndrom för en 
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annan förälder, uppfattade hon att hon brutit isen och att det var lättare att prata sen. 
Förhoppningsvis gick båda därifrån med en ny insikt om hur betydelsefulla möten mellan 
människor är för att skapa förståelse. Det är dessa möten som hjälper oss att bygga broar i 
samhället. 
 
Förskolan har en stor uppgift att samla alla barn, oavsett förutsättningar, och har genom sin 
verksamhet stora möjligheter att förmedla de demokratiska och solidariska värdena. Vilket 
ansvar tar sedan övriga samhällslivet vad gäller skola och arbetsmarknad för att få alla 
människor att framstå som attraktiva tillgångar? 
Det framgår tydligt i vårt resultat att föräldrarna uppfattar att graden av handikapp påverkar 
deras barns möjligheter att få gå i grundskolan. Att vara duktig och framåt och att ha lätt att 
lära sig är faktorer som kommer att påverka deras barns tillträde till grundskolan. 
Enligt Salamancadeklarationen ska undervisningen utgå från att alla skillnader människor 
emellan är normala och att inlärningen därför måste anpassas till barnets behov. Även att barn 
ska få vara tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter. 
Det finns föräldrar i studien som uttrycker sig som att det är avhängigt deras barns förmågor, 
ifall de kommer att ha möjlighet att gå i grundskolan. Tankar förekommer också om för vems 
skull integrering sker. Det kan vara så att vetskap om andra människors fördomar, traditioner 
av segregerande skolmiljöer, ekonomiska begränsningar och en instinktiv känsla av att vilja 
skydda sitt barn, spelar roll för hur de uttrycker sig om en eventuell framtida inkludering i 
grundskolan. Avsaknad av tidigare positiva erfarenheter av inkluderingar av barn med Downs 
syndrom kan också vara av betydelse.  
För att inte hamna i kategoriskt tänkande, där man letar fel och brister hos enskilda individer, 
är det viktigt att värdegrundsfrågor ständigt hålls levande i förskolan, för att vitalisera lagar 
och styrdokument, som ligger till grund för förskolans och skolans verksamhet. 
Vi har erfarenheter av att värdegrundsarbete ofta hamnar på ett ytligt och generellt plan, och 
att vi sällan går ner på djupet och diskuterar värdegrund vad gäller enskilda barn, där det 
uppstått svårigheter i förskole- eller skolmiljön. Då tenderar problemen att ses kategoriskt i 
stället för i ett relationellt perspektiv, där man ser på svårigheter som uppkomna i ett möte 
mellan människan och miljön. 
Det relationella perspektivet måste löpa över tid och genomsyra allas tänkande alltid. 
 
 
 
                   Hur kan vi vänta i dagar på en sällsynt fågel, men vända 
                   bort blicken när vi möter en udda människa. (Okänd) 
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Fortsatt forskning 
 
En intressant och värdefull fortsättning på denna studie vore att se integreringsperspektivet ur 
fler synvinklar. Vårt resultat visar en positiv bild av föräldrars uppfattning av integrering i 
förskolan. En mer fördjupad studie genom deltagande observation av interaktionen mellan 
barn – barn, barn – vuxen, vuxen - vuxen i förskolan, och intervjuer av pedagoger, rektorer, 
förvaltningsledning och habiliteringspersonal, skulle kunna ge ytterligare kunskap om hur 
verksamheten ter sig ur olika perspektiv, för att om möjligt få en helhet. 
En önskan hos oss är att förskoleåren inte ska vara särskiljda från resten av livet. Därför vore 
också en uppföljande studie, med samma föräldrar när barnen kommit en bit upp i skolåldern, 
mycket intressant. 
 
 
Slutord 
 
Vi skulle avslutningsvis vilja sända ett särskilt tack till de föräldrar som ställde upp i vår 
undersökning med sin tid, kunskap, och framför allt sin vilja att släppa in oss i sina privata 
tankar. Utan Er skulle den här studien inte gått att genomföra. 
Arbetet har känts viktigt, har berört oss och fått oss att reflektera. Att reflektera över tillvaron 
gör att vi börjar se större sammanhang. Att bli berörd är viktigt för att fördjupa förståelsen för 
människor i vårt liv. 
 



 

 

38

Referenslista  
 
 
 
Ahlberg, A (1999). På spaning efter en skola för alla. IPD-rapport nr. 1999:08. Göteborg:  
 Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. 
 
Annerén, G, Johansson, I, Kristiansson, I-L, Lööw, L (1996). Downs syndrom. Stockholm:                    
 Liber. 
 
Ballard, K (1999). Inclusive Education. International voices on Disability and Justice.  
 London: Falmer Press. 
 
Boyd, B (2002). Examining the relationship between stress and lack of social support in  
 mothers of children with autism. Focus on Autism and other Development  
 Disabilities. I Lindblad, B-M (2006). Att vara förälder till barn med  
 funktionsnedsättning, erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare.  
 Umeå: Umeå Universitet. www.skolutveckling.se (2006-03-24) 
 
Brown, C. Parents voices on Advocacy, Education, Disability and Justice.  I Ballard, K. 
 (1999). Inclusive Education. International voices on Disability and Justice. London:  
 Falmer Press 
 
Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Börjesson, M (1997). Om skolbarns svårigheter. Diskurser kring ”särskilda behov” i skolan  
 – med historiska jämförelser. Stockholm: Skolverket/Liber. I Emanuelsson, I,  
 Persson, B, Rosenqvist, J (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området.  
 Stockholm: Skolverket. 
 
Cicchetti, D (1990). Children with Down´s syndrom. Cambridge University Press. I Kollberg,  
 E (1997). Barn med Downs syndrom i familjeperspektiv. Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Emanuelsson, I. Integrering – bevarad normal variation I olikheter. I Rabe T och Hill, A  
 (1996/2005). Boken om integrering. Idé/teori/praktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Emanuelsson, I, Persson, B, Rosenqvist, J (2001). Forskning inom det specialpedagogiska  
 området. Stockholm: Skolverket. 
 
Hartman, J. (2005). Föreläsning vid Växjö universitet 2005-11-17. 
 
Hill, A och Rabe, T (1987/1992). Psykiskt utvecklingsstörda barn i kommunal förskola.  
 Integrering belyst ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Göteborg: Acta Universitatis  
 Gothoburgensis. 
 
Haug, P (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket. 
 
Jenner, H (1995). Nytta och etik i det sociala arbetet Lund: Studentlitteratur. 
 



 

 

39

Lincoln, Y. S. och Denzin, N. K (1994). “The Fifth Moment”  i N. K. Denzin och Y. S. 
 Lincoln (red.), Handbook of Qualitative Research (Thousand Oaks, Calif.: Sage). I  
 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
 Lincoln och Guba, E (1985). Naturalistic Inquiry (Beverly Hills, Calif.: Sage). I Bryman, A  
 (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Lindblad, B-M (2006). Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning, erfarenheter av  
 stöd och av att vara professionell stödjare. Umeå: Umeå Universitet.  
 www.skolutveckling.se (2006-03-24) 
 
Lpfö 98 (1998). Läroplan för förskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Lärarförbundet (2004). Lärarens handbok Solna: Lärarförbundet. 
 
Nilholm, C (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” - vad betyder det och vad  
 vet vi? Forskning i fokus nr 28. Myndigheten förskolutveckling.  
 www.skolutveckling.se (2006-03-24) 
 
Persson, B (2001/2003). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 
 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. www.fub.se (2006-03-24)  
 
Rosenqvist, J. Integration – ett entydigt begrepp med många innebörder.  I Rabe T och Hill,  
 A (1996/2005). Boken om integrering. Idé/teori/praktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svenska downföreningen. www.svenskadownforeningen.se (2006-04-30) 
 
Tideman, M (2000). Normalisering och kategorisering. Om handikappideologi och. 
  välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Lund:  
 Studentlitteratur 
 
Trost, J (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
UFB 2, Skolans författningar (2005/2006). Grundskolan: avtal författningar kommentarer.  
 
United Nations/Utrikesdepartementet/Socialdepartementet (1998).  Standardregler. 
 Upplands Väsby: Svensk facklitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (1992). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig  
 forskning. Vetenskapsrådet. 
 
Ware, L. My Kid and Kids Kinda Like Him. I Ballard, K (1999). Inclusive Education.  
 International voices on Disability and Justice. London: Falmer Press. 
 
Ytterhus, B (2003). Barns sociala samvaro – inklusion och exklusion i förskolan. Lund:  
 Studentlitteratur. 
 


