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Titel 
 

Tillgänglighet och inkludering i förskolan  

– villkor för barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar. 

 

English title 

 
Accessibility and inclusion in preschool 

-conditions for children with severe motor and communication impairments. 

 

 

Abstrakt 
Syftet med arbetet är att undersöka hur de inställningar, kunskaper och erfarenheter som 

finns hos personal inom förskolan påverkar den möjlighet barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar har till tillgänglighet och 

inkludering. Utan tillgänglighet är inte inkludering möjligt och från och med 1/1 – 2015 

är bristande tillgänglighet en diskrimineringsform i diskrimineringslagen. Inkludering 

eller den tidigare benämningen integrering är begrepp som har varit aktuella inom 

förskola och skola sedan 1960-talet. Begrepp kan få olika betydelse beroende på 

förförståelse, kunskap och perspektiv vilket innebär att de som arbetar med och runt 

omkring det funktionsnedsatta barnet på olika sätt påverkar barnets möjlighet till 

inkludering. Min studie är en kvalitativ intervjustudie som bygger på sju intervjuer med 

yrkesverksamma inom förskolan: två förskolechefer, tre specialpedagoger och två 

förskollärare. Resultatet har bearbetats utifrån en hermeneutisk ansats där tidigare 

forskning och utvalda teorier skapat en förförståelse i analysen av resultatet. 

Intervjuerna visar en positiv syn och goda intentioner att inkludera barn med motoriska 

och kommunikativa funktionsnedsättningar i en ordinarie förskola, dock behövs mer 

kunskap om tillgänglighet. Ofta finns ett fokus på de fysiska anpassningarna i form av 

att handikappsanpassa verksamheten och att hitta olika löningar för att det 

funktionsnedsatta barnet ska kunna vara med i den ordinarie verksamheten. Den 

kommunikativa tillgängligheten tenderar att brista vilket för det funktionsnedsatta 

barnet kan innebära att barnet förväntas göra sig förstådd med ett kommunikationssätt 

som inte används av någon annan i barngruppen. Med hjälp av språket reflekterar 

människor över sina egna handlingar och att inte ha den möjligheten kan försvåra 

barnets subjektivitet. 

 

Nyckelord 
funktionsnedsättning, förskolan, inkludering, kommunikation, motorik, tillgänglighet  

 

Tack 
Stort tack till de förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer som låtit sig 

intervjuas. Utan er hade inte arbetet varit möjligt. 

  



  
 

ii 

 

Innehåll 
1 INLEDNING ________________________________________________________ 1 

 

2 BAKGRUND ________________________________________________________ 2   

2.1 Motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar ____________________ 2 

 2.2 Det pedagogiska uppdraget och tillgänglighet i förskolan __________________ 2 

2.3 Från integrering till inkludering – en historisk genomgång och  

 begreppsförklaring ____________________________________________________ 3 

 2.4 Förskolan – tillgänglig eller funktionsnedsättande ________________________ 5 

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR __________________________________ 7 

 

4 TIDIGARE FORSKNING _____________________________________________ 8 

 4.1 Inkludering och perspektiv på specialpedagogik __________________________ 8 

 4.2 Framgångsfaktorer för inkludering ____________________________________ 9 

 4.3 Attityder kring inkludering _________________________________________ 10 

 

5 TEORIANKNYTNING ________________________________________________ 11 

 5.1 Stigma – stämplingsteorin ____________________________________________ 11 

 5.2 Intersubjektivitetsteorin – symbolisk interaktionism _______________________ 12 

  5.2.1 Den generaliserande andre _______________________________________ 12 

  5.2.2 Symbolisk interaktionism  ________________________________________ 13 

  5.2.3 Punktuella och relationella perspektivet  _____________________________ 14 

 

 

6 METODVAL _________________________________________________________ 16 

6.1 Datainsamlingsmetoder ________________________________________________ 16 

6.2 Urval ______________________________________________________________ 16 

6.3 Genomförande _______________________________________________________ 17 

6.4 Databearbetning ______________________________________________________ 17 

6.5 Tillförlitlighet ________________________________________________________ 18 

6.6 Etiskt förhållningssätt _________________________________________________ 19 

6.7 Metodkritik _________________________________________________________ 20 

 

7 RESULTAT __________________________________________________________ 21 

7.1 Perspektiv på tillgänglighet ___________________________________________ 21 

7.2 Arbetssätt för att skapa tillgänglighet ____________________________________ 22 

7.3 Synen på inkludering ________________________________________________ 24 

 

8 ANALYS ___________________________________________________________ 26 

8.1 Perspektiv på tillgänglighet ___________________________________________ 26 

8.2 Arbetssätt för att skapa tillgänglighet ____________________________________ 27 

8.3 Synen på inkludering ________________________________________________ 29 

 

9 DISKUSSION_______________________________________________________ 30 

9.1 Metoddiskussion ____________________________________________________ 30 

9.2 Resultatdiskussion __________________________________________________ 31 

 

REFERENSER _______________________________________________________ 33 

 

BILAGOR ____________________________________________________________ I 



  
 

iii 

 

Bilaga 1 - Tillgänglighetsmodellen _________________________________________ I 

Bilaga 2 - positiv och negativ stämpling ____________________________________ II 

Bilaga 3- Missivbrev ___________________________________________________ III 

Bilaga 4 – Intervjufrågor _______________________________________________ IV 

 



  
 

1 
 

1 INLEDNING 

 

Jag är förskollärare och har i två år arbetat som resurs i förskolan åt ett barn med 

omfattande funktionsnedsättningar. Arbetet som resurs var enormt lärorikt och 

inspirerande men samtidigt var det också ensamt. Under den här tiden upplevde jag att 

förskolepedagoger i min omgivning hade en ganska varierande syn på hur mycket 

förskolans verksamhet ska anpassas för att det funktionsnedsatta barnet fullt ut skulle 

kunna delta i förskolans verksamhet och vem det egentligen var som hade ansvaret för 

att lekar och aktiviteter anpassades till en nivå som gjorde att även det funktionsnedsatta 

barnet kunde delta och få en meningsfull förskolevistelse. När jag började läsa till 

specialpedagog fick jag lära mig ett nytt begrepp – inkludering, jag fick ett ord för de 

tankar och funderingar som jag haft om hur jag ville att arbetet kring det 

funktionsnedsatta barnet i den bästa av världar skulle fungera.  

 

Inkludering är ett begrepp som utifrån min egen uppfattning kan upplevas som ett 

ganska diffust och svårtillgängligt begrepp och min erfarenhet säger mig att trots att 

intentionerna hos pedagoger och andra yrkesverksamma inom förskolan oftast är goda 

så är det något som hindrar att dessa barn blir fullt ut inkluderade. I läroplanen för 

förskolan Lpfö98/10 står det under rubriken ”Förskolans uppdrag” att förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande och att den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan. Det står också att alla barn ska få erfara den 

tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara 

en tillgång i gruppen. Men vad är det då som gör att det inte alltid är så? Integrering och 

inkludering har varit på tapeten sedan 1960-talet men ändå visar forskning enligt Lutz 

(2009) att det finns brister i hur förskolan inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Ofta 

uppfattas barnen som helt inkluderade så länge de befinner sig i samma lokaler men 

enligt Asp-Onsjö (2008) finns det fler aspekter av inkludering än den rumsliga nämligen 

den sociala och den pedagogiska. Enligt Tufvesson (2014) är tillgänglighet en 

förutsättning för den inkluderande verksamheten och från och med 1/1 2015 är 

”bristande tillgänglighet” en diskrimineringsform i diskrimineringslagen 

(SFS2014:958). Det innebär att förskolan enligt lag är skyldiga att göra förskolans 

verksamhet tillgänglig för barn med olika slags funktionsnedsättningar. Kanske kan 

tillägget i diskrimineringslagen ge inkluderingsdiskussionen ett nytt fokus och ett nytt 

sätt att tänka kring inkludering ute i verksamheterna. Därför vill jag med det här arbetet 

undersöka och få en bättre kunskap och förståelse för hur förskollärare, 

specialpedagoger och förskolechefer inom förskolan ser på arbetet med att inkludera 

och göra förskolans verksamhet tillgänglig för barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar. Pedagoger och förskolechefer tar dagligen 

beslut färgade av egna synsätt, kunskaper och erfarenheter som på olika sätt påverkar 

förskoleverksamheten. Denna studie handlar om hur dessa beslut kan påverka det 

motoriskt och kommunikativt funktionsnedsatta barnet och dess möjlighet till 

tillgänglighet och inkludering.  
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar 

 

Barn i behov av särskilt stöd är ett vittomfattande begrepp som omfattar många olika 

slags funktionsnedsättningar och funktionshinder, mer eller mindre omfattande. Fokus i 

detta arbete ligger på barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar. Vad innebär då sådana funktionsnedsättningar? För att klargöra 

det så kan det underlätta att titta på betydelsen av varje ord för sig. Motorik innebär 

enligt Nationalencyklopedin (2015) den rörelseförmåga eller det rörelsemönster en 

person besitter. Det kan också innebära hur människans rörelser utvecklas och lärs in. 

Motoriken påverkas av en mängd olika neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade 

funktioner så som funktioner i leder och skelett, muskelfunktioner och 

rörelsefunktioner. Skador på dessa funktioner kan i sin tur påverka möjligheten en 

person har att förflytta sig. International Classification of functioning, disability and 

health (2001) nämner fyra olika typer av förflyttning. En av dem handlar om att förflytta 

sig med hjälp av transportmedel vilket inte är så relevant för detta arbete, men övriga tre 

beskriver tydligt vad jag avser med motoriska funktionsnedsättningar.  

 

- Att ändra och bibehålla kroppsställning t.ex. lägga eller sätta sig ner, sitta på huk 

- Att bära, flytta och hantera föremål t.ex. gripa eller trampa på cykelpedaler, dra 

eller knuffa föremål 

- Att röra sig, gå, springa, krypa, hoppa 

 

Kommunikation innebär enligt Nationalencyklopedin (2015) överföring av information. 

Kommunikation sker både genom mottagande av information men också genom att 

sända information. Kommunikationen kan enligt International Classification of 

functioning, disability and health (2001) vara dels verbal men också icke-verbal i form 

av kroppsspråk, tecken, symboler, fotografier, teckningar med mer. Med 

kommunikativa funktionsnedsättningar avses i det här arbetet främst svårigheter med 

det talade språket det vill säga att sända verbal information till en mottagare. Vilket ofta 

gör att ett eller flera alternativa kommunikationssätt behövs.   

 

 

2.2 Det pedagogiska uppdraget och tillgänglighet i förskolan 

 

1998 fick förskolan sin första egna läroplan som sedan reviderades 2010. Läroplanen 

beskriver förskolans verksamhet vars uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Alla barn ska få känna hur det känns att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och vara en tillgång i gruppen (Lpfö98/10).  

 

Vidare står det att:  

 

”den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” 

(Lpfö98/10 s. 5). 

 

Läroplanen för förskolan bygger på bestämmelserna i Skollagen som också den 

uttrycker alla barn och elevers rätt till utbildning:   
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”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd 

av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska 

ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser” (SFS 2014:458, 3 kap 3§). 

 

En tillgänglig lärmiljö är en förutsättning för lärande och kunskapsutveckling och för att 

alla barn och elever ska bli delaktiga och inkluderade i utbildningsverksamheten 

(Tufvesson, 2014). Från och med 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättningar en diskrimineringsform i diskrimineringslagen. Bristande 

tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 

åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning (SFS 2014:958). Nya lagar 

kräver utökad kunskap ute i verksamheterna menar Specialpedagogiska 

skolmyndigheten som har arbetat fram ett stödmaterial för att förskolor och skolor 

lättare ska kunna värdera och förbättra tillgängligheten för barn och elever med 

funktionsnedsättningar. Enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens 

tillgänglighetsmodell (se bil. 1) så finns det fyra områden att ta hänsyn till i arbetet med 

att göra en förskola eller skola tillgänglig för barn med funktionsnedsättningar:  

 

1. En individuell kunskapsutveckling där utbildningen anpassas efter rättigheter 

och förutsättningar. 

2. En social miljö där barn och elever skapar sociala relationer som är anpassade 

efter deras behov. 

3. En pedagogisk miljö där pedagogiska strategier och stödstrukturer formas efter 

barnet eller eleven. 

4. En fysisk miljö, både inne och ute, där det finns rum för lärande (Tufvesson, 

2014).  

 

 

2.3 Från integrering till inkludering – en historisk genomgång och 

begreppsförklaring  

 

De fysiskt funktionsnedsatta har genom historien varit en av de grupper av elever som 

vållat skolan problem. Det inrättades redan vid 1800-talets början särskilda anstalter för 

att ge dessa elever utbildning i enklare arbete så de kunde bidra till familjen och inte 

ligga samhället till last (Egelund, Haug & Persson, 2006). Redan i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) deklareras rätten till utbildning. Också 

i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning belyses i artikel 

24 vikten av rätten till utbildning samt ett livslångt lärande på lika villkor och utan 

diskriminering. Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att effektivt 

delta i ett fritt samhälle. Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som 

andra få tillgång till en inkluderande och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet. 

Stödåtgärder ska individanpassas och erbjudas i miljöer som erbjuder största möjliga 

kunskapsrelaterade och sociala utveckling som är förenligt med målet fullständig 

inkludering (Ds 2008:23).  

 

Sedan 1960-talet har integrering varit en målsättning i Skandinavien och trenden gör sig 

gällande i många sektorer i samhället såsom skola, sjukvård och social omsorg. Ordet 

integrering har använts i olika sammanhang och har därmed olika betydelse (Tøssebro, 
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2004).  Grundbetydelsen av ordet integration är en process som leder till att skilda 

enheter förenas (NE 2014-04-21) vilket inom skolan har inneburit att föra in barn med 

funktionsnedsättningar i vanliga klasser. Begreppet en skola för alla är en politisk 

vision som myntades i samband med 1980 års läroplan. I Salamancadeklarationen 

utarbetades år 1994 riktlinjer för en skola för alla som undertecknades av 92 regeringar 

och 25 internationella organisationer. Det man kom fram till var bland annat att barn 

och ungdomar med behov av särskilt stöd bör omfattas av de allmänna 

undervisningssystemen, det vill säga en ”integrerad skola”. Den ”integrerade skolans” 

uppgift var att utveckla en pedagogik med barnet i centrum som har förutsättningar att 

ge undervisning åt alla barn. Vidare ansåg man att ”integrerade skolor” kan bidra till att 

förändra diskriminerande attityder samt en förändring i det sociala perspektivet 

(Svenska Unescorådet, 2008). Med integrering ville man utmana de segregerande 

tendenserna i samhället. Den ideologiska målsättningen med integrering var att alla 

skulle ha en naturlig tillhörighet i gemenskapen, lika värde och rätten till hel och full 

delaktighet (Emanuelsson, 2001). Rosenqvist (2001) menar att det finns en skillnad 

mellan begreppen integrering och integration där integrering avser den process som ska 

leda fram till integration. Integrering kan därmed ses som en ofullgången process. 

Processen kan delas in i olika nivåer. Hoffman, Söder och Arnell-Gustavsson, (1979) 

har utifrån särskolans integrering i grundskolan delat in eller rangordnat innebörden av 

begreppet i fyra olika typer av integrering. Fysisk integrering: när särskolan ryms i 

grundskolans byggnader. Funktionell integrering: där man utnyttjar gemensamma 

möjligheter så som lokaler och har vissa aktiviteter tillsammans till exempel 

luciafirande, utflykter med mer. Vid social integrering är man regelbundet och spontant 

tillsammans, man erkänner och förstår varandras likheter och olikheter. Samt 

samhällsintegrering: då barn och elever med funktionsnedsättningar inte särbehandlas 

utan har samma tillgång till resurser och möjlighet att påverka sin situation som andra.  

 

Under 1970- och 1980-talen blev betydelsen av begreppet integrering svårdefinierbar 

och tappade sin ideologiska målsättning och blev istället en benämning för olika 

organisatoriska åtgärder och placeringar där inflyttning av en elev med svårigheter 

betecknades som tillräckligt för att uppnå integrering (Emanuelsson, 2001). Integration 

kom i skolsammanhang i stället att betyda all undervisning som inte var helt segregerad. 

(Rosenqvist, 2001). Dessutom menar Tøssebro (2004) att integreringen har en 

benägenhet att bidra till just segregering och kategoriseringen av olika elevgrupper. 

Segregering är integreringens motsats och betyder avskiljande eller särskiljande 

(Nilholm, 2007) Segregeringen lever vidare just därför att vi använder begrepp som 

”integrerade elever”. De integrerade eleverna riskerar nämligen att etiketterats som en 

särkategori. Genom att benämna eleverna som integrerade ses de inte som en naturlig 

del av gruppen utan får en speciell beteckning (Emanuelsson, 2001).  Istället för 

organisationsformer och målsättningar kom integration också att handla om arbets- och 

undervisningsmetoder och blev i stället för den gemenskap eller den helhet som det var 

tänkt ett metodbaserat åtgärdstänkande och ett uppdrag för i första hand speciallärare 

(Nilholm 2007). Integration menar Nilholm (2007) handlar inte om enskilda avvikande 

individer utan om hela grupper och gemenskaper. Han menar vidare att det inte heller 

handlar om en speciell metod utan om organisation, arbete, processer och utmaningar.   

 

Ordet inkludering har på senare år ersatt det urvattnade och ofta felanvända begreppet 

integrering. Begreppet inkludering innefattar enligt Svenska Unescorådet (2008) en 

djupare delaktighet. Inkludering definieras som en ständigt pågående process som 

karaktäriseras av ett sökande efter bättre sätt att ta vara på mångfald och på så sätt 

stimulera barn och vuxnas lärande. Inkludering handlar också om att kartlägga och 
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avlägsna hinder och att samla in fakta för att stimulera kreativitet och problemlösning. 

Vidare menar Unescorådet (2008) att inkludering inte enbart handlar om 

specialpedagogik utan är en reform av hela utbildningssystemet, men med en särskild 

tonvikt på de elevgrupper som riskerar att marginaliseras, exkluderas eller 

underprestera. Ofta läggs det pedagogiska ansvaret på barnets assistent och 

Emanuelsson (2001) menar att om ansvaret att åstadkomma en anpassning till gruppen 

läggs på ”den avvikande” och dennes stödperson så är det naturligt att utvecklingen 

leder till ökad segregering istället för inkludering. Även Rosenqvist (2001) beskriver 

inclusion på så sätt att det innefattar både betydelsen av integrering och integration dvs. 

både processen samt det tillstånd som man genom processen vill uppnå. Asp-Onsjö 

(2008) delar i sina undersökningar om hur man skriver åtgärdsprogram i skolan in 

inkludering i tre olika aspekter. Den första aspekten är den rumsliga inkluderingen, som 

innebär att barnet eller eleven i behov av särskilt stöd tillbringar sin skoldag i samma 

klassrum som sina klasskamrater och inte avskiljs för att arbeta eller undervisas enskilt 

eller i en mindre grupp. Den sociala inkluderingen kan jämföras med Hoffman, Söder 

och Arnell-Gustavssons (1979) sociala integrering där barnet eller eleven ingår i det 

sociala nätverket som uppstår bland elever och även mellan elever och lärare. Den 

didaktiska inkluderingen innebär att pedagogerna anpassar arbetssättet efter eleven i 

behov av särskilt stöd så att hen på lika villkor som övriga elever får utvecklas och lära. 

”Men inkludering är lättare sagt än gjort. Att genomföra organisationsförändringar och 

formulera mål är lätt men att få visionen att rota sig och bli ett uppdrag som berör alla 

inblandade det är svårt” menar Nidefelt, (2008, s. 31).” Det gäller även förskolan som 

länge varit en institution där i stort sett alla barn har varit välkomna, men när 

verksamheten på 1980-talet skulle integrera barn med funktionsnedsättningar eller andra 

behov av särskilt stöd i den ”vanliga” förskolan så ansågs arbetet klart när barnen var 

rumsligt integrerade (Lutz, 2009).  

 

 

 

2.4 Förskolan – tillgänglig eller funktionshindrande 

 

Skillnaden mellan funktionshinder och funktionsnedsättning menar Jakobsson och 

Nilsson (2011), är att en funktionsnedsättning är en nedsättning hos individen medan ett 

funktionshinder skapas i mötet med den omgivande miljön. Den omgivande miljön kan 

antingen bidra till att skapa funktionshinder eller motverka att funktionshinder uppstår. 

Med andra ord kan förskolans omgivande miljö påverka graden av funktionshinder ett 

barn med en funktionsnedsättning kan få i förskolans verksamhet. Förskolans 

verksamhet ska anpassas till alla barn i förskolan enligt Lpfö98/10. Det är alltså inte det 

funktionsnedsatta barnet som ska ändra sig för att passa in i förskolans verksamhet. 

Personalen kan ses som en del av förskolans miljö och Sheridan (2001) pekar på 

pedagogernas betydelse för att uppnå god kvalitet i förskolan. Pedagogernas roll är 

avgörande för hur ett barn upplever sin förskolevistelse eftersom upplevelsen påverkas 

av pedagogernas professionalism och de förutsättningar de har att arbeta med, menar 

hon vidare. Det kan i relation till detta arbete innebära att sättet pedagogen ser det 

funktionsnedsatta barnet och de kunskaper och erfarenheter pedagogen har av 

tillgänglighet och inkludering påverkar hur pedagogen bemöter barnet. De barn som 

arbetet handlar om är ofta, på grund av sina funktionsnedsättningar, beroende av olika 

hjälpmedel och/eller assistenter för att klara av sin vardag, förflytta sig och kunna 

kommunicera. För barn som i så hög grad är beroende av sin omgivning för att få en 

god förskolevistelse känns det extra viktigt att reflektera över sättet vi bemöter dessa 

barn i relation till begrepp som inkludering och tillgänglighet. Finns det tillräcklig 
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kompetens i förskolans verksamhet att inkludera dessa barn mer än bara rumsligt och 

leva upp till det nya tillägget i diskrimineringslagen eller riskeras dessa barn att på olika 

sätt exkluderas från förskolans verksamhet just för att tillgängligheten brister på det 

fysiska sociala eller pedagogiska planet? Utan en god tillgänglighet riskeras barnet att 

exkluderas och ses som någon som ligger förskolan till last i stället för som det står i 

Lpfö98/10 få känna att barnet är en viktig tillgång i gruppen. Hur påverkar 

förskolärarnas, specialpedagogernas och förskolechefernas perspektiv, kunskaper och 

tidigare erfarenheter kring att arbeta med tillgänglighet och inkludering sättet de säger 

sig bemöta barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar? 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur personal inom förskolan ser på arbetet med att 

göra förskolan tillgänglig och inkluderande för barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar. 

 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Vad anser förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer att tillgänglighet 

innebär för barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar? 

 

 

- Hur arbetar förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer för att skapa 

tillgänglighet för barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar?  

 

 

- Hur ser förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer på att inkludera barn 

med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar i den 

ordinarie förskoleverksamheten? 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

 

4.1 Inkludering och perspektiv på specialpedagogik 

 

När jag sökt efter tidigare forskning kring tillgänglighet har jag inte hittar någon tidigare 

forskning varken med inriktning mot förskolan eller mot skolan. När jag letat efter 

forskning om inkludering i den svenska förskolan har jag inte heller hittat speciellt 

mycket varför jag till viss del använt mig av forskning från andra länder. Vissa av de 

studier jag har tagit del av utgår även från den svenska grundskolan. Nilholm och Alm 

(2010) pekar dock på att det finns brister av djupare forskning och analyser kring 

inkluderande processer även i klassrummet trots att inkludering har varit i fokus under 

så lång tid. De menar vidare att ett klassrum inte kan vara antingen inkluderande eller 

inte utan är oftast mer eller mindre inkluderande. Särskiljande lösningar är inte lika 

vanligt i förskolan som det är i skolan (Palla, 2011). Lutz (2009) forskning visar dock 

att inkludering eller tillgänglighet inte heller är så tydlig i förskolan och att man ofta 

nöjer sig med rumslig inkludering.  

 

Palla (2009) ställer sig frågan om inkludering eller ”en förskola/skola för alla” endast är 

ett uppdrag för specialpedagogen trots att barns lärande pågår hela tiden och inte bara 

begränsas till speciella tillfällen. Ett sätt att arbeta med specialpedagogik som är 

tämligen vanligt är att läraren arbetar med huvuddelen av klassen medan assistenterna 

hjälper de barn som är i behov av särskilt stöd. Genom ett sådant arbetssätt riskeras det 

pedagogiska ansvaret att läggas på assistenterna och klasslärarens ansvar gentemot 

dessa barn minskar (Karlsudd, 2002).  

 

Karlsudd (2011) menar att det finns två inriktningar när det handlar om 

specialpedagogiskt arbete. Den ena är den kompensatoriska inriktningen där det främsta 

målet är att genom kompenserande åtgärder anpassa eleven till skolmiljön. 

Undervisningen bedrivs ofta i särskilda grupper där det centrala är träning, färdigheter 

och anpassning. Denna grupp leds ofta av någon eller några speciellt utsedda lärare. 

Den andra inriktningen som Karlsudd kallar för den ideologiska inriktningen strävar i 

stället efter att anpassa miljön efter barnet. Här är det centrala istället förhållningssätt, 

attityder och handling och är en verksamhet där alla är engagerade både föräldrar, 

skolpersonal och elever. Däremot menar Karlsudd att den ideologiska inriktningen kan 

innefatta en kompensatorisk verksamhet men att denna måste utövas i en integrerad 

miljö för att vara inkluderande. För att en inkluderad verksamhet ska bli framgångsrik 

krävs att all personal utifrån läroplanens övergripande mål ständigt arbetar mot 

inkludering.  

 

Även Palla (2011) ser två övergripande diskurser kring barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Den ena är en heterogeniserande diskurs som ligger i linje med att se barns 

olikheter som en tillgång. Den andra är en homogeniserande mer kompensatorisk 

diskurs som ofta används i arbetet med att hitta rätt stöd för att bidra till en så god 

utveckling som möjligt för varje barn som gör att barnets beteende och prestationer 

bedöms i relation till de andra barnen och till olika mallar och kartläggningar.  Dessa två 

diskurser skapar motstridigheter i den specialpedagogiska praktiken när personalen ska 

formulera sig kring ett barn som de oroar sig för. 
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4.2 Framgångsfaktorer för inkludering 
 

Nilholm och Alm (2010) har kommit fram till tre olika kriterier för att mäta graden av 

inkludering i sin studie där målet var att bestämma under vilka förhållanden ett 

klassrum kan räknas som inkluderat. 

 

 

1. Att olikheter uppfattas som något som faller inom normen.  

2. Alla elever är socialt accepterade och delaktiga i klassen.  

3. Att alla elever är delaktiga i de lärande processerna i klassen.  

 

Undersökningarna visar också att all personal såg barnens olikheter som en tillgång men 

att de även såg dem utifrån deras individuella tillkortakommanden.  

 

Olika slags anpassningar i förskoleverksamheten visade sig vara positiva faktorer för 

inkludering i en amerikansk studie av förskolor i kommunal och kyrklig regi. De 

anpassningar som gjordes var stöd till grundläggande funktioner det vill säga 

anpassningar som var tvungna att göras för barnets hälsa, säkerhet, kommunikation och 

framkomlighet. Stöd till lärande och lek för att barnet skulle kunna delta i planerade 

aktiviteter och lekar genom anpassade leksaker och material samt hjälp med 

kommunikation, motivation samt schemaanpassningar. Stöd till socialisation kunde 

innebära att man anpassade bordsplaceringen vid maten för att barnet skulle få sitta 

jämte och interagera med en föredragen kompis, turtagningslekar, kommunikationskort 

mm. Undersökningen visar dock att sociala anpassningar inte gjordes i samma 

utsträckning som de grundläggande funktionerna samt lek och lärande (Cross et al. 

2004). 

 

Relationen mellan föräldrar och pedagoger visade sig vara en avgörande faktor för en 

framgångsrik inkludering enligt både Cross et al. (2004) och Nilholm och Alm (2010). 

Personalen i Cross et al. (2004) undersökning förlitade sig på information från 

föräldrarna om barnens behov och funktionsnedsättningar och medicinska och 

hälsorelaterade förutsättningar för att avgöra vilka rutiner och aktiviteter som ansågs 

lämpliga. Ständig kommunikation pågick mellan föräldrar och pedagoger och mellan 

pedagoger på olika instanser kring det aktuella barnet. Information utbyttes och 

föräldrar och pedagoger var öppna för varandras idéer och förslag och där man 

uppskattade varandras bidrag till att få barnet att lära och utvecklas. 

 

På alla de undersökta förskolorna i den amerikanska undersökningen av 

framgångsfaktorer för inkludering gjord av Cross et al. (2004) var administratörerna 

eller de som styrde verksamheten engagerade och delaktiga i arbetet och 

implementeringen av det inkluderande arbetssättet vilket i sin tur påverkade personalens 

attityder gentemot inkludering av barn med funktionshinder på ett positivt sätt. 

Lindqvist (2011) har i Sverige undersökt olika yrkesgruppers syn kring arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola. Undersökningen visar att många 

rektorer/förskolechefer anser att problemet i stor utsträckning ligger hos det enskilda 

barnet och i andra hand i brister hos läraren. Att organisationen skulle kunna vara 

orsaken till att ett barn är i behov av särskilt stöd nämns inte. Även Cross et al (2004) 

pekar på en väl genomtänkt organisation som en framgångsfaktor när det kommer till 

inkludering av barn med funktionsnedsättningar. Där togs barn endast vid fåtal 

situationer ur gruppen för att få individuell träning av terapeut och då var oftast syftet 
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att visa övrig personal hur de kan arbeta eller pga. att terapeuten hade begränsad tid. 

Individuell träning kunde också ske av ett enskilt barn men i det vanliga klassrummet så 

att barnet ändå var socialt inkluderat även om det hade individuella uppgifter. Man 

ansåg att gemenskapen var av vikt för att barnets motivation skulle uppehållas och att 

de andra barnen fungerade som goda förebilder. För att varje barn skulle utvecklas mot 

målen så hade olika pedagoger eller grupper av pedagoger ansvar för olika åtgärder eller 

insatser så att insatserna inte bara begränsades till de tillfällen då terapeuterna var 

närvarande vilket kunde vara 30-40 minuter två gånger i veckan. Istället kunde arbetet 

pågå hela barnets vistelse på förskolan. 

 

 

4.3 Attityder kring inkludering 

 

Nilholm (2007) ser lärares attityder som en faktor som påverkar elevers möjlighet till 

just inkludering. I Turkiet har en studie kring pedagogers kunskaper om och attityder till 

inkludering i förskolan (preschool) gjord av Sucuoğlu et al, (2013) visat att pedagogerna 

stöter på flest hinder när de ska bedöma barnens prestationer, anpassa undervisningen 

till barn med speciella behov samt att hantera inkluderade klassrum. Undersökningen 

visar också att pedagoger oftast inte är kunskapsmässigt förberedda för att ta emot barn 

med speciella behov i den allmänna undervisningen och att en något mer negativ än 

positiv attityd till inkludering hos pedagogerna kan urskiljas. Forskarna förklarar det 

med att endast en av de 30 tillfrågade pedagogerna hade någon som helst 

specialpedagogisk utbildning och att pedagogerna istället får sina specialpedagogiska 

kunskaper utifrån de erfarenheter de får först när barn i behov av särskilt stöd inkluderas 

i deras klassrum, vilket inte alltid är positiva då pedagogerna utifrån sina kunskaper kan 

ha svårigheter att veta hur de kan hantera situationen. Pedagogers attityder kan starkt 

påverka misslyckande eller framgång när det gäller inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd i ”vanliga” klasser menar Sucuoğlu et al. (2013) och de menar vidare att 

fokus måste ligga på att stärka pedagogernas positiva attityder till inkludering samt att 

öka pedagogernas kunskaper kring inkludering (Sucuoğlu & Bakkaloğlu, et al. 2013). I 

Cross et al. (2004) undersökning av framgångsfaktorer för inkludering av 

funktionsnedsatta barn visade det sig istället att pedagogerna redan från början var 

positivt inställda till inkludering av barn med omfattande funktionsnedsättningar 

eftersom de var övertygade att det skulle hjälpa barnets utveckling och lärande. I de fall 

pedagoger tvekade att ta emot barn med funktionsnedsättningar berodde det även här i 

så fall på att de kände sig kunskapsmässigt oförberedda, att det fattades hjälpmedel, 

eller relevant information om barnet. I svensk förskola har en anledning till att extra 

personalresurs för enskilda barn eftersöks varit att den personen ska kunna lyfta ut 

barnet ur barngruppen för individuell träning vilket tyder på en mer segregerande 

lösning, enligt Lutz (2009). Pedagogerna har också ett mer kvantitativt synsätt på vad 

ordet särskilt står för i särskilt stöd. De syftar till antalet resurstimmar framför att ordet 

särskilt skulle kunna ha en mer kvalitativ betydels så som särskilt mycket eller särskilt 

bra stöd. I undersöknigen av Cross et al. (2004) var istället all personal involverad i 

arbetet med att inkludera det funktionsnedsatta barnet. De olika anpassningarna som 

gjordes för att inkludera barn med omfattande funktionshinder skapade fem olika roller 

som pedagogerna hade, implementatörer vilket alla pedagoger var för att realisera målet 

att vara en inkluderande förskola, informanter mellan föräldrar och pedagoger för att 

kunna ta till vara på föräldrarnas kunskaper om sitt barn, planerare av de anpassningar 

som behövdes utföras, utvecklare av anpassningarna och slutligen tränare som visade 

övrig personal hur man utför en anpassning. 
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5 TEORIANKNYTNING 
 

5.1 Stigma – Stämplingsteorin 

 

Ordet stigma kommer från de gamla grekerna som gav människor med mindre 

önskvärda egenskaper kroppsliga tecken genom att skära eller brännmärka dem för att 

påvisa att de var slavar, brottslingar, förrädare eller utstötta. En person kan i en viss 

miljö visa en mindre önskvärd egenskap som gör henne olik de andra i gruppen. På 

grund av den mindre önskvärda egenskapen sjunker personens status i gruppen vilket 

kan leda till stämpling och stigmatisering. Det finns tre olika typer av stigman: fläckar 

på den personliga karaktären till exempel kriminalitet, alkoholism, arbetslöshet, och 

psykiska sjukdomar. Mer tribala stigman så som ras, nationalitet, religion samt 

kroppsliga missbildningar av olika slag som främst är den typen av stigma som ett barn 

med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar kan riskera att 

stämplas utifrån. Varje samhälle avgör vilka egenskaper som värderas högt respektive 

lågt och något som kan anses vara ett stigma i en typ av social grupp kan anses vara helt 

normalt i en annan. Normerna blir institutionerade och vidmakthålls just därför 

(Goffman, 2011). Förskolan kan ses som en social grupp där det funktionsnedsatta 

barnet kan värderas antingen högt eller lågt beroende på de normer som råder på 

förskolan. Som vuxna i förskolan är pedagogerna viktiga förebilder för vilka normer 

som ska råda och vad barnen kommer lära sig om vad som faller utanför ramarna för 

vad som är ”normalt” eller inte. 

 

Ett stigma kan vara mer eller mindre uppenbart för omgivningen i samband med första 

mötet med den avvikande personen. Den visibilitet ett stigma har påverkar vilken 

information som sänds ut till omgivningen om personen. Första åsynen av en annan 

människa är ofta tillräcklig för att omgivningen ska kategorisera och ge honom eller 

henne särskilda egenskaper. Genom att kategorisera en annan människa får 

omgivningen en förutfattad mening om hur personen borde vara och på så sätt skapas 

normativa förväntningar (Goffman, 2011). Den första uppfattning av en annan 

människa kallas den virituella sociala identiteten vilket kan jämföras med den faktiska 

sociala identiteten som innefattar på det sätt en människa verkligen är. Mellan den 

virituella sociala identiteten och den faktiska sociala identiteten kan en diskrepans 

bildas när omgivningens normativa antaganden inte uppfylls. Det är när dessa 

förväntningar inte infrias som en stämpling eller stigmatisering kan ske. Tvärtom kan 

också en diskrepans i positiv riktning skapas och omgivningen får omklassificera 

individen till en annan mer önskvärd kategori (a.a.). Med så visibla 

funktionsnedsättningar som arbetet handlar om innebär det att det i mötet med ett barn 

med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar är tydligt att de 

normativa förväntningarna för vad ett barn i en viss ålder vanligtvis förväntas att klara 

av inte infrias. Det funktionsnedsatta barnet har behov av hjälpmedel och assistenter för 

att tillgodose sina grundläggande behov samt att kommunicera och det kan det innebära 

att barnet vid första åsyn riskeras att kategoriseras utifrån bristerna i dessa funktioner. 

Kategoriseringen kan sedan bidra till att barnet stigmatiseras eller kan en diskrepans i 

positiv riktning ske när omgiviningen väl har lärt känna det funktionsnedsatta barnet 

och omklassificerar barnet i en mer positiv riktning.  

 

Goffman (2011) menar att det finns två olika grupper av människor som är sympatiskt 

inställda till de stigmatiserade. Den första gruppen är ”de egna” det vill säga individer 

med samma stigma som de själva. Det kan även vara olika föreningar som arbetar för en 

viss grupps rättigheter. Den andra gruppen är ”de visa” som är icke-stigmatiserade 
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personer som har god insyn eller goda kunskaper om ett visst stigma till exempel 

familjemedlemmar, hedersmedlemmar som är sympatiskt inställda gentemot en viss 

stigmatiserad grupp till exempel politiker eller kändisar eller olika yrkesgrupper som 

kommer i kontakt med olika stigman till exempel poliser, socialarbetare, läkare med 

fler. Utifrån förskolans verksamhet skulle pedagoger, specialpedagog eller förskolechef 

kunna fungera som ”den visa” och i sin tur påverka vilken status barnets får i gruppen. 

Karlsudd (2011) menar att klimatet i personalgruppen och pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barnet i behov av särskilt stöd har betydelse för om barnet 

stämplas positivt eller negativt. Karlsudd (2011) har utvecklat modellen ”positiv och 

negativ stämpling” (se bil. 2). Vid negativ stämpling avskiljs barnet ofta från sina 

klasskamrater och hamnar i en specialpedagogisk verksamhet som leds av personal med 

låg kompetens och svagt engagemang. De tillhandahålls dåliga resurser och lokaler. 

Genom denna avskiljning skickas signaler till klasskamrater, skolpersonal, föräldrar och 

barnet själv att det är mindre värt än övriga. I en inkluderande arbetsmiljö där det 

funktionshindrade barnet värderas högt till exempel genom att tilldelas personal med 

stort engagemang och hög kompetens samt bra resurser och lokaler finns större chans 

till positiv stämpling.  

 

 

5.2 Intersubjektivitetsteorin – Symbolisk interaktionism 

 

Mead intresserade sig för det mänskliga samspelet och menade att det ger förklaringen 

till mänskligt beteende (Imsen, 2000). Mead ville veta hur människan utvecklas från 

den biologiska icke–självmedvetna individen till den sociala självmedvetna varelsen 

människa. Han menade att symbolerna och språket har en viktig betydelse i den 

processen därför kom hans teori att kallas symbolisk interaktionism (Mead, 1976). 

Meads arbete ses som socialbehaviorisktiskt men Meads sociala behaviorism går inte att 

jämföra med den behaviorism som förespråkades av Watson som endast observerade 

mätbara ting i form av stimuli och respons och inte tog hänsyn till människors inre 

processer (Schellenberg, 1980). Mead (1976) menade att socialpsykologin var 

behavioristisk då den börjar med en observerbar aktivitet i form av sociala processer 

och handlingar vilka kan analyseras vetenskapligt, samtidigt ansåg han att 

socialpsykologin inte var behavioristisk på så sätt att man inte kunde förbise den roll 

människors erfarenheter spelar för dessa sociala handlingar och processer. Watsons 

behaviorism studerade beteende utan att egentligen ställa sig frågan om beteendet var 

medvetet eller inte. Medvetandet kom å andra sidan att spela en stor roll i Meads arbete 

där medvetandet skapas i interaktionen med andra (Mead, 1976). En människas 

medvetande är ständigt under förändring på grund av den påverkan som omgivningen 

har på individens självbild (von Wright, 2000).  

 

5.2.1 Den generaliserande andre 

Jaget är inte fullt utvecklat vid födseln utan det utvecklas i sociala erfarenhets- och 

aktivitetsprocesser. Vår självbild speglas genom de individuella reaktioner som vi 

framkallar hos andra och av det sätt som andra ser oss och vi tar in andra personers 

attityder i vårt eget handlande (Mead, 1976). Det omfattande motoriskt och 

kommunikativt funktionsnedsatta barnets syn på sig själv påverkas med andra ord av de 

reaktioner som det framkallar hos barn och pedagoger i förskolan och de attityder som 

finns gentemot barnet.  Jaget påverkas också av den organiserade uppsättning attityder 

som finns i samhället och olika sociala grupper vilket Mead (1976) kallar den 

generaliserade andre. ”Den generaliserade andras attityd är hela samhällets attityd” 

(Mead, 1976 s.120).  Den generaliserade andre skapas ur de erfarenheter som finns om 
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en viss social aktivitet bland de individer som är medlemmar i den grupp som utför den 

sociala aktiviteten. I form av den generaliserade andre utövar samhället kontroll över 

medlemmarnas beteende genom att den sociala processen eller samhället ingår som en 

bestämmande faktor i en individs tänkande. Med hjälp av den generaliserade andre 

formas också individens egen identitet och hans eller hennes attityder och beteende, 

individen gör vad de andra gör. I olika sociala grupper och samfund finns olika 

uppsättningar av attityder som medlemmarna styr sitt eget beteende efter. Genom att 

anta dessa attityder blir individen en fullgod medlem i en social grupp och en 

organiserad personlighet uppstår (a.a.).  I förskolan kan de yrkesverksamma inom 

förskolan på olika sätt fungera som den generaliserande andre. Även andra instanser så 

som habiliteringen kan sätta tonen för vilken syn som ska råda kring barn med 

omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar. Människan påverkar 

också omgivningen genom att anpassa den efter sitt eget beteende. Omgivningen 

existerar utifrån den mening som individen ger den, som en slags hypoteser om hur 

saker och ting ska vara. Dessa hypoteser bygger på människors erfarenheter (a.a.). 

Beroende på de erfarenheter, kunskaper och perspektiv som råder hos de 

yrkesverksamma inom förskolan skapas förskolans verksamhet utifrån den mening som 

de yrkesverksamma ger den. Om de ser det funktionsnedsatta barnet som inkluderat för 

att det går på en vanlig förskola, eller finns tillräckliga kunskaper och erfarenheter för 

att skapa en fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgänglig miljö. 

 

5.2.2 Symbolisk interaktionism 

Interaktion i en social situation kan leda till två olika saker. Antingen händer ingen 

utveckling hos individen och handlandet blir ett vanemässigt beteende eller så förändras 

individens reflexiva tänkande och en vidgning av det individuella medvetandet dvs. 

självet sker. Skillnaden mellan beteende och handling är att beteende är förutsägbart och 

det som människor gör lika medan en handling är något som utspelar sig mellan 

människor. I en handling framträder varje människa som ett vem och subjektiviteten 

kommer till uttryck i tal och handling (Von Wright, 2000). Mead (1976) delar upp jaget 

i två olika faser. Det medvetna och observerande ”me” och det omedvetet handlande 

”I”. ”I” är individens respons på omgivningens attityder och den del av jaget som 

subjektivt reagerar eller handlar utifrån de stimuli som han eller hon får av 

omgivningen. Det är också ”I” som skapar nya erfarenheter.”Me” är den uppsättning av 

den generaliserade andres attityder som individen själv antar genom att vara medveten 

och objektiv kring sitt handlande jag (Mead, 1976). Individen distanserar sig från sig 

själv och ser på sig själv som en annan individ skulle göra (Von Wright, 2000). Dessa 

två funktioner av jaget kan inte ske samtidigt men bara ögonblicket efter kan ”I” bli 

”me” genom medveten reflektion över det som hänt. Om jaget inte hade ett ”me” skulle 

det inte finnas något medvetet ansvar och om jaget inte hade något ”I” skulle inga nya 

erfarenheter skapas. (Mead, 1976). 

 

Jaget utvecklas av att vi reflekterar över våra egna handlingar. Enligt Mead (1976) är 

den vokala gesten eller det talade språket speciellt viktigt för utvecklingen av jaget 

eftersom det inte bara påverkar omgivningen utan i lika stor utsträckning påverkar det 

egna jaget. Den talande personen hör sina egna ord och har möjlighet att ge respons på 

sitt eget stimuli i jämförelse med de egna ansiktsuttrycken som man inte kan se. Genom 

att höra hur man själv låter till exempel en irriterad ton i rösten, påverkas medvetandet 

om sin egen person och individen har möjlighet att korrigera sättet att vara. Den vokala 

gesten ger också människan möjlighet att besvara egna stimuli som andra människor 

skulle besvara dem (Mead, 1976). Meads teori om den symboliska interaktionismen är 

betydelsefull att beakta i relation till barn med omfattande motoriska och 
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kommunikativa funktionsnedsättningar på så sätt att barn utan ett talat språk kan få 

svårare att utveckla sin subjektivitet.  

 

5.2.3 Punktuella och relationella perspektivet 

Meads teorier kan sägas handla om intersubjektivitet även om han själv aldrig använde 

de orden. ”Intersubjektivitet omfattar det som sker i den gemensamma världen, i den 

väv av relationer i vilka individer med sina enskilda subjektiviteter ingår.” (von Wright, 

2000 s. 75). Intersubjektivitet är källan till självet och innebär att varje människas 

personliga verklighetsuppfattning och subjektivitet skapas i en interaktion med 

omvärlden. Det innebär att deltagarna i en social situation möts i en kommunikation och 

delar en verklighet som skapas i detta möte, deras subjekt koordineras. 

Intersubjektiviteten kan varken reduceras till enskilda individers subjektivitet, inte 

heller kan total enighet uppstå då mångfald är ett grundvillkor (von Wright, 2000). Von 

Wright (2000) har rekonstruerat Meads teorier utifrån en pedagogisk infallsvinkel. Hon 

har undersökt vad som menas med att pedagogen ska utgå från eleven i undervisningen 

och intresserar sig för vad som krävs för att skapa en verksamhet där man strävar efter 

ett arbetssätt som på bästa sätt ser varje människa som unik.  

 

Von Wright (2000) väljer att se på människans subjektivitet utifrån två skilda 

perspektiv, det punktuella och det relationella perspektivet. Dessa två perspektiv ska 

inte ses som varandras motpoler men de är heller inte kompatibla med varandra. 

Perspektivtagandet är centralt för meningsskapandet och konstruktionen av självet, att 

inta ett perspektiv innebär att man väljer att rikta uppmärksamheten mot ett speciellt 

fenomen menar von Wright (2000). Detta innebär samtidigt, menar hon vidare, att vi 

missar andra fenomen och aspekter som vi väljer att inte fokusera på. Ett exempel kan 

vara de styrdokument som varje pedagog har att förhålla sig till. Det perspektiv en 

lärare har påverkar sättet läraren tolkar texterna vilket i sin tur ger pedagogiska 

konsekvenser. 

 

I det punktuella perspektivet ses människan som sluten och fristående från andra 

människor. Människans subjektivitet är en produkt av olika förutbestämda 

omständigheter och egenskaper, så som sociala, biologiska och psykologiska faktorer, 

och påverkas inte av det sammanhang vari de sker. De kunskaper, egenskaper och 

förmågor en människa har är de den bär med sig. I det punktuella perspektivet kan 

människan frigöra sig från det normativa med hjälp av sitt eget medvetande och anses 

inte vara styrd av de sociala produkter eller sociala konstruktioner som uppstår i ett 

samhälle. Den punktuella pedagogen ser på barnet som ett vad utifrån barnets kunskaper 

och egenskaper. Detta grundat på pedagogens egna antaganden. Pedagogen 

diagnostiserar och bestämmer barnets position utifrån ett bristfokus för att sedan kunna 

hitta de arbetssätt som ska leda fram till de mål som sätts upp. Det är barnets förflutna 

som bestämer barnets förutsättningar. Målet är idealeleven eller i detta fall idealbarnet. 

Alla barn kan inte nå upp till idealbarnet utan då blir strävan istället genomsnittet som 

fungerar som en godtagbar version för idealbarnet. (a.a).  
 

”Om vi antar att det har uppstått en situation som läraren av en eller annan anledning 

uppfattar som problematisk, så kan läraren i det punktuella perspektivet se på eleven och 

fråga ››Vilket är ditt problem?›› Eleven identifieras med sitt problem och läraren riktar 

uppmärksamheten mot åtgärderna.” (von Wright, 2000 s. 194) 

 

I det relationella perspektivet ses människan som öppen och betraktas i relation till 

andra människor. I stället för att påverkas av omständigheter och egenskaper så 

påverkas människans subjektivitet av de handlingar som framträder i relationer med 
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andra människor. Människan ses som ett vem vilket innebär att det aldrig med säkerhet 

går att bestämma vem en annan människa är eftersom dennes subjektivitet ständigt 

skapas på nytt i mötet med andra människor. Genom att inta ett relationellt perspektiv 

pendlar pedagogen mellan att ömsom se barnets perspektiv ömsom sitt eget. Denna 

process vidgar pedagogens medvetenhet. Barnets behov är föränderliga beroende på 

situationen och ses som en gemensam angelägenhet. De förutsättningar och möjligheter 

att lyckas som ett barn har är inte givna på förhand utan avslöjas i situationen. Däremot 

kan pedagogen ha en aning om hur det kan gå men facit på hur det blev kommer inte 

förrän efteråt. Vad det innebär att lyckas med något är också relationellt och kan 

förändras beroende på situationen (a.a.). Utifrån det punktuella perspektivet ses det 

omfattande motoriskt och kommunikativt funktionsnedsatta barnets som ett vad det vill 

säga utifrån sina förmågor som alltid är de samma oavsett vilken situation barnet 

befinner sig i. Med ett relationellt perspektiv ses barnet i stället i relation till 

omgivningen och det som sker just nu och betraktas då som ett vem. Barn har de 

omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar det har men kan bli 

mer eller mindre funktionshindrat beroende på den situation det befinner sig i. 

 

Pedagogen kan i likhet med det punktuella perspektivet i sin iver att vara hjälpsam och 

”duktig” på sitt arbete objektifiera barnet och se barnet som något som ska åtgärdas eller 

fixas utifrån bestämda arbetssätt och diagnoser istället för att ta hänsyn till barnets 

önskemål. Mellan barnet och pedagogen kan då en hjälprelation uppstå där barnet är 

beroende av pedagogen och där pedagogen också innehar en maktposition i relation till 

barnet. Då är det viktigt att den som innehar makten kan hävda och motivera sina 

handlingar. Objektifiering kan leda till att barnet utvecklar ett inlärt hjälpbeteende där 

de inte lär sig att klara av saker på egen hand (Røkenes och Hanssen, 2007). Roller 

definierar människors platser inom en social struktur och bestämmer hur individer beter 

sig i relation till varandra. Roller kan vara formella såsom lärare, elev, assistent etc. eller 

kan rollerna vara informella och handlar då om outtalade roller som uppstår och 

upprätthålls i gruppen (Thornberg, 2013). 
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6 METODVAL 

 

6.1 Datainsamlingsmetoder 

 

Jag vill med detta arbete ta reda på vilken möjlighet barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar har till tillgänglighet och inkludering i 

förskolan. Eftersom fokus i arbetet ligger på förskollärares, specialpedagogers och 

förskolechefers kunskap, erfarenhet och syn kring dessa barn har jag valt att göra en 

kvalitativ studie. En kvalitativ metod är oftast anpassad till att analysera ord eller text 

medan en kvantitativ metod istället passar bättre för att analysera siffror (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Inom det kvalitativa området finns ett antal olika 

datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, observationer, 

skuggning, textanalys och diskursanalys med mer (Ahrne & Svensson, 2013). Då jag 

ville undersöka en persons individuella erfarenhet, kunskap och uppfattning kring barn 

med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar valde jag 

enskilda intervjuer istället för till exempel fokusgrupper där risken att deltagarna 

påverkar varandras åsikter är större.  

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

 

Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer 

har intervjuaren möjlighet att avvika från intervjuguiden till skillnad från strukturerade 

intervjuer där frågorna ska ställas i samma ordning och på samma sätt vid alla intervjuer 

(Bryman, 2008). Kvalitativa intervjuer har nästan alltid en låg grad av strukturering 

menar Patel och Davidsson (2011). Genom att använda semistrukturerade intervjuer har 

jag haft möjlighet att vara flexibel inför den riktningen intervjupersonernas svar har 

tagit för att få ett så uttömmande svar som möjligt. Samtidigt vill jag genom att använda 

en intervjuguide säkerställa att intervjuerna blir jämförbara då Bryman (2008) menar att 

det i en undersökning som rymmer flera fall krävs ett viss mått av struktur för att kunna 

jämföra de olika fallen med varandra.  

 

 

6.2 Urval 

 

Jag har genomfört sju intervjuer med två förskollärare, tre specialpedagoger och två 

förskolechefer kring deras syn på att inkludera och göra förskolans verksamhet 

tillgänglig för barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar. Jag valde att intervjua tre olika yrkeskategorier inom förskolan 

då jag hade för avseende att undersöka hur de utifrån sin yrkesroll tar ansvar för en god 

tillgänglighet och inkludering för barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar. På så sätt har jag kunnat belysa mitt problemområde utifrån 

olika delar av förskolans organisation.  

 

Mitt urval kan sägas bygga på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) då jag mejlade ut 

mitt missivbrev (se bil. 3) till förskolechefer och specialpedagoger i två olika 

kommuner. Min tanke var att maila till ytterligare en kommun om jag inte fick 

tillräckligt många positiva svar men det behövdes aldrig. Förskolecheferna i de båda 

kommunerna fick en förfrågan om att vidarebefordra missivbrevet till förskollärarna ute 
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på deras förskolor. Jag fick positiva svar från två förskollärare, fyra specialpedagoger 

och två förskolechefer. Två specialpedagoger ville bli intervjuade tillsammans men 

eftersom metoden då hade blivit fokusgrupp istället för intervju frågade jag om de 

kunde tänka sig att ställa upp på enskilda intervjuer vilket de kunde. Eftersom jag redan 

hade två andra specialpedagoger att intervjua så tog jag beslutet att det räckte att 

intervjua en av dem för att få balans mellan de olika yrkeskategorierna. Eftersom jag 

redan hade en god spridning mellan förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer 

så gjorde jag inga ytterligare urval bland de som svarat positivt på mitt missivbrev. Jag 

ville inte begränsa min undersökning till att endast intervjua de med erfarenhet av att 

arbeta med barn med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar 

eftersom jag inte visste hur stor erfarenheten av dessa barn var ute bland förskolorna. 

Alla kan någon gång under sin yrkesverksamma tid möta dessa barn ute i 

verksamheterna och den syn på tillgänglighet och inkludering de förskollärare, 

specialpedagoger och förskolechefer då har borde vara avgörande för hur det barnet 

kommer få det i förskolan. Det visade sig dock att samtliga som svarade på mitt 

missivbrev och som jag intervjuade, på olika sätt hade erfarenhet av att arbeta med barn 

med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar.  

 

 

6.3 Genomförande 

 

Jag förberedde intervjuerna genom att utifrån mitt syfte med studien och mina 

frågeställningar formulera intervjufrågor. Jag tillfrågade intervjupersonerna om att 

medverka i intervjuerna genom att mejla ut ett missivbrev till specialpedagoger och 

förskolechefer i två olika kommuner. All kontakt med intervjupersonerna startade 

genom mail men jag hade i missivbrevet lämnat mitt telefonnummer i fall någon hellre 

ville ringa eller skicka sms vilket någon gjorde. Förskolecheferna blev också ombedda 

att vidarebefordra missivbrevet ut till sina förskolor för att jag även skulle kunna hitta 

förskollärare att intervjua. Någon förskolechef ville hellre ge förslag på en förskollärare 

som hen tyckte passade för intervjun vilket också skedde. I missivbrevet (se bil. 3) 

informerade jag om hur intervjun skulle gå till samt de etiska aspekterna. 

Intervjupersonerna fick i samband med intervjun ge sitt godkännande om att intervjun 

skulle få spelas in vilket de blivit förberedda på innan då jag informerat om detta i 

missivbrevet. Alla sju intervjuade gav sitt godkännande. Jag spelade in intervjuerna med 

min mobiltelefon. Intervjupersonerna fick lämna förslag på tid när de kunde intervjuas, 

alla intervjuerna skedde på respektive arbetsplats. Vid den första intervjun ställde jag en 

följdfråga som jag sedan valde att lägga till i min intervjuguide för att säkerställa att jag 

skulle få svar på mina frågeställningar.  

  

 

6.4 Databearbetning 

 

För att analysera min insamlade data har jag valt en hermeneutisk ansats. En kvalitativ 

analys kallas ibland hermeneutisk analys just för att analyserna bygger på tolkning 

(Harboe, 2013). Hermeneutiken användes från början som en metod att analysera 

bibeltexter men har under 1900-talet utvecklats till ett sätt att genom språket förstå och 

tolka mänskliga handlingar (Patel & Davidsson 2011). Jag började bearbetat mina data 

genom att transkribera ner de inspelade intervjuerna till löpande text. Med hjälp av 

hermeneutiken kan intervjuerna analyseras som texter vilket gör att forskaren kan se 

bortom intervjusituationens här och nu och istället uppmärksamma det som förmedlas 

på ett djupare plan (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag valde att transkribera ner allt som 
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sagts i intervjuerna för att vara säker på att inte missa något som kunde vara relevant för 

min undersökning. I sättet jag sedan valde att bearbeta min insamlade data kan jag se 

likheter med de tre steg som Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) använder för att 

förklara kvalitativ analys: kodning – reduktion av data, tematisering – presentation av 

data och summering – slutsatser och verifiering. Jag började organisera mitt 

transkriberade material efter de frågeställningar jag valt för att på så sätt göra en grov 

kategorisering samt för att sortera bort den text som inte var relevant för arbetet, där de 

intervjuade svävat ut och pratat om annat. Sedan läste jag igenom den texten som jag 

markerat som aktuell för varje enskild frågeställning för att hitta teman eller nyckelord 

och på så sätt skapa förfinade kategorier. Tematiseringen av det transkriberade 

materialet utgör resultatdelen. Med hjälp av teoriavsnittet och den tidigare forskningen 

kunde jag belysa och analysera mitt resultat. Det som främst åsyftas när man menar att 

den kvalitativa analysen är hermeneutisk är ”den hermeneutiska cirkeln” menar Hjelm, 

Lindgren och Nilsson (2014). ”Den hermeneutiska cirkeln” är ett växelspel mellan 

förförståelse och erfarenhet, teori och praktik, mellan del och helhet. (Thurén, 2007). 

Går man tillbaka till en text om igen så börjar man inte med samma förförståelse som 

första gången, man har redan en helhetsförståelse (Molander, 2003). Genom att läsa de 

transkriberade intervjuerna flera gånger kunde jag för varje gång jag läste, se nya 

mönster i min insamlade data. Teorierna och den tidigare forskningen gav mig i arbetet 

med min analys också en annan förförståelse än den jag haft tidigare vilket hjälpte mig 

att tolka mitt resultat. Om man inte har några teorier eller förförståelse för problemet så 

kan man inte förstå vad de analyser som man gjort betyder. (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). 

 

 

6.5 Tillförlitlighet 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att mätningarna är korrekt gjorda, Det 

finns alltid en viss grad av osäkerhet kopplad till hermeneutiskt gjorda tolkningar. Olika 

grader av förförståelse påverkar vad människor ser. Beroende på vem det är som gör 

tolkningen kan samma svar ge olika resultat.  Reliabilitet innebär också att studien bygger 

på ett representativt urval av personer så att inte tillfälligheter påverkar resultatet 

(Thurén, 2007). För att få ett så brett resultat som möjligt så valde jag att intervjua 

förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer på olika förskolor och i olika 

kommuner för att inte ett specifikt arbetssätt kring inkludering ska visa sig vara 

dominerande. För att en intervjustudie ska kunna bli representativ måste en ”mättnad” 

uppnås. När forskaren ser ett svarsmönster som återkommer i flertalet intervjuer så kan 

man tala om en sådan ”mättnad” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det är svårt att 

redan från början avgöra hur många personer som behöver intervjuas för att skapa 

”mättnad” i en kvalitativ intervjustudie (Bryman, 2008). När jag genomfört sju 

intervjuer kunde jag urskilja mönster bland intervjusvaren och ansåg därför att 

undersöknigen hade uppnått en mättnad.  
 

Eventuella felkällor och andra förhållanden kan påverka resultatens hållbarhet menar 

vetenskapsrådet (2011) Då jag själv har arbetat som resurs åt ett barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar så har jag en viss förförståelse för 

det problemområde som jag skriver om. Patel och Davidsson (2011) menar att det är bra 

om den som ska göra en intervju har förkunskaper och är förberedd inom det område 

som ska studeras. Samtidigt har jag under arbetets gång försökt att vara objektiv för att 

inte påverka resultatet med mina egna erfarenheter och förutfattade meningar. Eftersom 

en viss tid har förflutit sedan jag själv arbetade som resurs åt ett barn med omfattande 
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motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar känner jag att jag ändå fått en 

relativt god distans till de erfarenheterna vilket gjort att jag lättare kunnat sätta mina 

egna åsikter åt sidan än om jag hade skrivit det självständiga arbetet samtidigt som jag 

arbetade som resurs. 

 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det som man hade för avsikt att 

undersöka (Thurén, 2007). Då jag använt en hermeneutisk ansats med intervju som 

metod så kan eventuella felkällor och brister i validiteten bero på vilka intervjufrågor 

jag valt att ställa och det sätt jag tolkat det som intervjupersonerna sagt. Då intervjuerna 

varit semistrukturerade innebär det att jag ställt olika följdfrågor beroende på vad 

intervjupersonen berättat utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Jag har strävat efter 

att vara medveten om och reflekterande över mina egna normativa antaganden och har 

under arbetets gång haft för avsikt att bearbeta intervjumaterialet på ett objektivt sätt för 

att på så sätt ge en rättvis bild av intervjupersonerna och deras svar.  

 

 

6.6 Etiskt förhållningssätt 

 

Hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får 

behandlas är en mycket viktig del av forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra etiska råd att förhålla sig till vid forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att de inblandade ska få tillräcklig information om vad 

det innebär att delta i studien. Jag har i mitt missivbrev (bil. 3) informerat om vem jag 

är, vad syftet är med studien, samt de rättigheter den medverkande har. Samtidigt ville 

jag inte avslöja för mycket om vad intervjuerna skulle handla om för att förhindra att 

intervjupersonerna skulle kunna ”läsa på” innan intervjuerna. 

 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren ger samtycke till att delta i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002) vilket skedde automatiskt då de som var 

intresserade av att delta i undersökningen svarade på mitt missivbrev. I det fall där en 

förskolechef rekommenderade en förskollärare hade även hen möjlighet att ge sitt 

samtycke på det sätt att jag även i det fallet mailade missivbrevet för att hen skulle veta 

vad hen deltog i. Möjligtvis kan förskolechefens rekommendation gjort att hen kände ett 

krav att delta. Den som intervjuades hade när som helst rätt att avbryta intervjun. Jag 

frågade också om jag fick spela in intervjun men att detta endast gjordes med 

intervjupersonens godkännande.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i en undersökning ska ges största 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) Anonymisering eller avidentifiering innebär att 

ingen kan kombinera en bestämd uppgift med en viss individ (Vetenskapsrådet, 2011). 

Jag har strävat efter att de intervjuade i undersökningen, deras arbetsplats eller den 

kommun de arbetar i ska förbli avidentifierade och har därför kritiskt granskat det jag 

skrivit så att jag inte publicerar någon information som kan ge läsaren ledtrådar till med 

vem eller var jag gjort mina intervjuer. Jag har informerat deltagarna om att det endast 

är jag och eventuellt min handledare som kommer ta del av det inspelade materialet. Jag 

har även informerat om att det inspelade materialet kommer att raderas när arbetet är 

godkänt och där med inte kommer användas i några andra studier enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
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6.7 Metodkritik 

 

Efter som jag ville undersöka förskollärares, specialpedagogers och förskolechefers syn, 

kunskaper och erfarenheter av att inkludera och göra förskolans verksamhet tillgänglig 

för barn med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar valde 

jag kvalitativa intervjuer som metod. Eftersom jag själv har arbetat som resurs åt ett 

barn med dessa funktionsnedsättningar kunde det under intervjuerna ibland vara svårt 

att inte kommentera intervjupersonernas svar, vilket jag upplevde gjorde det svårare att 

ställa följdfrågor, av rädsla för att ställa ledande frågor. Intervjuaren spelar en stor roll 

vid enskilda intervjuer, menar Harboe (2013) vilket mycket väl kan ha påverkat min 

studie då jag inte har någon större erfarenhet av att intervjua. Samtidigt växte 

erfarenheten under arbetets gång och jag kände mig mer och mer säker.  Det finns också 

andra nackdelar med enskilda intervjuer menar Harboe (2013), då det kan uppstå en 

konstlad situation speciellt om man använder ljudupptagning. Jag fick godkännande av 

alla intervjupersoner att spela in och jag blev förvånad över hur oberörda de flesta av de 

intervjuade verkade vara av att jag spelade in. Då undersökspersonerna intervjuades 

utifrån sina kunskaper och erfarenheter och sättet att se på barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar så var ljudupptagning nästan ett 

måste då det hade varit väldigt arbetsamt och tagit bort mycket fokus från den 

intervjuade om jag hade varit tvungen att skriva för hand. 

 

  



  
 

21 

 

7 RESULTAT 

 

Här redovisas resultatet av de sju intervjuer som gjorts med yrkesverksamma inom 

förskolan: två förskolechefer, tre specialpedagoger och två förskollärare. Resultatet 

kategoriseras utifrån de frågeställningar som jag vill ha svar på. Under varje 

frågeställning har resultatet brutits ner i ytterligare kategorier utifrån de nyckelord som 

jag hittat när jag läst igenom mina intervjuer. Nyckelorden är kunskap, motorisk/fysisk 

tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, kompensera och utveckla, organisation, 

synsätt samt samverkan. Resultatet består av löpande text men jag har även använt citat 

för att förtydliga och göra texten mer levande. 

 

 

7.1 Perspektiv på tillgänglighet  

 

Kunskap om tillgänglighet 
När informanterna ska beskriva sina uppfattningar om vad tillgänglighet är finns en viss 

osäkerhet hos många av dem över vad tillgänglighet innebär. En av informanterna visste 

inte att bristande tillgänglighet har skrivits in som diskrimineringsgrund i 

diskrimineringslagen. En av förskolecheferna menar i samband med att bristande 

tillgänglighet blivit en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen att det nu finns för 

lite kunskap om tillgänglighet ute på förskolor och skolor och att man därför inte vet 

vad man kan göra. Hen har därför anmält sin förskola och skola till ett 

tillgänglighetsprojekt som leds av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Även en 

specialpedagog har arbetat med Spsm:s material om tillgänglighet för att ”skatta” sin 

verksamhets tillgänglighet utifrån ett barn med en hörselnedsättning ute på den förskola 

hon arbetar på. En annan förskolechef menar istället att de inte har några problem med 

att skapa tillgänglighet ute på förskolorna varför de inte kommer att arbeta på något 

annat sätt än vad de gör idag.  

 

Motorisk/fysisk tillgänglighet 

Det finns ett tydligt fokus på den motoriska eller fysiska tillgängligheten i de flesta 

intervjuer. Informanterna beskriver olika anpassningar och hjälpmedel som de 

funktionsnedsatta barnen har för att de dagliga rutinerna ska kunna skötas och att barnet 

ska kunna göra samma aktiviteter som övriga barn. 

 

”Ja det jag tänker på direkt är ju att det inte ska finnas något som ska bromsa dem. Det 

ska finnas tillgång till toalett och tvätt och allt som vi har…” (förskolechef).  

 

”Det innebär att man som personal verkligen måste tänka efter för man är ju inte van 

vid det här att man måste tänka ett steg längre att -jaha hur ska rullstolen… den måste 

ju kunna köras runt och i dörröppningarna och toaletten och överallt…” 

(förskollärare). 

 

Lokalerna ses ofta som ett hinder för att skapa en god tillgänglighet och inkludering.  

 

”Vi har inte anpassade lokaler alltid, det kan jag ju se att det blir ett hinder” 

(specialpedagog). 

 

En av de intervjuade ställer sig frågan hur mycket man egentligen ska bygga om och 

berättar om ett exempel i skolan där en pojke kommer att bli tvungen att byta skola då 

den nuvarande skolan inte har möjlighet att möta hans behov. 
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Den fysiska tillgängligheten åskådliggörs inte bara i form av lokaler och hjälpmedel i 

intervjuerna utan även andra resurser tas upp till exempel personaltätheten och storleken 

på barngrupperna. En förskollärare ser sin egen tillgänglighet gentemot det barn som 

hon är resurs åt som något som kan påverka barnets inkludering, då hon även arbetar i 

övriga barngruppen. 

 

Kommunikativ tillgänglighet 

Flera av informanterna delar på motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar 

och pratar om barn med bara kommunikativa funktionsnedsättningar. Två 

specialpedagoger belyser utifrån kommunikativa funktionsnedsättningar omgivningens 

betydelse för inlärningen. De menar att man inte kan lägga ansvaret för att 

kommunikationen ska utvecklas på barnet. De använder tecken som exempel och menar 

att det hela tiden måste vara en tecknande miljö runt barnet. Det räcker inte med att bara 

använda tecken i till exempel samlingar. 

 

”Jag tänker speciellt på en kille nu var det på särskolan han gick på... Jag var med 

honom både på särskolan när han var där på dagtid och hälsade på och på fritids 

sedan på eftermiddagen också. Och då blev det väldigt, väldigt tydligt det här att: är det 

samma kille då? Och när han var på särskolan på dagtid då så tecknar de, han hade 

tecknande eller de tecknade i klassen hela tiden och då tecknade han också, han 

kommunicerade genom tecken. Sen på fritids när jag var med där på eftermiddagen då 

tecknade han ingenting. Och så pratade vi om det och då sa de – Ja men han tecknar ju 

inget! Och så då tänkte jag att det blev väldigt, väldigt tydligt att det var en tecknande 

miljö som han var i på dagen och sedan på eftermiddagen när han kom till fritids så var 

det ingen tecknande miljö och då tecknar man inte heller. Så omgivningen har ju väldigt 

stor betydelse för hur man kommunicerar. Jag skulle ju inte börja prata polska med 

någon om alla pratar svenska” (specialpedagog). 

 

 

7.2 Arbetssätt för att skapa tillgänglighet. 

 

Kompensera och utveckla 

En av specialpedagogerna menar att tillgänglighet handlar om två saker, dels att 

kompensera för de svårigheter som ett barn har genom att hitta andra lösningar än de 

vanliga. Dels att utveckla barnets olika förmågor. Hon menar vidare att det är en vågskål 

och att man måste tänka på båda delarna. Bland de åtgärder som informanterna nämner 

så är de kompenserande åtgärderna överrepresenterade i form av olika anpassningar, 

hjälpmedel och speciella material som gör att barnet kan fungera på förskolan. Man vill 

att barnet ska ”Ha tillgång till det som alla andra har” (förskollärare)  

 

Några av informanterna nämnde det funktionsnedsatta barnets möjlighet till utveckling 

och lärande på olika sätt. 

 

”Ja det är ju att de ska ha möjlighet att nå målen… trots sina begränsningar…” 

(förskolechef). 

 

”… alla barn ska vara hos oss eller har rätt att vara och ska utvecklas och så” 

(förskollärare). 

 

”… det är genom pedagogiska utmaningar som barnet gör framsteg”(specialpedagog). 
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Några menar att vägen till att nå målen inte nödvändigtvis måste se lika ut för alla. 

 

”Ehh att man har så pass individuellt arbetssätt så att man inte blir utpekad för att man 

har kanske individuella lösningar eller individuella redskap utan att alla har sitt eget, 

sin egen pedagogik eller vad man ska säga” (specialpedagog). 

 

Dock att det kan vara lättare att bjuda in de andra barnen till en aktivitet som är skapat 

för det funktionsnedsatta barnet än att försöka få in det barnet i andra aktiviteter menar 

en annan specialpedagog. En förskolechef menar att man ibland kan försvåra för de 

andra barnen i en lek t.ex. genom att ta bort synen och spela boll med en pingla i så att 

det funktionsnedsatta barnet har en större chans att vara med på lika villkor. ”Om någon 

sitter i rullstol eller någon springer det ska inte spela någon roll för alla ska bli jämlika 

då” (Förskolechef).  På en förskola går man ofta till vattentornet på sina utedagar och 

där är det kuperat och mycket backar och svårt att ta sig fram med en rullstol. Då löser 

de det genom att en grupp barn får stanna kvar där det inte är så kuperat med det 

funktionsnedsatta barnet och sedan byter man så att barnet alltid har någon att leka med. 

 

Organisation 

Ute på förskolorna ser organisationen lite olika ut kring barn med omfattande motoriska 

och kommunikativa funktionsnedsättningar. En av förskollärarna är både assistent och 

planerar dessutom det pedagogiska arbetet kring det barn som hon är resurs åt vilket 

hon upplever skapar en känsla av att inte räcka till. Hon har även alla kontakter med 

föräldrar och habiliteringen som i sin tur har olika önskemål hur arbetet med barnet ska 

gå till. Hon menar att det är både på gott och ont och att det kanske skulle vara bra att 

dela upp ansvaret mer samtidigt som hon tycker att det skulle bli en dålig kontinuitet om 

all personal skulle hålla i alla bitarna kring barnet. 

 

”Ehh den flickan som jag jobbar med hon mår kanongott i den här verksamheten om 

jag då hjälper henne och ser till så att det formas lite grann efter henne och ser till så 

att hon kan vara med” (förskollärare). 

 

På en annan förskola har det funktionsnedsatta barnet med sig en egen LSS-assistent 

som är anställd av kommunen och som också arbetar i hemmet. Assistenten fungerar då 

som barnets armar och ben samt har det medicinska ansvaret medan förskolepersonalen 

sköter den pedagogiska biten. Barnet har som alla andra barn en ”ansvarsfröken” som 

sköter kontakten med hemmet och habiliteringen med mera, men att planera och göra 

förskolans aktiviteter tillgängliga för barnet är alla pedagoger i arbetslaget på 

avdelningen involverade i.  

 

”Sedan kan vi känna att det fallet som vi har här har vi ju en assistent och det skulle jag 

säga är väldigt bra… Annars tror jag faktiskt att det hade blivit jättetufft just vad det 

gäller de motoriska bitarna. Vårt barn har ju andra bitar som man måste tänka på med 

andningen, hosta upp slem och så som hon tar hand om då. Mycket kring den fysiska 

biten”(förskollärare). 

 

Förskolechefernas roll när det handlar om att göra förskolan tillgänglig för barn med 

omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar är att vara den som 

skapar och upprätthåller kontakter med till exempel föräldrar, habiliteringen och 

specialpedagog. Att fungera som ”spindeln i nätet” som en av förskolecheferna 

uttryckte sig.” De ansvarar även för att handlingsplaner och andra dokument skrivs och 
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följs upp även om det är pedagogerna som utför arbetet. Förskolechefens roll är även att 

stötta pedagogerna och att ”lyfta” dels det funktionsnedsatta barnet så att det får en hög 

status och också att lyfta arbetslaget genom att ge pedagogerna den 

kompetensutveckling och de resurser som de behöver, tyckte en av specialpedagogerna. 

 

Enligt de tre specialpedagogerna så är specialpedagogens roll först och främst 

handledande. De fungerar som någon som öppnar upp för diskussion och agerar 

bollplank åt personalen ute på förskolorna. Specialpedagogen kan leta upp information 

och vara behjälplig på det sättet, men när det kommer till barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar så är det habiliteringen som 

uppfattas ha den största kunskapen.  Habiliteringen står enligt en av informanterna för 

en specialkompetens som inte finns hos specialpedagogen i förskolan.  

 

Habiliteringen är något som alla informanter upplever att förskolorna har ett gott 

samarbete med. Genom habiliteringen får personalen ute på förskolorna tips och råd om 

hur de kan hantera olika problem som kan uppstå.  

 

”Då hade man, det var från habiliteringen, de är ju jättebra, den kunskapen som finns 

där” (förskolechef). 

 

Dock menar en av specialpedagogerna att det ibland kan vara så att habiliteringen talar i 

termer av att nu måste skolan genomföra vissa saker vilket i sin tur gör att föräldrarna 

får uppfattningen av att det blir som habiliteringen har sagt. Men habiliteringen kan bara 

komma med önskemål om vad förskolan eller skolan ska genomföra. I slutänden är det 

ändå rektorn eller förskolechefen som bestämmer om det habiliteringen föreslår kan 

omsättas i verkligheten vilket ofta blir en fråga om ekonomiska resurser.  

 

 

7.3 Synen på inkludering  

 

Synsätt 

Alla de intervjuade är för inkludering men menar att varje barns individuella behov 

måste vara avgörande för om ett barn inkluderas eller inte.  

 

”Jag tycker nog det. Mmm, det är väldigt bra skulle jag säga, det beror lite på vad det 

finns för behov” (förskollärare).  

 

De båda förskollärarna är förvånade över hur bra inkluderingen av det funktionsnedsatta 

barnet har fungerat 

 

”Jag tycker att det har fungerat otroligt bra måste jag säga. Det är härligt hur de andra 

barnen har anpassat sig och det här med empati och respekt och det … och det är 

mycket som kommer in där från läroplanen som annars kan vara lite svårt så där 

konkret…” (förskollärare). 

 

Intresse och engagemang hos personalen som ska arbeta med barnet är en viktig faktor 

för en lyckad inkludering menar många av informanterna. En förskolechef menar att 

hon handplockar den pedagog som ska ha det yttersta ansvaret kring barnet för att det 

ska bli så bra som möjligt. Ett djupt intresse för att arbeta med barn med 

funktionsnedsättningar och en vilja att det ska bli bra är sådant som hon söker efter. En 

specialpedagog menar att pedagogerna ibland kan göra barnen med omfattande 
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funktionshinder mer sköra än vad de egentligen är men att man istället måste se det 

friska och inte funktionshindret och att titta mer på likheterna gentemot andra barn än 

det som skiljer. En annan specialpedagog upplever också att det bland personalen finns 

ett ganska stort bristfokus, att man hänger upp sig på vad barnen inte kan eller vad som 

inte funkar istället för att se till vad de kan och vad som funkar. Det är även lätt att låsa 

sig vid strukturer och traditioner, menar hon vidare, och att alla barn måste göra allt, i 

stället för att anpassa verksamheten individuellt.  

  

”Bara för att alla barn är med på en samling så är man inkluderad men man kanske 

blir mer exkluderad genom att bli utsatt för någonting som man inte klarar av… Då 

kanske det är mer utpekande för mig att vara den som aldrig klarar av den än för att få 

en annan uppgift” (specialpedagog). 

 

Även en av förskolecheferna menar att pedagogerna kan vara rädda för att de andra 

barnen ska tycka att det blir orättvist om ett barn får göra något annorlunda än de andra 

barnen får. Men barn förstår, menar hon. Istället ser hon fördelen med att de andra 

barnen får lära sig att ta hänsyn och förstå att människor är olika.”… vi är olika men vi 

är lika mycket värda och jag ser så många tecken på att barn förstår det” 

(förskolechef). 

 

 

Samverkan för inkludering 

Samverkan med föräldrar och olika externa kontakter till exempel inom habiliteringen 

så som logoped, arbetsterapeut med mera är något som alla informanterna på ett eller 

annat sätt nämner som en viktig faktor för en lyckad inkludering av barn med 

omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar. En specialpedagog 

menar att man på förskolorna behöver bli bättre på samverkan för att inte riskera att 

man jobbar i parallella spår kring barnet. När förskolan samverkar med föräldrar och 

habiliteringen skapas en större helhetssyn på barnet genom att föräldrarna och 

habiliteringen är med och ger sin bild av barnet, på så sätt kan barnets behov tydligare 

kartläggas. 
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8 ANALYS 

 

8.1 Perspektiv på tillgänglighet  

 

Att svara på vad tillgänglighet innebär var svårt för många av de intervjuade vilket kan 

tolkas precis som Sucuoğlu et al. (2013) forskning som att pedagogerna inte alltid är 

kunskapsmässigt förberedda på att inkludera barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar. Det verkar finnas två olika slags kunskap som 

behövs för att skapa tillgänglighet för barn med omfattande funktionsnedsättningar.  

Dels kunskap om tillgänglighet i sig och dels kunskap om det enskilda barnet. Den 

största kunskapsbristen verkar finnas i kunskapen om tillgänglighet. ”Eftersom man inte 

har så mycket kunskap om tillgänglighet så vet man inte vad man kan göra” menade en 

förskolechef i resultatet. En annan menar att de redan gör allt de kan. Skiljer sig dessa 

två rektorsområdens inkluderingsarbete så mycket åt eller är det en fråga om 

perspektiv? I resultatet framkommer ingen större skillnad i arbetssätt så min tolkning är 

att det handlar om perspektiv. Genom perspektivtagande väljer individen att rikta sin 

uppmärksamhet mot ett speciellt fenomen men tenderar också att missa annan viktig 

information menar von Wright (2000). Samtidigt menar Mead (1976) att människan 

skapar den omgivning som hon vill leva i och att omgivningen existerar utifrån de 

uppfattningar som individen har om hur saker och ting ska vara. Förskolechefer, 

specialpedagoger och förskollärare arbetar utifrån sina kunskaper, perspektiv och 

uppfattningar om vad tillgänglighet för barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionshinder är. Beroende på hur denna kunskap ser ut så påverkas 

det funktionsnedsatta barnet på olika sätt. Enligt Meads (1976) tankar är den 

generaliserade andre en uppsättning organiserade attityder som uppstår för att skapa 

kontroll över samhället. På ett så sätt kan pedagogernas perspektiv och uppfattningar 

påverkas av förskolans organisation, vilken kompetensutveckling som finns, vilka 

möjligheter till reflektion samt hur de som arbetar inom förskolan påverkar varandra 

etc. I resultatet pekar en av specialpedagogerna på vikten av att förskolechefen även 

”lyfter” pedagogerna och ger den kompetensutveckling som behövs. 

 

Kunskap om det enskilda barnet skaffas oftast genom ett gott samarbete med hemmet 

och habiliteringen t.ex. genom nätverksmöten. När föräldrar, pedagoger, förskolechef 

och habiliteringen träffas uppstår den intersubjektivitet som von Wright (2000) menar 

skapas genom social interaktion. Genom att erfarenheter och olika syn på barnet delas 

förändras, genom medveten reflektion, varje deltagares verklighetsuppfattning och 

subjektivitet i relation till det funktionsnedsatta barnet (Mead, 1976). Dock menar Mead 

att social interaktion också kan innebära att ingen utveckling sker och handlandet blir ett 

vanemässigt beteende (von Wright, 2000). Genom att delta i nätverksmötet med sina 

perspektiv och erfarenheter om dels det enskilda barnet men också om vad tillgänglighet 

och inkludering innebär har varje deltagare i nätverksmötet, föräldrar, förskolepersonal, 

habiliteringspersonal, sina hypoteser om hur arbetet kring det funktionsnedsatta barnet 

ska fungera. Utifrån Meads (1976) tankar om den generaliserade andre kan normer på så 

sätt både skapas men också utmanas vid dessa nätverksmöten. En arbetsterapeut från 

habiliteringen ser troligtvis barnet utifrån ett annat perspektiv än vad föräldrarna gör. 

Deltagarna sitter även i olika positioner eller har olika formella roller med mål och 

riktlinjer för hur just deras arbete ska skötas (Thornberg, 2013). De olika positionerna 

kan även innebära att de olika deltagarnas åsikter väger olika tungt beroende på vilken 

formell roll man innehar. Habiliteringens kunskap tycks väga tungt enligt resultatet men 

som en av specialpedagogerna menade så kan habiliteringen bara komma med önskemål 

och att det i slutänden är förskolechefen som bestämmer om det som habiliteringen 
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föreslår kan omsättas i verkligheten. Samtidigt beskriver förskolläraren som fungerar 

som assistent hur hon har upplevelsen av att inte räcka till på grund av direktiv från 

föräldrar, habilitering, specialpedagog och förskolechef.  

  

Största fokus när det handlar om tillgänglighet och inkludering för barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar i förskolan ligger enligt resultatet 

på det område som Tufvesson (2014) kallar ”den fysiska tillgängligheten”, eller Cross et 

al. (2004) istället benämner som ”stöd till grundläggande funktioner”. Med så 

omfattande motoriska funktionsnedsättningar som arbetet handlar om så är det inte 

förvånande. Bra lokaler är en faktor som kan bidra till positiv stämpling (se bil. 2) enligt 

Karlsudd (2011). Säkert är också en god fysisk tillgänglighet en grundläggande 

förutsättning för att även den sociala och pedagogiska tillgängligheten ska fungera. En 

god fysisk tillgänglighet kan säkert i viss mån minska funktionsnedsättningens 

”visibilitet” och hjälpa barnet att kunna visa sitt ”faktiska sociala jag” (Goffman, 2011).  

Risken med ett allt för stort fokus på de fysiska anpassningarna kan dock bli att den 

sociala och pedagogiska tillgängligheten glöms bort. Eller som en specialpedagog i 

resultatet nämner att man inte får den vågskål mellan anpassning och utveckling som är 

önskvärt. Då resultatet visar att den fysiska tillgängligheten främst består av olika slags 

anpassningar av lokaler och hjälpmedel medan den sociala och pedagogiska 

tillgängligheten kräver ett mer aktivt arbete från pedagogerna för att en utveckling ska 

ske vilket därför också kan vara svårare att uppnå. Men inkludering är som Svenska 

Unescorådet (2008) menar ett sätt att stimmulera barns lärande genom att ta tillvara på 

den mångfald som kan uppstå i en ständigt pågående process. Därför kan inte heller 

arbetet med att göra förskolans verksamhet tillgänglig för barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar utgöras endast av anpassningar 

utan är ett ständigt utvecklingsarbete. 

 

Resultatet visar på att speciellt specialpedagogerna efterfrågar en ökad kommunikativ 

tillgänglighet som innebär att det funktionshindrade barnet har rätt till en kommunikativ 

miljö där deras kommunikationsform ständigt är tillgänglig. Genom att koppla det till 

Meads (1976) symboliska interaktionism där språket ses som en grundpåle för 

utvecklingen av det egna jaget får den kommunikativa tillgängligheten en extra stor 

betydelse för det funktionsnedsatta barnets utveckling och lärande. Utan talat språk blir 

det svårare för barnet att påverka sin omgivning. Barnet mister också den del av 

jagutvecklingen som innebär förmåga att påverka medvetandet om sin egen person 

utifrån det sätt han eller hon hör sig själv tala. Om barnet får tillgång till ett alternativt 

och/eller kompletterande kommunikationssätt ökar möjligheterna till en god jag-

utveckling, men då med förutsättningarna att det kommunikationssättet alltid används 

av pedagoger och även i den mån det är möjligt av andra barn, under det 

funktionsnedsatta barnets vistelse på förskolan, inte bara vid vissa speciella tillfällen. 

Genom att pedagogerna har goda kunskaper i det funktionsnedsatta barnets 

kommunikationssätt visar de också övriga barn att det funktionsnedsatta barnet värderas 

högt och det ger en större chans till en positiv stämpling (Karlsudd, 2011). 

 

 

8.2 Arbetssätt för att skapa tillgänglighet 

 

Alla de intervjuade i undersökningen uttrycker att det funktionsnedsatta barnet ska ha 

rätt att lära och utvecklas i förskolans verksamhet. I arbetet med att göra förskolan 

tillgänglig och inkluderande för det funktionsnedsatta barnet verkar den mesta tiden gå 

åt till att hitta anpassningar som gör att barnet kan vara med på de aktiviteter som är 



  
 

28 

 

planerade för övriga barngruppen, det som Karlsudd (2011) kallar kompensatorisk 

inriktning. Detta istället för att skapa aktiviteter utifrån det funktionsnedsatta barnets 

behov och intressen för att sedan bjuda in de övriga barnen i gruppen till aktiviteten, det 

vill säga inta en ideologisk inriktning (Karlsudd, 2011). Man menar i resultatet att det 

funktonshindrade barnet ska ha rätt till det som alla de andra barnen har och endast en 

av de intervjuade nämner barnets rätt till en individuell pedagogik. Genom att skapa 

aktiviteter utifrån barnets behov, där det funktionsnedsatta barnet är väl fungerande så 

borde barnets ”verkliga sociala identitet” (Goffman, 2011) visa sig i större utsträckning 

än i situationer där barnet har svårigheter att vara med. Då riskeras barnet att misstolkas 

och kategoriseras. Genom att pedagogerna planerar aktiviteter utifrån det 

funktionsnedsatta barnets intressen och behov signalerar de också även här till de andra 

barnen att barnet värderas högt och då finns också en större chans till positiv stämpling 

(Karlsudd, 2011). Karlsudd (2011) kallar det för positiv särbehandling (se bil. 2), men 

resultatet visar att många pedagoger är rädda för att ge de funktionsnedsatta barnen 

favörer för att de tror att de är orättvisa. Resultatet visar dock att de andra barnen i 

barngruppen oftast har stor förståelse för att det funktionsnedsatta barnet ibland får göra 

sådant som de andra barnen inte får. Med hjälp av Meads (1976) tankar om den 

generaliserade andre kan detta tolkas som att pedagogerna, som ett sätt att kunna ha 

kontroll över verksamheten, styrs av de organiserade attityder som finns i förskolan om 

vad som är rätt eller fel. Den risk som uppstår är dock att pedagogerna hindrar 

verksamheten från att individualiseras, det vill säga utgå från varje barns behov, och att 

en homogeniserande diskurs (Palla, 2011) skapas där barnets beteende och prestationer 

bedöms i relation till de andra barnen istället för att se olikheter som en tillgång det vill 

säga en heterogeniserade diskurs. 

 

”Den visa” är en icke-stigmatiserad person som har god insikt om ett visst stigma 

(Goffman, 2011). I förskolan skulle en förskollärare eller assistent kunna fungera som 

”den visa”. Resultatet visar på två olika sätt att arbeta kring det funktionsnedsatta 

barnet. På den ena förskolan är det en förskollärare som fungerar som resurs och sköter 

allt arbete kring barnet både, motoriskt och pedagogiskt. Hon är den som fungerar som 

”den visa”. På den andra förskolan är det en LSS-assistent som sköter det motoriska 

medan förskolans pedagoger tar ansvar för barnets pedagogiska utveckling. Enligt 

Svenska Unescorådet (2008) är inkludering en process där hela utbildningssystemet är 

involverat i sökandet efter att på bättre sätt ta vara på mångfald för att kunna stimulera 

barn och vuxnas lärande. Med tanke på det så borde förskolan med LSS-assistent öppna 

upp till en större möjlighet till inkludering då hela arbetslaget är involverat i det 

funktionsnedsatta barnets utveckling och lärande. Då alla pedagoger tar ansvar för att 

verksamheten anpassas till det funktionsnedsatta barnet får de också mer kunskap om 

barnets behov och fler pedagoger kan då fungera som ”den visa” (Goffman, 2011) i det 

funktionshindrade barnets kontakt med de andra barnen, deras föräldrar och övrig 

personal på förskolan. När fler pedagoger fungerar som ”de visa” (Goffman, 2011) dvs. 

är mer insatta i barnets behov, så skapas också en större möjlighet att förändra de 

strukturer och traditioner som en specialpedagog i undersökningen menar kan vara lätt 

att låsa sig vid i förskolans organisation. ”Den visa” (Goffman, 2011) kan även vara 

andra personer i förskolans organisation. En engagerad och stöttande administratör eller 

förskolechef är av vikt för en god inkludering visar studier gjorda av Cross et al. (2004). 

Resultatet visar att förskolechefen ofta är den som skapar och upprätthåller kontakter 

med föräldrar, habilitering och specialpedagog. 
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8.3 Synen på inkludering 

 

Mead (1976) menar att vår självbild speglas genom de individuella reaktioner som vi 

framkallar hos andra. Det sätt en annan människa ser på oss påverkar också vårt 

handlande. En gemensam faktor hos de som arbetar närmast det funktionsnedsatta 

barnet i förskolan verkar vara ett genuint intresse och engagemang. Där verkar 

förskolecheferna ha ganska stor insyn i vilken eller vilka pedagoger som skulle kunna 

passa att arbeta med det funktionsnedsatta barnet. En faktor för en lyckad inkludering av 

funktionsnedsatta barn är att pedagogerna från början är positivt inställda till 

inkludering enligt Cross et al, (2004). En av specialpedagogerna menade också att 

förskolechefens syn på barnet ofta påverkar pedagogerna som arbetar med det 

funktionsnedsatta barnet och att det är förskolechefens roll att ”lyfta” barnet inför 

pedagogerna och höja barnets status. Alla de intervjuade i studien är positiva till 

inkludering av barn med motoriska och kommunikativa funktionshinder men menar att 

det måste ske efter det funktionshindrade barnets behov. ”Att utgå från barnets behov” 

skulle kunna innebära att pedagogerna ser på barnet ur ett punktuellt perspektiv, som ett 

vad (von Wright, 2000) till exempel om de med hjälp av olika mallar och kartläggningar 

utreder barnets behov som då riskerar att bli statiskt i alla situationer. Det skulle också 

kunna innebära att pedagogerna har ett relationellt perspektiv om de ser barnet som ett 

vem (von Wright, 2000) och barnets behov som föränderliga beroende på situationen. 

Mead (1976) menar att människan ständigt skapas i sociala situationer vilket innebär att 

barnets behov aldrig med säkerhet kan förutsägas även om pedagogerna givetvis utifrån 

tidigare erfarenhet kan ha en aning om dem. Förskollärare, specialpedagoger och 

förskolechefers punktuella eller relationella perspektiv kan säkert på olika sätt påverkas 

om förskolan har en heterogeniserade eller en homogeniserande diskurs kring barn med 

funktionsnedsättningar. Den heterogeniserande diskursen ser barns olikheter som en 

tillgång medan den homogeneraliserande diskursen är mer kompensatorisk där barnets 

beteende och prestationer bedöms i relation till de andra barnen och till olika mallar och 

kartläggningar. Specialpedagogerna i undersökningen menar att det bland pedagogerna 

ibland finns ett bristfokus. I stället för att fokusera på det friska väljer pedagogerna att 

se det som barnet inte klarar av vilket i så fall ger pedagogerna ett punktuellt perspektiv. 

Då det funktionsnedsatta barnet i förskolan är i behov av pedagogerna och en 

hjälprelation uppstår, kan det utifrån ett punktuellt perspektiv innebära att pedagogerna 

objektifierar barnet och skapar barnet utifrån barnets diagnos eller särskilda behov 

(Røkenes och Hanssen, 2007). Barnet blir då ett vad istället för ett vem (von Wright, 

2000) där barnets egna önskemål inte tas i beaktande. På så sätt kan ”att utgå från 

barnets behov” får två helt skilda betydelser beroende på om förskolan som verksamhet 

har en heterogeniserande eller en homogeniserande syn på barnet och om pedagogerna 

som arbetar kring barnet intar ett relationellt eller ett punktuellt perspektiv gentemot 

barnet. Med tanke på att resultatet visar att pedagogerna främst verkar fokusera på att 

hitta anpassningar för att det funktionsnedsatta barnet ska kunna vara med på de 

aktiviteter som planeras för den övriga barngruppen istället för att bjuda in övriga barn 

till aktiviteter anpassade för det funktionsnedsatta barnet så kan det visa på ett 

punktuellt perspektiv. För att anpassa aktiviteter planerade för de övriga barnen i 

barngruppen måste pedagogerna fokusera dels på vad det funktionsnedsatta barnet 

klarar av men kanske främst på det som det funktionsnedsatta barnet inte klarar av för 

att kunna göra anpassningar vilket kan innebära ett bristfokus och jämförelser med de 

andra barnen. 
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9 DISKUSSION 

 

Då jag själv arbetat som resurs på förskolan åt ett barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar var jag lite orolig att jag hade valt att skriva om 

ett ämne där jag redan visste allt och att arbetet skulle färgas av mina egna uppfattningar 

och förutfattade meningar. Jag famlade länge efter vad det var som jag egentligen ville 

veta kring inkludering av barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar. Begreppet tillgänglighet hjälpte mig att sätta ord på vad i 

inkluderingsprocessen som det var jag ville skriva om och hur jag skulle formulera mitt 

syfte och mina frågeställningar. I bakgrunden valde jag att fördjupa mig i 

inkluderingsprocessen, tillgänglighet och de styrdokument och lagar som anger de 

rättigheter som barn med funktionsnedsättningar har. Mitt empiriska material samlade 

jag in genom att intervjua förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer kring 

tillgänglighet och inkludering. Inte förrän jag gjort mina intervjuer och kategoriserat 

dem med hjälp av olika nyckelbegrepp kunde jag se vilka teorier jag skulle använda för 

att analysera mitt empiriska material. Med hjälp av Goffman (2011), Mead (1976) och 

von Wrights (2000) teorier kunde jag analysera mitt resultat och på så sätt se på arbetet 

med att inkludera barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar ur helt nya perspektiv. 

 

 

9.1 Metoddiskussion 

 

För att verkligen se hur väl inkluderade barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar är i förskolans verksamhet hade kanske 

observation som metod varit att föredra, för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Enligt Harboe (2013) finns det dock tre omständigheter som kan påverka metodvalet: 

situationen, tiden och resurserna.  Dels skulle observationer kräva föräldrars 

medgivande vilket skulle försvåra det hela. Observationer är också mer tidskrävande 

och den tiden kände jag inte att jag hade på grund av att jag under arbetets gång varit 

föräldraledig. Då arbetet handlar om barn med en kombination av 

funktionsnedsättningar som heller inte är jättevanlig ute på förskolorna så fanns en risk 

att jag inte skulle hitta tillräckligt många barn att observera. Jag valde istället att vinkla 

min studie mot förskolechefernas, specialpedagogernas och förskollärarnas synsätt, 

kunskaper och erfarenheter om dessa barn. Utifrån denna vinkling har jag valt en 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Min insamlade data har jag 

bearbetat med hjälp av en hermeneutisk ansats där teorier och tidigare erfarenheter 

fungerat som en förförståelse i min strävan att fördjupat förstå de yrkesverksammas 

upplevelser av att skapa tillgänglighet och inkludering för barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar. Nackdelen med en kvalitativ 

undersökning, menar Bryman (2011) är att en sådan undersökning kan vara svår att 

efterlikna av andra forskare. Resultatet på min undersökning visar de uppfattningar och 

kunskaper som finns hos de intervjupersoner som medverkat i min studie som bygger på 

ett bekvämlighetsurval. En av de intervjuade blev handplockad av sin förskolechef på 

grund av hens erfarenheter av att arbeta med ett barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar. Det kan givetvis påverkat resultatet då jag hade 

för avsikt att intervjua förskollärare, specialpedagoger och förskolechefers syn på, 

kunskaper om och erfarenheter av dessa barn. Resultatet kan också påverkas av hur 

intervjupersonen tolkar omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar. Vissa delade på begreppen och pratade om barn med bara 

motoriska eller bara kommunikativa funktionsnedsättningar vilket kan påverka 
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resultatet. Om jag hade gjort en tydligare beskrivning över de barn jag avsåg att 

intervjuerna skulle handla om så hade jag kanske fått ett något annorlunda resultat. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion 

  

Med tanke på att tillägget om bristande tillgänglighet för människor med 

funktionsnedsättningar är så pass nytt (2015-01-01) i diskrimineringslagen (SFS 

2014:958) så är kanske inte resultatet att det behövs mer kunskap om tillgänglighet ute 

bland yrkesaktiva inom förskolan så förvånande. Att fokus ligger på den fysiska 

tillgängligheten är kanske heller inte så förvånande med tanke på de omfattande 

motoriska funktionsnedsättningar som arbetet handlar om. 

 

Kommunikativ tillgängligheten är ett begrepp som uppstått under arbetets gång och med 

Mead (1976) och von Wrights (2000) teorier kring intersubjektivitet kan vi förstå hur 

viktigt språket verkligen är för en människas självbild och jag-utveckling. Med hjälp av 

språket reflekterar vi över våra erfarenheter vilket i sin tur påverkar jag-utvecklingen. 

Hur ser jag på mig själv om jag inte har möjlighet att sätta ord, tecken, eller bilder på 

det som jag tänker?  Ändå verkar det finnas brister i just den kommunikativa 

tillgängligheten ute på förskolorna. Vilket är något som jag upplever stämmer med mina 

erfarenheter som pedagogisk resurs. Jag tror att bristerna i den kommunikativa 

tillgängligheten beror dels beror på bristande kunskap om språkets betydelse, men också 

om resurser. Det tar tid att lära sig ett alternativt och/eller kompletterande 

kommunikationssätt samt kostar pengar att gå på utbildning. Dessutom tror ofta 

pedagogerna som en av specialpedagogerna menade i resultatet att barnet kommer att 

använda det alternativa och/eller kompletterande kommunikationssättet av sig självt när 

det i själva verket handlar om att pedagogerna runt om barnet måste agera som 

kommunikativa förebilder. Där tror jag det handlar om att som pedagog våga använda 

ett alternativt och/eller kompletterande kommunikationssätt trots att man inte är helt 

bekväm med det. Efterhand lär man sig och blir tryggare med att använda det aktuella 

kommunikationssättet. Alla barn behöver någon form av språk oavsett om det är talat, 

tecken som stöd eller bilder. Jag tror att pedagoger inom förskolan måste bli mer 

medvetna om språkets betydelse och det är något som jag kommer att ta med mig i mitt 

blivande yrke som specialpedagog. Oavsett om det som i det här arbetet handlar om 

barn med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar, 

flerspråkiga barn eller små barn som inte ännu lärt sig att prata så bör språket betydelse 

beaktas i samband med barnets subjektivitet. 

 

Det intressanta tycker jag har varit att se de skillnader i perspektiv som finns mellan de 

intervjuade och hur det i sin tur kan påverka inkluderingsprocessen ute på respektive 

förskola. Hur man på två så olika sätt valt att arbeta kring barn med omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar, antingen med en pedagogisk 

resurs som tar allt ansvar för barnet eller en LSS-assistent som är barnets armar och ben 

och pedagogerna på förskolan tar det pedagogiska ansvaret. När jag själv arbetade som 

pedagogisk resurs åt ett barn med omfattade motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar upplevde jag att jag skulle fungera både som barnets armar och 

ben samtidigt som jag skulle sköta det pedagogiska arbetet och anpassa aktiviteter som 

var planerade för de andra barnen så att det funktionsnedsatta barnet kunde vara med. 

Jag kan tycka att förskolans pedagoger i första hand ska fokusera på det som de kan bäst 

nämligen det pedagogiska arbetet istället för det omfattande omvårdnadsarbete som det 

ibland kan vara med dessa barn, vilket kanske är mer lämpat för en LSS-assistent. På så 
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sätt blir det heller inte endast den pedagogiska resursens ansvar att hitta pedagogiska 

strategier för det funktionsnedsatta barnet utan den pedagogiska tillgängligheten blir ett 

gemensamt arbete i arbetslaget. Ur den synpunkten kan en LSS-assistent vara en fördel. 

Samtidigt får inte arbetet med att anpassa verksamheten pedagogiskt efter barnets 

individuella utveckling då heller riskeras att bli LSS-assistentens ansvar vilket enligt 

Karlsudd (2002) kan innebära att klasslärarens eller i det här fallet 

förskolepedagogernas ansvar mot det funktionsnedsatta barnet minskar.  

 

Det här arbetet har för mig inneburit en ny kunskap och medvetenhet kring 

tillgänglighet och inkludering som jag kommer att bära med mig i mitt kommande yrke 

som specialpedagog inom förskolan. Arbetet har visat att mer kunskap om tillgänglighet 

och inkludering behövs ute i verksamheterna. Pedagogiska diskussioner om 

tillgänglighet, som jag upplever är en mer greppbar komponent av inkludering, tror jag 

kan vara en väg att gå för att öppna upp till diskussion om hur vi kan skapa en mer 

inkluderande förskola där hela förskolan och dess personal är involverade i processen. 

Att skapa aktiviteter runt de intressen och funderingar som finns i barngruppen är något 

som vi gör varje dag i förskolans verksamhet. Det funktionsnedsatta barnets intressen 

och behov måste bli en del av den verksamheten också utan att en uppfattning om att de 

andra barnen får stå tillbaka uppstår. I stället för att anamma ett bristfokus och tänka på 

vad vi inte kan göra i en barngrupp med ett barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar borde vi se på alla de lärtillfällen som det 

medför istället. Pedagoger och andra yrkesverksamma i förskolan har stor makt att 

påverka hur de övriga barnen ser på det funktionsnedsatta barnet och på sikt påverka de 

normer och fördomar som råder i samhället. Pedagogerna kan påverka det 

funktionsnedsatta barnets sociala status i gruppen genom att det händer roliga saker 

kring det funktionsnedsatta barnet. Därför tycker jag att det är viktigt att utgå från det 

funktionsnedsatta barnets förmågor och skapa aktiviteter utifrån det.  

 

Jag har under arbetets gång upptäckt flera områden där mer forskning skulle behövas. 

Med tanke på det nya tillägget om bristande tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar i diskrimineringslagen (SFS 2014:958) så anser jag att det finns 

ett behov av vidare forskning kring tillgänglighet och inkludering både i skolan men 

kanske framför allt i förskolan, då jag upplevt att jag inte funnit så mycket forskning 

kring inkludering inom förskolans verksamhet. När jag sökt efter forskning om barn i 

behov av särskilt stöd och inkludering i skola och förskola har den forskning jag hittat 

främst handlat om barn med utvecklingstörning eller olika neurologiska 

funktionsnedsättningar såsom ADHD och autism inte alls mycket om just omfattande 

motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar som mitt arbete handlar om. Barn 

med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar är inte lika 

vanligt förekommande som barn med ADHD eller koncentrationssvårigheter men de 

finns definitivt ute på förskolorna. Ytterligare något som förvånade mig under mina 

intervjuer var att ingen av informanterna nämnde likabehandlingsplanen när vi pratade 

om tillgänglighet och det nya tillägget i diskrimineringslagen. Nu är tillägget i 

diskrimineringslagen så pass nytt, så det är troligtvis för tidigt att göra en textanalys för 

att se hur man på olika förskolor beskriver att man arbetar med tillgänglighet i 

likabehandlingsplanerna, men om några år skulle det vara intressant att göra en sådan 

studie. 
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III 

 

Bilaga 3 - Missivbrev 

 

Hej!  

Jag heter Cecilia Dahlberg och läser till specialpedagog på Linnéuniversitetet. Jag håller 

just nu på med mitt självständiga arbete på 15 hp vilket egentligen skulle varit färdig i 

oktober 2014 men pga. att jag födde mitt första barn i september så har det hela blivit 

lite förskjutet. Nu tänkte jag göra ett försök att bli färdig innan jag börjar arbeta i 

augusti igen och söker därför förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer att 

intervjua. 

 

I mitt arbete vill jag undersöka vilken möjlighet barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar har till tillgänglighet och inkludering i 

förskolan. Genom att intervjua några av er och ta del av era kunskaper och erfarenheter 

hoppas jag kunna få svar på detta. De barn jag avser är barn som behöver hjälp av 

assistenter och olika hjälpmedel för att kunna förflytta sig och kommunicera med 

omgivningen. Om du är förskollärare, specialpedagog eller förskolechef och kan tänka 

dig att ställa upp på en intervju så skicka ett mail till ***********eller ring/sms:a 

********** så bestämmer vi tid och dag.  

 

Så här kommer intervjuerna att gå till: 

Intervjuerna är frivilliga och kan när som helst avbrytas om du vill det. Med din 

tillåtelse kommer jag att spela in intervjuerna för att på så sätt få med så mycket 

information som möjligt men även för att jag som intervjuare ska kunna ge dig som 

intervjuas min fulla uppmärksamhet. Endast jag och min handledare kommer att ha 

tillgång till det inspelade materialet och det kommer inte spridas. När arbetet är godkänt 

kommer alla inspelningar att raderas. Intervjuerna kommer att vara konfidentiella dvs. 

det kommer bara vara jag som vet vem den intervjuade är. I mitt arbete kommer jag att 

sträva efter full anonymitet och avidentifiering av alla intervjuade samt de kommuner de 

arbetar i. Jag kommer kritiskt granska det jag skriver så att jag inte publicerar någon 

information som kan ge läsaren ledtrådar till med vem eller var jag gjort mina 

intervjuer,  

 

 

Med vänlig hälsning Cissi 

  



  
 

IV 

 

Bilaga 4 – Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare/specialpedagog/förskolechef? 

 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar? 

 

Vad tycker du att tillgänglighet innebär för barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar? 

 

Utifrån din yrkesroll vad tycker du att din uppgift är när det handlar om att göra 

förskolans verksamhet tillgänglig för barn med motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar? 

 

Kommer det faktum att bristande tillgänglighet numer är en diskrimineringsform i 

diskrimineringslagen påverka hur ni arbetar med tillgänglighet och inkludering på 

förskolan? I så fall hur? 

 

Hur ser du på att inkludera barn med omfattande motoriska och kommunikativa 

funktionsnedsättningar i den ordinarie förskolans verksamhet? 

 

Vilka faktorer tror du är viktiga för att inkluderingen av barn med omfattande motoriska 

och kommunikativa funktionsnedsättningar ska bli lyckad? 

 

Vilka hinder kan du se för en lyckad inkludering av barn med omfattande motoriska och 

kommunikativa funktionsnedsättningar? 

 

 


