
 

 

 

Delaktighet – en fråga om sammanhang och tillgång till 

kontext  

En explorativ studie om villkor för delaktighet för ett barn med 

synnedsättning i kombination med flera funktionsnedsättningar 

i en inkluderande förskolemiljö 

Håkan Jansson 

 

 

 

 

Stockholm universitet 

Specialpedagogiska institutionen  

Masteruppsats i Specialpedagogik 30 hp 

Höstterminen 2016 

Handledare: Ulla Ek 

English title: Participation – a matter of context and accessibility 

 



 

 

 

 

Abstract 

The idea for this study has gradationally grown under many years of work and experience 

with children with visual impairment in combination with additional disabilities. It has 

especially been in meeting these children the realization that the conditions for their 

participation looks very different have grown. Many efforts have been made, but they rarely 

concentrate on finding out how children interact with their environment and how different 

factors in the environment effects the child’s participation. This study’s purpose is to examine 

the conditions for a young child’s participation in an included preschool environment. The 

study’s main focus is a 3 ½ year old boy with reduction in sight - motor activity and ability 

functions. The study’s empirical evidence consists of 19 video-observations gathered under a 

period of 1½ years. The study has two main question formulations: 1) How a child’s 

environment effects the child’s participation? 2) Is it possible to apply World Health 

Organization (WHO: s) International Classification of Functioning, Disability and Health - 

Children and Youth (ICF-CY) as a method to make visible the factors that effects a child’s 

participation in an included preschool environment? The study’s start is qualitative with a 

clear exploratory character. The study has been organised in tree steps. 1) Video-observations 

and transliteration, 2) Coding according to ICF-CY and 3) analyse according to a model of 

five environmental aspects of participation. The study’s result presents on an individual, – 

method and model level. On an individual level the most apparent is context for the 

conditions for a child’s participation. On a method level the ICF-CY study did not give 

enough substance to make visible a child’s participation and a specially the interaction 

between the individual and the environment. It also showed to be difficult to choose the most 

appropriate code. On a model level two perspectives are made visible on participation; the 

sociological and the developmental psychological. The result also show that ICF-CY together 

with a model containing five environmental aspects of participation gave a better holistic 

picture of situations and interaction between the individual and the environment. 
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Sammanfattning 

Idén till denna studie har succesivt vuxit fram under flera års arbete och erfarenheter av barn 

med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Det har framförallt 

varit i möten med dessa barn jag fått insikten att villkoren för deras delaktighet ser så olika ut. 

Många insatser görs, men de inriktar sig sällan på att ta reda på hur barn samspelar med sin 

omgivning och hur faktorer i miljön påverkar barnets delaktighet. Studien syftar till att 

undersöka villkor för ett litet barns delaktighet i en inkluderande förskolemiljö. Studiens 

huvudperson är en 3½ årig pojke med nedsättning i syn,- motorik och begåvningsfunktioner. 

Studiens empiri består av 19 videoobservationer inhämtade under en period av 1½ år. Studien 

har två huvudsakliga frågeställningar: 1) Hur ser villkoren för delaktighet ut för barn med svår 

synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar i en inkluderande 

förskolemiljö? 2) Är det möjligt att tillämpa Världshälsoorganisationen (WHO:s) 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn och 

ungdomsversionen (ICF-CY) som metod för att synliggöra villkor för barns delaktighet? 

Studiens ansats är kvalitativ med en tydlig explorativ karaktär. Studien har organiserats i tre 

steg. 1) Videoobservation och transkribering, 2) Kodning enligt ICF-CY och 3) analys enlig 

en modell om fem miljömässiga aspekter om delaktighet. Studiens resultat presenteras på  

individ,- metod och modellnivå. På individnivå framträder bland annat kontext som villkor för 

ett barns delaktighet. På metodnivå gav inte ICF-CY studien tillräcklig substans för att 

synliggöra villkoren för delaktighet och särskilt samspelet mellan individ och miljö. Det 

visade sig också vara svårigheter att välja lämplig kod. På modellnivå synliggörs två 

perspektiv på delaktighet; det sociologiska och utvecklingspsykologiska. Dessutom visade det 

sig att ICF-CY tillsammans med en modell innehållande fem miljömässiga aspekter av 

delaktighet gav en bättre helhetsbild av situationer och samspelet mellan individ och miljö.  

 
Nyckelord:  
Delaktighet, synnedsättning, funktionshinder, miljö, kontext och ICF-CY. 

 



 

 

 

 

Förord 

Att arbeta med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar 

innebär ofta intressanta utmaningar. Det är också i kontakt med dessa barn jag fått idén till 

denna uppsats om att undersöka villkoren för deras delaktighet. För att arbetet ska ge bästa 

möjliga resultat fodras en ödmjuk inställning, noggrannhet och en helhetssyn på barns behov 

och möjligheter. Arbetet kräver också goda medarbetare som vill och kan samverka. 

     Trots att jag ensam författat denna uppsats är det många som bidragit på ett eller annat vis. 

Jag tänker framförallt på studiens huvudperson och hans familj men också på de som arbetat 

med barnet och de som gett olika formar av stöd till familj och förskola. Utan er hade studies 

empiri inte blivit möjlig och tillgänglig. Jag vill därmed rikta ett stort tack till Carl och hans 

vårdnadshavare för er positiva inställning och godkännande att få använda en unik empiri i 

form av nitton videoobservationer. 

     En stark bidragande orsak till att jag kommit i mål med uppsatsen är min handledare 

professor Ulla Ek. Tack för dina ödmjuka, insiktsfulla och kloka synpunkter och inte minst 

ditt tålamod. Tack också till mina chefer och kollegor på Specialpedagogiska 

skolmyndigheter (SPSM) RC syn för möjligheten att studera och ert uppmuntrande stöd. 

 

 

 

 

Håkan Jansson 

Örebro, den 30 december 2016 
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Inledning 

I dagens moderna samhälle ökar antalet människor med funktionsnedsättning. En anledning är 

att människor lever längre, en annan är att sjukvården blivit både bättre och mer effektiv 

vilket gör att barn som föds med svåra sjukdomar oftare räddas till liv jämfört med tidigare. 

Uppskattningsvis lever ca 300 000 barn i Sverige med en eller flera funktionsnedsättningar 

(Barnombudsmannen, 2016). Precis som barn är barn med så kallad typisk utveckling är barn 

med funktionsnedsättning en heterogen grupp. Skillnaden är att dessa barn har sämre levnads- 

och livsvillkor än sina jämnåriga kamrater. Enligt en årsrapport om folkhälsan i Sverige gäller 

det särskilt barn med måttliga och svåra funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2012).1 

     Inom funktionshinderspolitiken poängteras att FN:s konvention för barnets rättigheter ska 

vara central i arbetet med de funktionshinderspolitiska målen och att inflytande och 

delaktighet är prioriterade områden. Arbetet ska bland annat inrikta sig på att ge personer med 

funktionsnedsättning, oavsett ålder, förutsättningar för delaktighet och självbestämmande. 

Barn ska också i ökad utsträckning komma till tals, bli lyssnade till och kunna utöva 

inflytande över de åtgärder samhället erbjuder. 

     Men barn med funktionsnedsättning har inte alltid möjlighet att påverka sin situation och 

vardag. Begränsningar i funktionsförmåga kan vara en orsak, samhällets attityder och 

barriärer i barnets omgivning en annan. 

Det är därför viktigt att de som arbetar med och kommer i kontakt med dessa barn har 

kunskap om konsekvenserna av olika funktionsnedsättningar, hur de kan upptäcka barns 

förmågor och möjligheter till lärande och delaktighet 

     Villkor för barns lärande och delaktighet finns reglerade i konventioner och styrdokument 

som ska vägleda förskola, skola och samhälle att ge barn i behov av stöd det stöd de behöver. 

Konventioner och styrdokument kan också vara nödvändiga för att främja mål om inkludering 

på grupp- och samhällsnivå. Men för att ta itu med barns delaktighet på ”riktigt” krävs 

dessutom interventioner på individnivå riktade mot vardagliga situationer och lärmiljöer 

(Imms, Granlund, Wilson, Steenbergen, Rosenbaum & Gordon, 2016). Av denna anledning 

önskar jag undersöka hur villkoren för delaktighet ser ut för ett barn med synnedsättning i 

kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Studien som är explorativ och äger rum i 

barnets förskolemiljö syftar till att synliggöra villkor för barns delaktighet och huruvida 

                                                      

1 www.socialstyrelsen.se 
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Världshälsoorganisationen (WHO:s) internationella klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa, barn och ungdomsversionen (ICF-CY) är möjlig att tillämpa som 

metod för att synliggöra villkoren för delaktighet. Studiens data hämtades in i samband med 

projektet ”Rullstolsmobility” under åren 2008-2009 (Coniavitis Gellerstedt, 2010). I projektet 

deltog åtta nätverk och barn/unga från 3½ - 19 år, varav ett av dessa nätverk samverkade 

kring ett förskolebarn med synnedsättning i kombination med ytterligare 

funktionsnedsättningar. Studiens empiri omfattas av nitton videoobservationer i barnets 

förskolemiljö inspelade under en period av 1½ år. 

     Datamaterialet har först transkriberats och sedan kodats med stöd av ICF-CY 

(Socialstyrelsen, 2010). Det kodade materialet har därefter analyserats och tolkats med stöd 

av en modell innehållande fem miljömässiga dimensioner av delaktighet (Maxwell, 2012). 

Bakgrund 

 

Barn föds med olika funktionsvariationer och utvecklas olika mycket i förhållande till den 

miljö och det samhälle där de lever sina liv. En synnedsättning kan se olika ut och påverka ett 

barn olika mycket i olika situationer, detsamma gäller om barnet har nedsättning i andra 

funktioner såsom motorik, språk och begåvningsfunktion. Förutom barnets 

funktionsnedsättning har barnets miljö- och omgivning stor inverkan på barnets möjligheter 

att lära och utveckla delaktighet. En kritisk fas i barns utveckling är när barn byter 

verksamhet, exempelvis från förskola till skola, eller från skola till vuxenliv, då betydelsefulla 

vuxna byts ut och trygga lärmiljöer förändras. Sådana övergångar är särskilt problematiska för 

barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar då dessa barn 

kan ha svårigheter att tolka intryck såväl som att generalisera färdigheter från en situation till 

en annan (Elmerskog, Storliløkken, & Tellevik, 2008). Forskning visar att försenad utveckling 

hos barn med synnedsättning eller blindhet inte enbart har att göra med den biologiska 

funktionsnedsättningen i sig, utan snarare av barriärer i barnets miljön- och omgivning 

(Warren, 1994). Istället för att jämföra barn med synnedsättning eller blindhet med det 

”normala” barnets utveckling är det viktigt att förstå orsaken till barnets svårigheter och 

funktionshinder samt vad i miljön som hindrar barnets utvecklingsmöjligheter (Warren, 

1994). 

     En rättvis och tillgänglig förskola och skola tar ansvar för att alla barn och elever ges lika 

möjligheter till lärande och delaktighet (SFS, 2010:800 3kap. 3§). Barn med 
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funktionsnedsättning har enligt skollagen samma rätt som barn med typisk utveckling att lära 

och utveckla delaktighet. Med det menas inte att alla barn ska ha samma sorts undervisning 

och stöd. Det innebär istället att barn kan behöva olika sorts stöd och stimulans för att lära och 

uppleva full delaktighet (Skollagen, 2010:800, 8 kap. 2.9§). 

     I förskolans verksamhet finns barn i olika åldrar med mognadsvariationer. Barn fungerar 

även olika i relation till olika vardagskontexter, allt från enkla till mer socialt komplexa. 

     Forskning visar att barn med flera funktionsnedsättningar inte får det stöd som skollagen 

uttrycker (Östlund, 2013). Barnen är mindre delaktiga i sociala aktiviteter än barn med så 

kallad typisk utveckling. Dessutom består deras stödinsatser ofta av att öva vissa 

grundläggande färdigheter separerat från en social kontext (Adolfsson, 2012). Studier visar 

dessutom att barn med funktionsnedsättningar inte kommer till tals och blir lyssnade till vid 

frågor och beslut som rör dem (Barnombudsmannen, 2016). Dessutom begränsas deras 

möjligheter att interagera socialt på grund av alltför mycket omsorgstagande vuxenkontakter 

(Östlund, 2013). Det som gör skillnad har istället att göra med interventioner riktade mot 

barnets miljö och sociala samspel med kamrater (a.a.). Skolinspektionen menar att skolors 

lokaler och läromedel för elever med rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning är otillräckligt 

anpassade utifrån elevernas behov (Skolinspektionen, 2009:6). Dessutom har pedagoger ofta 

bristfälliga kunskaper om konsekvenserna av olika funktionsvariationer. Enlig Professor 

Tössebro kommer inte specialpedagoger in i klassrummet i den utsträckning som önskas av 

föräldrar, lärare och rektorer, istället får assistenten ta ett allt större ansvar enligt (J. Tössebro, 

personlig kommunikation 14 november 2016). 

 

Disposition 
 

Inledningsvis redogörs för några centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter för studien. 

Därefter beskrivs studiens syfte, frågeställning, metod och tillvägagångssätt. Resultatet 

presenteras i form av de teman som framkommit med efterföljande diskussion och slutsats. 
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Teoretisk bakgrund 

I följande teoriavsnitt kommer jag först att redogöra för våra sinnen och vårt perceptuella 

system för att därefter beskriva funktionshinderpolitiken i ett historiskt perspektiv med 

koppling till FN:s barnkonvention och förskolans pedagogiska verksamhet. Teoriavsnittet 

avslutas med en ingående beskrivning av ICF och ICF-CY som kartläggningsmetod samt en 

analysmodell innehållande fem miljömässiga dimensioner av delaktighet. 

Våra sinnen och vårt perceptuella system 

Våra sinnen och vårt perceptuella system kräver information att arbeta med och aktiva 

handlingar för att utvecklas (Gibson, 1969). Ett aktivt barn är uppmärksamt och sökande efter 

information medan ett passivt barn inväntar att informationen ska komma till barnet. 

Syn och synfunktion 

Synen anses vara människans viktigaste sinne (Warren, 1994). Synen ger oss distinkt 

information om objekt och händelser i rum, både på nära håll och på avstånd (Jansson, 2000). 

Synen underlättar möjligheten att orientera oss i komplexa miljöer såväl som att kommunicera 

och interagera socialt (Gibson, 1969). Ett seende barn interagerar ständigt med sin omgivning 

för att kommunicera sina behov och skapa kontakt (Tellevik, 2008). Med hjälp av synen kan 

barnet enkelt och effektivt överblicka en situation och avläsa människors mimik och 

kroppsspråk. 

     Grad av synnedsättning definieras i sex olika kategorier, från lindrig synnedsättning till 

total blindhet. Kategorin blindhet omfattar i sin tur tre nivåer från några procents syn till total 

blindhet utan ljusperception (SPSM, 2016).2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 www.specialpedagogiskaskolmyndigheten.se 
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Tabell 1 WHO:s klassifikationsindelning av synnedsättning och blindhet (SPSM, 2016). 

 

 

I västvärlden, med den överlevnadsstandard och den välutvecklade sjukvård som finns där,  

uppkommer synnedsättning i mycket hög grad till följd av prenatala orsaker, före födelsen, 

där gruppen prematurt födda barn utgör en stor del av dessa (Möller & Nyman, 2003). Då det 

visuella systemet inte är färdigutvecklat hos ett prematurfött spädbarn är det ytterst sårbart för 

negativa händelser under den perinatala perioden (Jacobson & Dutton, 2000). När det nyfödda 

barnet har svårigheter att använda sin syn kan man befara en bakomliggande hjärnskada. 

Synsvårigheter kan förekomma i alla tänkbara kombinationer då synsystemet befinner sig i en 

kraftig utveckling hos barn i unga år. 

Synsystemet 

Det är frestande att säga att vi ser med våra ögon, men det är inte alls sant (Ek, 2000). Det 

visuella systemet är ytterst komplext och omfattas av öga, näthinna, synnerv, främre och 

bakre synbanor. De främsta orsakerna till synnedsättning kan grovt delas in i de som är 

relaterade till hjärnan, och de som är relaterade till ögat. När en skada omfattar de främre 

synbanorna kallas den ocular visual impairment (OVI) när skada drabbar de bakre synbanorna 

kallas den cerebral visual impairment (CVI) (Jacobson, Ygge & Flodmark, 1998). 

 

Synfunktionen bestäms av: 

”kvalitén på inflödet från ögonen, genom synnerven, synnervskorsningen, över 

omkopplingsstationen knäkroppen, genom synstrålningen, som löper i hjärnans 

vita substans, till syncortex i nackloben”. (Jacobson, 2012 s. 254). 

Hur synfunktionen påverkas beror dels på skadans art och omfattning men även på tidpunkten 

då skadan drabbar den hjärna som befinner sig i utveckling (Dutton & Jacobson, 2001). Det är 

framförallt i graviditetsveckorna 24-34 som den periventrikulära regionen (som ligger runt 
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omkring hjärnans två stora hålrum- ventriklar) är extra sårbar. Diagnosen Periventriculär 

leukomalacia (PVL), som ordagrant betyder vid sidan av ventriklarna liggande sjukdom i den 

vita substansen, är en vanlig orsak till synnedsättning och syndysfunktion vilket bland annat 

kännetecknas av en fördröjd visuell mognad, subnormal synskärpa, synfältsinskränkningar 

och visuella perceptuella-kognitiva problem (Dutton & Jacobson, 2001). 

Populationen barn med synnedsättning och blindhet  

Barnsynskaderegistret i Lund har registrerat ungefär 2000 barn med synnedsättning och 

blindhet i åldrarna 0-19 år (Synskadades Riksförbund, 2016). 3 Av dessa barn har ungefär 65 

% ytterligare en eller flera funktionsnedsättningar. Av dessa 65% har ungefär 30 % ett 

rörelsehinder och ungefär 35 % en utvecklingsstörning. Men kunskapen om sambandet 

mellan flera funktionsnedsättningar gör att det förmodligen finns många fler barn med 

synnedsättningar än vad som registrerats (Ek, Fernell & Jacobson, 2005). I takt med 

medicinsk kompetens och att människors levnadsvanor blivit bättre menar författarna att 

populationen ändrat karaktär och nya grupper tillkommit. Dessutom har antalet invandrande 

barn från utvecklingsländer ökat vilket medfört andra orsaker till barns funktionsnedsättning 

och synsvårigheter (a.a.) På connecting sight, sound of life (sense) 4 hemsida visar en 

longitudinell studie av nästan tio tusen barn med Cerebral Pares (CP) att cirka en tredjedel 

hade någon form av synnedsättning, av dessa hade en tiondel en svår synnedsättning. Förutom 

barn med Cerebral Pares omfattas inte barn med autismspektrum av kartläggningen. 

Visuell perception 

Det som karakteriserar den visuella perceptionen är dess förmåga att omedelbart varsebli 

objektet. Som all sinnesperception kräver den visuella perceptionen erfarenhet och aktiva 

handlingar (Gibson, 1969). Seendet, som att titta och betrakta, handlar om att inhämta 

meningsfull information om omvärlden. Seende barn lär sig leka och förstå lekens regler 

genom att imitera andra barn och vuxna. Studier om barn med CVI visar att hjärnans centra 

för tolkning av synintryck inte fungerar och att synfunktionen kan variera från blindhet till 

nedsatt synfunktion (Dutton, 2006). I de fall barnet har en utvecklingsstörning i tillägg blir 

tolkningsförmågan än mer komplex (Fernell, 2012). Barn med CVI kan ha synsvårigheter 

som uttrycker sig på många olika sätt såsom att förstå en detaljerad bild, orientera sig i olika 

miljöer, bibehålla visuellt fokus, göra snabba ögonrörelser eller uppfatta föremål i rörelse. 

                                                      

3 www.srf.nu 

4 www.sense.org.uk 
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Synsvårigheterna gör att barnen behöver koncentrera sig och att barnen blir trötta. 

Anpassningar i miljön är därför nödvändiga för att underlätta barnets synfunktion och 

möjlighet att inhämta information via andra inlärningskanaler (Dutton, 2006). 

     En synnedsättning kan således få stora konsekvenser för barnets hälsa och utveckling, 

framförallt när synnedsättningen drabbar barnet i unga år (Möller & Nyman, 2003). Men det 

är också i unga år barn kan utveckla egna strategier för att kompensera sin bristfälliga syn. 

Brister i synfunktion förutsätter en tillgänglig miljö- och omgivning som underlättar 

synfunktionen såväl som möjligheten att inhämta information via andra inlärningskanaler 

(Dutton, 2006). 

Auditiv perception 

Hörseln är ett viktigt sinne för att kompensera synsvårigheter. Med hjälp av hörseln kan 

människan inhämta distansmässig information utan fysisk beröring. En förutsättning är dock 

att örats anatomi är intakt och att hörselsignalerna har ett bra flöde till det centra i hjärnan som 

tolkar ljud (Möller & Nyman, 2003). 

     Det mänskliga hörselorganet är färdigutvecklat redan vid födelsen och används av barnet 

redan i livmodern (Möller & Nyman, 2003). Då hjärnan hos små barn är plastisk och 

anpassningsbar för olika sinnesstimuli ökar möjligheter att förstå och hantera auditiv 

information när synnedsättning eller blindhet uppstår i tidig ålder. Neurologiska studier av 

Helena Smeds visar att barn som blivit blinda i tidig ålder har goda kognitiva resurser för 

inlärning och behandling av ljud och språk (Smeds, 2015). Dessa barn använder hjärnans 

syncentrum för att bland annat bearbeta språk och andra ljud. Det gäller även taktila 

funktioner och minnesfunktioner. Detta innebär i sin tur att de delar av hjärnan som används 

bildar fler nervceller och att hörselcentrum blir effektivare hos dessa barn. 

Ekolokalisering 

Medan synen främst är beroende av ljus, är hörseln beroende av rörelse (Karlsson, 1999). En 

handklappning exempelvis pressar samman luft och komprimerar luften. Då luften trycks ihop 

reflekterar den ljudvågor som sprids i rummet eller i luften. Spridningen sker till dess att 

ljudvågen stöter mot ett reflekterande objekt. Ljudvågornas möte med objekt reflekterar 

vågorna tillbaka till det ursprungliga objektet och händelsen men även genom objektets olika 

vinklar i en vidare spridning (Karlsson, 1999). En tränad person kan förnimma objekt och ett 

rums storlek och karaktär men även bedöma avståndet och relationerna mellan sig själv och 

objekten. Fenomenet benämns ekolokalisering och förknippas vanligtvis med fladdermöss 
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och delfiner (Schenkman & Nilsson, 2010). Mänsklig ekolokalisering innebär i korthet att 

uppfatta miljön genom ljud (Teng, Puri & Whitney, 2012). 

Ljud kan skapas genom att ett barn klappar händer, ropar eller klickar med tungan. Låga ljud 

(bas) reflekterar inte tillbaka till ljudkällan såsom höga ljud (diskant) gör (Gibson, 1969). Vid 

låg frekvens blir ljudstyrkan och avståndet mellan ljudvågorna större. Det innebär att ljudet 

långsammare når bägge öronen vilket gör det lättare för barnet att uppmärksamma skillnader 

från olika ljudkällor. Hög frekvens däremot gör att ljudet går fortare och snabbare träffar båda 

öronen (Schenkman & Nilsson, 2010). Objekt i miljön har också olika egenskaper. Ett 

tygstycke slukar åt sig ljudet medan en glasvägg eller ett fönster reflekterar ljudet. Beroende 

av objektets egenskaper kan ljudvågorna ta olika riktningar vilket gör att ljudet får en annan 

karaktär (a.a.). När ett barn själv befinner sig i rörelse och aktivt inhämtar ljud från olika 

perspektiv i rummet får barnet en bättre rumsuppfattning än om barnet hade en mer statisk 

position i rummet (Kish, 2005). 

     I en informationsrik ljudmiljö behöver barn med synnedsättning eller blindhet lära sig att 

selektera information, i annat fall kan intrycken bli många och svåra att förstå. Förmågan att 

selektera information kan beskrivas som att koncentrera sig på en sak i taget, fastän det pågår 

många aktiviteter i omgivningen (Gibson, 1969). Förmågan minimerar barnets kognitiva 

energiåtgång och underlättar möjligheten att arbeta koncentrerat och mer uthålligt. 

Taktil/haptisk perception 

Barn som har svårigheter att se behöver kompensation bristande syn via andra sinnen såsom 

känsel och hörsel. Barbara Miles menar att blinda barns händer och öron är de enda pålitliga 

medel för att etablera objektpermanens med omvärlden. Ju tidigare ett barn lär sig att använda 

sina händer och sin hörsel desto större är möjligheten att barnet utveckla förmåga att förstå 

taktil och auditiv information (Miles, 2002). Ett objekt som barnet fått erfara många gånger 

med sin hörsel och sina händer blir för barnet begripligt och meningsfullt. Ett barn med 

synnedsättning eller blindhet som utvecklat objektpermanens lär sig gradvis att ljudet från 

leksaken indikerar att leksaken finns i rummet. En leksak som dessutom har sin geografiska 

permanenta placering möjliggör för barnet att förflytta sig målinriktat. När barnet får kontroll 

på objekt och rum expanderas livsrummet och möjlighet till självständig förflyttning. 

Personer som arbetar med barn med svår synnedsättning eller blindhet behöver lära sig att 

presentera information på så sätt att den blir taktilt och auditivt tillgänglig för barnet. De 

behöver dessutom förstå det haptiska systemet som ligger till grund för barnets spatiala 

förmåga och möjligheter att utveckla bland annat kropps och rumsuppfattning, riktning och 
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tidsbegrepp. Taktilt betyder beröring medan haptiskt betyder, att gripa tag i, vilket inkluderar 

flera mekanismer som tillsammans ger en samlad information om ett objekt. När vi 

exempelvis greppar om en penna känner vi pennans form, struktur, storlek, tyngd och längd 

genom egna rörelser (muskler och leder). Det ger en samlad bild av objektet (Gibson, 1969). 

Funktionshinderpolitiken 

Olika synsätt på funktionsnedsättning och funktionshinder 

 

Inom funktionshinderpolitiken har ständiga diskussioner förts om personer med 

funktionsnedsättning och deras förutsättningar att fungera i samhället. 

FN:s världshälsoorganisation WHO har under åren definierat funktionshinder och 

funktionsnedsättning utifrån olika synsätt. Traditionellt har funktionshinder betraktats som ett 

problem hos individen, så kallat medicinskt synsätt. Följden blev att återställa eller 

kompensera det som inte fungerar genom specifik träning eller medicinska åtgärder i syfte att 

skapa dugliga samhällsmedborgare. Synsättet hade dessutom en stark tilltro till de 

sakkunniga. Från 1960-talet och fram till idag har synsättet fått ge vika för ett socialt och 

relationellt perspektiv på funktionshinder (Lindberg, 2016). Förespråkare förnekade 

sambandet mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Istället menade man att 

funktionshinder var en konsekvens av barriärer i personens miljön- och omgivning. Med det 

menas att en person med funktionsnedsättning kan fungera i en miljö men vara 

funktionshindrad i en annan. Den förändrade samhällssynen innebar att barn som tidigare 

placerats på institution fick möjlighet att växa upp och utvecklas med sina familjer och 

kamrater hemmavid (Möller & Nyman, 2003). Sveriges funktionshinderpolitik har haft en 

direkt inverkan på det svenska skolsystemets retoriska förändring, det vill säga från ”barn 

med särskilda stödbehov” till ”barn i behov av särskilt stöd” (Nilholm, 2006). Skillnaden är 

bland annat att attityder i samhället behöver förändras snarare än att ändra på individen 

(Danermark, 2005). Vägledande för samhällets förändrade syn på funktionshinder har bland 

annat varit FN: s standardregler om mänskliga rättigheter (United Nations, 1948), konvention 

om barns rättigheter (UNESCO, 1989), Salamancadeklarationen (UNESCO, 2001) samt 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (United Nations, 2006). 

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken har sin grund i att 

personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter till delaktighet 

som andra samhällsmedborgare (Socialdepartementet, 2010). 
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     Begreppet delaktighet kan betyda en sak i handikappolitiska sammanhang och en annan i 

den miljö och verksamhet barn befinner sig och lever sina liv. Inom barn- och 

funktionshinderpolitiken nämns ofta delaktighet för att minska människors utsatthet och 

marginalisering. I politiska beslut relateras delaktighet till en norm för social rättvisa och på 

samhällsnivå ofta tillsammans med demokrati och människors inflytande i samhället. Målen 

handlar om att göra samhället tillgängligt så att alla samhällsmedborgare, med eller utan 

funktionsnedsättning, kan uppleva full delaktighet. Inom förskole- och skolområdet har 

myndigheterna; Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten ett 

gemensamt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken under 2011–2016 

(Socialdepartementet, 2011). 

 

FN:s barnkonvention 
 

Förenta Nationernas generalförsamling (FN) antog 1989 konvention om barns rättigheter 

(United Nation, 1989). Sverige ratificerade konventionen 1990 och etablerade myndigheten 

barnombudsmannen (BO) 1993 med särskilt ansvar att övervaka hur barnkonventionen 

efterlevs. Barnkonventionen ger en definition av de rättigheter som borde gälla för alla barn i 

hela världen oavsett samhällen, kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. 

Fyra grundprinciper vägleder medlemsländerna i deras arbete med barns rättigheter. 

Grundprinciper gäller; förbudet mot diskriminering av barn, att alla beslut som rör barn ska ta 

särskild hänsyn till barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att 

uttrycka sina åsikter och få sina åsikter beaktade (artiklarna 2, 3, 6, 12). Barns rätt till 

delaktighet ska gälla alltid och inte vid enstaka tillfällen. För att ge barn rätt till 

kommunikation krävs att de som arbetar med barn har kunskap om hur denna rättighet ska 

förverkligas i den egna verksamheten. I alla beslut som rör barn ska det tydligt framgå hur 

barnets åsikter har inhämtats och beaktats (Barnombudsmannen, 2016). Detta gäller alla barn 

inklusive små barn då artikel 12 inte har någon nedre åldersgräns. När det gäller barn med 

funktionsnedsättning (artikel 23) erkänner konventionsstaterna att ett barn med fysiskt och 

psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som 

säkerställer värdigheten, främjar självförtroendet och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället. De länder som ratificerat barnkonventionen är också ansvariga att vart femte år 

rapportera till FN:s barnrättskommitté om hur konventionen efterlevs. 

     I barnrättskommitténs senast riktade kritik (2015) framgår att Sverige bör göra mer för att 

barn med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda. Enligt 
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Barnombudsmannen 5understryker kommittén att barn med funktionsnedsättningar i ökad 

utsträckning ska komma till tals i frågor som rör dem. Dessutom ska de bli lyssnade till och 

kunna utöva inflytande över de åtgärder samhället rekommenderar och erbjuder. 

     I barnombudsmannens årsrapport ”Respekt” (Barnombudsmannen, 2016) undersöks hur 

barn med funktionsnedsättning upplever sin situation och samhällets stöd. Enligt rapporten 

vill barn och unga med funktionsnedsättning mötas med respekt och positiva förväntningar. 

Men trots att barn har rätt att uttrycka sin mening är de sällan delaktiga i viktiga beslut som 

rör deras liv och skolsituation (a.a.). I de fall barn ges möjlighet att uttrycka sin åsikt uteblir 

ofta beaktandet av deras åsikter (a.a.) 

     I regeringens senaste strategi för det nationella arbetet med barns rättigheter (prop. 

2016/17:24) har barnrättighetsutredningen bland annat funnit särskilt angeläget att se över 

stöd och service till barn med funktionsnedsättning då kartläggning visar på en rad brister 

enligt Statens offentliga utredning (SOU 2016:19). Tydligast är bristerna i fråga om barnets 

bästa (artikel 3) och barns rätt att komma till tals (artikel 12). Barns bästa görs vanligtvis 

generellt, mer sällan utifrån det enskilda barnets situation. Barn kommer inte till tals på grund 

av flera faktorer såsom att vårdnadshavare inte vill, barnets låga ålder, barnets 

funktionsnedsättning eller att man vill skydda barnet. I de fall barn får komma till tals handlar 

frågor inte om barnets skolsituation utan om vad barn gillar för mat eller vad barnet gör på 

fritiden (SOU 2016:19). 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) erkänner 

att personer med funktionshinder ska kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter på samma 

villkor som andra. Konvention bygger vidare på barnkonventionen genom att riva de hinder 

som finns för social inkludering och självständigt agerande. Först och främst är barn en 

människa, i tillägg kan barn ha olika funktionsnedsättningar som påverkas mer eller mindre i 

relation till faktorer i miljö. Konventionen understryker att hindrande faktorer i personens 

miljö- och omgivning kan vara orsaken till diskriminering och att det är skillnad på direkt och 

indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering menas att den fysiska, sociala och 

attitydmässiga miljön hindrar personens möjligheter att uttrycka sina önskningar och behov 

(artikel 21). Indirekt diskriminering innebär att inga åtgärder görs för att möta personens 

behov och rättighet till delaktighet i samhället (artikel 26).  

                                                      

5 www.barnombudsmannen.se 
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     Rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning ska gälla utan diskriminering 

och på lika villkor (artikel 24.1). För att förverkliga denna rättighet ska barn inte utestängas 

undervisning på grund av funktionsnedsättning. Med lika villkor som andra menas full 

inkludering vilket inkluderar stöd och individanpassade åtgärder (artikel 24.2). Personer med 

funktionsnedsättning ska ges möjlighet att lära både praktiska och sociala färdigheter som 

underlättar deras undervisningssituation och delaktighet. Åtgärder för ett barn med svår 

synnedsättning eller blindhet ska bland annat underlätta möjligheten att lära sig punktskrift, 

rörelse- och orienteringsförmågan och att interagera socialt (artikel 24.3).  

     Regeringens beslut om att se bristande tillgänglighet som en form av diskriminering är 

numera lagstadgat (SFS, 2008:567). Brister i tillgänglighet innebär att:  

” en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder 

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

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning”. (2014:958 

1 Kap 4:3§). 

 Den svenska diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja allas lika 

rättigheter och möjligheter. Lagen behöver nu omsättas i praktiken för att barn ska bli experter 

på sin delaktighet istället för passiva åskådare. 

Förskolans pedagogiska verksamhet 

Inom förskolans pedagogiska verksamhet har begreppet delaktighet fått en stark ställning när 

det rör barns lärande och utveckling. Delaktighet är en grundläggande förutsättning för att alla 

barn ska känna lust att lära och vara aktivt engagerade. Förskolans arena är oerhört viktig för 

barn med tanke på den stora del av dagen barn befinner sig där och de möjligheter barn har att 

utveckla förmågor och social delaktighet. 

     Enligt skollagen ska förskolans verksamhet utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

skapar en helhet (Skollagen, 2010:800 3 kap. 2§). Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. En förutsättning är att barn ges 

möjlighet till lek och samspel med sina kamrater (Skollagen 2010:800 1 kap. 4-5 §). Leken 

ska vara lustfylld och stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation och symboliskt tänkande 

såväl som förmåga att samspela med andra och lösa problem. På ett praktiskt plan beskrivs 

detta som barnets proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1995). Med det menas att barns 

förmågor utvecklas snabbare i situationer där de får möjlighet att samspela med sin 

omgivning. Enligt Vygotskijs teori syftar den proximala utvecklingszonen på avståndet 
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mellan det barnet kan göra själv med egen problemlösning och vad barnet klarar att göra 

tillsammans med eller med stöd av en mer kunnig kamrat eller vuxen. 

     En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. För att barnets bästa ska komma i främsta rummet behöver förskolan inhämta och beakta 

barnets åsikter (Skollagen 2010:800 1 kap. 10 §). Detta inkluderar även att förskolan ger varje 

barn förutsättningar att uttrycka sin åsikt. I tillägg har barnets vårdnadshavare ansvar att 

företräda sitt barn i dialog med förskolans ledning och personal. 

Barn med funktionsnedsättning 

Barn med flerfunktionsnedsättning är en heterogen grupp där olika funktionsnedsättningar 

påverkar deras liv och hälsa på olika sätt (Möller & Nyman, 2003). Samtidigt som flera 

funktionsnedsättningar kan försvåra barnets möjligheter att fungera är det viktigt att 

omgivningen inte betraktar barnet som offer utan som barn med samma rättigheter till lärande 

och delaktighet som andra barn (Ungdomsstyrelsen, 2012). 

     Trots att små barn spenderar en stor del av vardagen i förskolans verksamhet saknas ofta 

kunskap om villkor för barns lärande och delaktighet (Skolverket, 2015). Skolverket 

konstaterar i sin kunskapsöversikt att det finns relativt lite forskning om barn med 

funktionsnedsättning inom den svenska förskolan. 

     Uppfattning om barns svårigheter inom förskola och skola hänförs i regel till brister hos 

barnet i form av språk och kommunikation, koncentrationssvårigheter och utåtagerande 

beteende. Mer sällan berörs miljörelaterade faktorer och samspelet mellan individ och miljö 

(Skolverket, 2015). Dessutom uttrycker förskolans och skolans personal ofta önskemål att få 

arbeta enskilt med barn i behov av särskilt stöd i syfte att stödja barnet i sin utveckling (Lutz, 

2009). I förskolans inkluderande verksamhet är de vanligaste problemen för barn i behov av 

särskilt stöd samspel med andra barn (Lutz, 2009). I spontana aktiviteter väljs sällan barn med 

funktionsnedsättning som förstaval av sina kamrater. Skolverkets undersökning visar även att 

barn med typisk utveckling beter sig omvårdande när de leker med barn med 

funktionsnedsättning vilket gör att barn med funktionsnedsättning får en passiv roll i leken 

(Skolverket, 2015). 

     En rapport från Ungdomsstyrelsen visar att barn och unga med funktionsnedsättningar har 

mindre att säga till om i frågor som berör deras liv. Barnen är mindre nöjda med sin situation 

samtidigt som de har svårare att vara med i fritidsaktiviteter än barn med typisk utveckling 

(Ungdomsstyrelsen, 2012). Konsekvenser av utanförskap är att barnen får svårt att lära sig 
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regler för lek och sociala koder som gäller i lek, vilket ytterligare förstärker deras 

marginalisering. Ungdomsstyrelsens rapport visar att oavsett funktionsvariation har barn 

liknande funderingar kring relationer och att tillhöra ett socialt sammanhang, att kunna 

förverkliga sig själv och att kunna påverka sitt liv och sin framtid (Ungdomsstyrelsen, 2012). 

 

Barn i behov av särskilt stöd 
 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver (Skollagen 2010:800 8 kap. 9 §). För att tillgodose 

behoven behöver de som arbetar i förskolan ha kunskap om konsekvenserna av olika 

funktionsvariationer och hur dessa påverkar barns lärande och utvecklingsmöjligheter i olika 

situationer. Förskolan ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som beaktar alla barns enskilda 

behov. Då barn är olika behöver de olika sorts stöd och stimulans för att nå sina mål och 

känna sig delaktiga. Inget barn ska heller utsättas för diskriminering på grund av sin 

funktionsnedsättning (Skollagen, 2010:800 3 kap. 3§). Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 

98), reviderad 2016, ska stödet tillgodoses i den ordinarie verksamheten och inte via 

särlösningar separerade från den grupp barnet tillhör. I skolverkets allmänna råd för förskolan 

står det skrivet att särskilt stöd alltid ska vara situationsrelaterat (Skolverket, 2016). Med det 

menas att behovet av särskilt stöd ska relateras till mötet mellan barnet och barnets omgivning 

och de aktiviteter som sker i förskolan. För att säkra att stödet är tillräckligt och fungerar 

behöver stödet kontinuerligt följas upp och utvärderas (Skollagen, 2010:800 3 kap. 9§). 

 

Samverkan och samordning av insatser  
 

Skolverkets allmänna råd understryker vikten av att förskolan samverkar med andra aktörer 

och att de är lyhörda för vårdnadshavarnas synpunkter (Skolverket, 2016). Runt barn med 

flera funktionsnedsättningar är det ofta ett stort antal aktörer involverade som behöver 

samverka och samordna sina insatser för att tillgodose barnens behov. Riksrevisionens rapport 

visar att runt barn med flera funktionsnedsättningar är det ofta ett stort antal aktörer 

involverade som behöver samverka och samordna sina insatser för att tillgodose barnens 

behov (Riksrevisionen, 2011). Men tyvärr har ingen av aktörerna en helhetsbild över barnets 

behov eller heltäckande information om vilket stöd som finns att tillgå (a.a.). Konsekvensen 

av detta är att barnets föräldrar ofta får ta ett stort samordningsansvar. 
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WHO/ICF/ICF-CY 

WHO:s utveckling av ICF och ICF-CY 

 

Under 1980- och 1990 talet höjdes kritiska röster, bland annat från handikapprörelsen, om att 

personer med funktionshinder och handikapp borde betraktas utifrån en större helhet. 

Utgångspunkten var att flera perspektiv, det medicinska, sociala och kulturella, borde finnas 

med. Världshälsoorganisationen (WHO) gav därför flera forskare från olika delar av världen i 

uppdrag att omarbeta den handikappinriktade klassifikationen; International Classification of 

Impairment, Disability and Handicap (ICIDH, 1980) som menade att en funktionsnedsättning 

i sig var orsak till funktionshinder och handikapp. Drygt tio år senare lanserade WHO den 

hälsoinriktade klassifikationen; International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF, 2001), översatt till svenska av Socialstyrelsen (2003). Den nya klassifikationen 

syftar till att ge vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade 

tillstånd. ICF definierade hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande” vilket menas att hälsa påverkas av flera faktorer och inte enbart av barnets 

kroppsliga funktioner. ICF erbjuder möjligheten att beskriva en persons funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa inom flera domäner (Socialstyrelsen, 2003). Funktionstillstånd 

utgörs av domänerna kroppsstruktur, kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet, underlättande 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Domäner för funktionshinder utgörs av 

strukturavvikelser, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning, delaktighetsinskränkning, 

hindrande omgivningsfaktorer och personliga faktorer (Socialstyrelsen, 2003). Dessutom 

tillhandahåller ICF ett gemensamt språk för kommunikation mellan olika användare, vilket 

underlättar begreppsförståelse och samverkan. 

 

     WHO:s införande av barn och ungdomsversion (ICF-CY, 2007), översatt till svenska av 

Socialstyrelsen (2010), är en vidareutveckling av ICF:s begreppsliga ram avsedd att kartlägga 

och åtgärda hälsa och hälsorelaterade tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. ICF-CY vilar 

på ett folkhälsoperspektiv om förebyggande åtgärder grundat ibland annat FN:s konvention 

om barns rättigheter. En anledning till att barn och ungdomsversionen skapades var 

avsaknaden av verktyg för att förebygga svårigheter och funktionshinder under barndomen. 

Barnkonvention krävde en anpassning av ICF för att kartlägga barns levnadsvillkor och 

uppväxtmiljöer. Bland annat uppmärksammades kritiska övergångar mellan förskola och 

skola då villkor i barnets omgivning och lärmiljö ofta förändras och betydelsefulla personer 
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byts ut (Björck-Åkesson, Granlund & Simeonsson, 2011). ICF-CY fungerar också som en 

påminnelse om inkludering för barn i behov av särskilt stöd (Douglas, Pavey, Corcoran & 

Clements, 2012). 

     Barn och ungdomsversionen (ICF-CY) har bidragit till en universell tillämpning av hälsa 

och hälsorelaterade tillstånd. För att kartlägga aktivitet- och delaktighet ger nio livsområden 

stöd för detta. Nedan följer några exempel; Lärande och tillämpad kunskap (d1), att lära 

färdigheter genom målinriktade sinnesupplevelser, använda föremål, vara uppmärksam på 

kamrater eller förändringar i miljön. Allmänna uppgifter och krav (d2), att påbörja och 

slutföra en uppgift, hantera tid. Kommunikation (d3), att kommunicera genom tal, tecken 

kroppsspråk, starta, upprätthålla och avsluta en konversation. Förflyttning (d4), att sträcka sig 

efter, gripa, släppa, förflytta sig genom att krypa, gå med eller utan stöd. Personlig vård (d5), 

att äta, klä sig eller gå på toa. Viktiga livsområden (d8) olika former av lek (ensam, bredvid, 

tillsammans. Omfattningen av livsområden visar att WHO tagit hänsyn till barnets hela 

livssituation och möjligheter att utveckla delaktighet i flera olika vardagssammanhang.  

 

Paradigmskifte 
 

Utvecklingen av ICF och ICF-CY innebar en helomvändning i synsätt och ett paradigmskifte 

inom handikappolitiken (Pless, Adolfsson & Klang, 2011). Från att samhället tidigare 

förklarat människors funktionshinder och handikapp utifrån individuella brister och 

tillkortakommanden har synsättet förändrats till att istället förklara funktionshinder utifrån att 

en person med funktionsnedsättning befinner sig i en otillgänglig miljö- och omgivning 

(Pless, Adolfsson & Klang, 2011a). Det innebär att funktionshinder mer handlar om miljöns 

beskaffenhet och tillgänglighet än om barnet (Ungdomsstyrelsen, 2012). ICF-CY är dessutom 

tänkt att användas som ett verktyg för att kommunicera barns hälsa och delaktighet och inte 

som ett ytterligare bedömningsverktyg (Pless, Adolfsson & Klang, 2011a). ICF-CY ligger 

också väl i linje med förskolans mål om en tillgänglig lärmiljö och inkluderande verksamhet 

(Skollagen, 2010:800). 

     ICF-CY kan användas både som klassifikationssystem och tankemodell för att beskriva 

och förklara villkoren för barns delaktighet (Socialstyrelsen, 2010). ICF-CY bygger på ett 

biopsykosocialt och relationellt synsätt där människors funktionstillstånd och funktionshinder 

påverkas av sex grundläggande komponenter som tillsammans ger en enhetlig bild av barnets 

livssituation. 
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Figur 1 WHO:s tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF (Socialstyrelsen, 2010 

s.53) 

Begreppet interaktion betyder att komponenterna är ömsesidigt beroende av varandra. Med 

det menas att delaktighetssinskränkning inte enbart har att göra med att barnets kroppsliga 

faktorer fungerar dåligt, det kan även ha att göra med brister i aktivitetsfunktion och 

engagemang och att barnets miljö- och omgivning är otillgänglig (Socialstyrelsen, 2010). En 

konsekvens av en sådan helhetsansats är att barnet och de som arbetar med barnet behöver 

samverka för att belysa vardagliga situationer utifrån olika perspektiv. 

 

Mats Granlund, forskare vid Jönköping universitet, Children, Health, Intervention, Learning 

och Development (CHILD) 6 menar att användande av ICF-CY som klassifikation har haft en 

positiv inverkan på barns delaktighet (personlig kommunikation 2016-11-23). Granlund 

menar vidare att användare som tar utgångspunkt i barns delaktighet och faktorer i omgivning 

bidrar till att insatserna blir både snabbare och mer effektiva i jämförelse med användare som 

tar utgångspunkt i barnets kroppsliga funktioner och svårigheter. 

 

Begreppen aktivitet och delaktighet  
 

I vardagligt tal kan delaktighet innebära olika saker, allt från att vara aktiv och göra saker på 

egen hand eller tillsammans med andra. Delaktighet kan handla om att tillhöra en grupp och 

ingå i en social gemenskap men också om att kunna påverka sin egen situation genom att 

välja att delta eller inte delta i en social gemenskap (Molin, 2004). Delaktighet rör alla 

människor och är ett av de främsta målen rörande människor med funktionsnedsättning.  

                                                      

6 www.ju.se 

http://www.ju.se/child
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Världshälsoorganisationen (WHO) definierar delaktighet som ”personens engagemang i en 

livssituation” vilket innebär att delaktighet sätts in i en helhet där flera faktorer involveras 

(Socialstyrelsen, 2010). Begreppen aktivitet och delaktighet kan innehålla såväl positiva som 

negativa aspekter (Socialstyrelsen, 2010). En positiv aspekt på delaktighet beskrivs i form av 

”en persons engagemang i en livssituation” medan en negativ aspekt beskrivs i form av 

delaktighetsinskränkningar, det vill säga ”problem som en person kan ha i engagemang i 

livssituationer” (Socialstyrelsen, 2010). En positiv aspekt på aktivitet beskrivs som ”en 

persons utförande av en uppgift eller handling” medan en negativ aspekt beskrivs som en 

aktivitetsbegränsning, det vill säga ”svårigheter som en person kan ha vid utförande av 

aktiviteter” (Socialstyrelsen, 2010). Aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning beror 

således inte bara på personens funktionsnedsättning utan även på den kontext och miljö 

personen befinner sig i. En ytterligare aspekt är individens egen erfarenhet och upplevelse av 

engagemang (Molin, 2004). Molin menar att en individ kan ha tillgång till nödvändiga 

resurser, vara accepterad och involverad i en situation utan att vara engagerat aktiv (a.a.). 

 

Skillnader mellan begreppen  
 

Begreppen aktivitet och delaktighet har flitigt diskuterats och prövats ur olika perspektiv. Ofta 

diskuteras huruvida begreppen ska separeras från varandra eller integreras som en enhet. Vid 

tillämpning av ICF/ICF-CY som klassifikationssystem inkluderas begreppen aktivitet och 

delaktighet som en enhet medan man i tankemodellen separerar begreppen. 

En anledning till att det kan vara svårt att skilja begreppen åt är att aktivitet representerar ett 

individuellt perspektiv medan delaktighet representerar ett socialt perspektiv (Maxwell, Alves 

& Granlund, 2011). Andra skillnader är att aktivitet kan separeras från en kontext medan 

delaktighet inkluderar kontexten med en naturlig koppling till miljön som omger barnet (a.a.). 

Dessutom bedöms aktivitetsförmåga objektivt genom test eller observation medan delaktighet 

oftast bedöms subjektivt av individen själv (Pless, Adolfsson & Klang, 2011a). Begreppet 

aktivitet ska inte jämställas med delaktighet, eftersom att en person antingen kan vara passiv 

eller aktiv, men i båda fallen uppleva sig engagerad (Philips, Olds, Boshoff & Lane, 2013). 

 

Enligt Molin beskriver aktivitet vad personen gör medan engagemang handlar om hur en 

person utför en handling, det vill säga vad som kännetecknar individens utförande av aktivitet 

(Molin, 2004). En persons engagemang behöver således inte innebära att personen är aktiv 

och utför handlingar då personen likväl kan uppleva engagemang fastän han eller hon 
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förhåller sig fysiskt passiv. Med det menas att mentalt engagemang även kan uttryckas i 

gester, mimik och kroppsspråk. 

 

För att bedöma ett barns funktionstillstånd föreslår ICF/ICF-CY att man använder sig av 

begreppen genomförande och kapacitet. Genomförande beskriver vad ett barn gör i sin 

aktuella miljö, medan kapacitet menas högsta nivå av funktionstillstånd som ett barn kan 

uppnå. För att bedöma barnets fulla förmåga krävs en ”standardiserad” miljö. Detta för att 

neutralisera påverkan som olika omgivningar kan ha på barnets förmåga. Problemet är att 

standardmiljöer är svåra att definiera då de kan skilja sig åt i olika verksamheter och kulturer 

(Badley, 2008). För att förklara skillnaden och relationen mellan begreppen aktivitet och 

delaktighet föreslår Badley en modell där komponenten ”uppgift” (task) fungerar som länk 

mellan komponenterna ”utförande” (acts) och ”deltagande i livssituation” (societal 

involvement) (a.a.). 

     Elmerskog et al., (2008) refererar till en modell framtagen av Gray (2004) för att 

problematisera begreppen aktivitet och delaktighet. Modellen riktar kritik mot dem som 

förespråkar ett synsätt där barn med funktionsnedsättningar först ska lära vissa grundläggande 

förmågor innan barnet kan delta i en social kontext. Ett sådant synsätt kan medföra att 

förmågor och färdigheter tar lång tid att lära eller att barnet sällan eller aldrig får möjlighet att 

delta i samma aktiviteter som sina kamrater. 

 

Omgivningsfaktorer 
 

Det unika med både ICF och ICF-CY är att barnets delaktighet sätts in i en kontext och att 

omgivningsfaktorer involveras. Med komponenten omgivningsfaktorer menas den fysiska, 

sociala och attitydmässiga miljö där människor lever och verkar (Socialstyrelsen, 2010). Det 

gäller inte miljöer i största allmänhet utan den unika miljö där en person befinner sig och hur 

den sammansatta kontexten påverkar personens funktionstillstånd (Pless & Adolfsson, 2011). 

För att beskriva på vilket sätt omgivningsfaktorer påverkar personens delaktighet används 

bedömningsfaktorerna underlättande och hindrande. Inom förskolan och skolans pedagogiska 

verksamhet blir då utmaningen att identifiera omgivningsfaktorer som fungerar hindrande och 

vidta åtgärder som kan underlätta barnets lärande och delaktighet. Förutom miljön- och 

omgivningen påverkas barnets lärande och delaktighet av barnets utvecklingsmässiga ålder, 

mognad, språkliga förutsättningar och erfarenheter (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004). 
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Kroppsfunktioner och strukturer 
 

Komponenten kroppsfunktion innehåller funktioner som kan relateras till medvetande, 

synskärpa, smak, känslan av smärta, andning och så vidare. Strukturer inkluderar anatomiska 

delar av kroppen såsom organ och lemmar och deras komponenter såsom muskler och nerver. 

Den stora skillnaden i egenskapen för kroppsfunktioner och strukturer är att omfattningen 

avser fysiologiska funktionen av kroppens system (inklusive system för mental funktion) och 

den anatomiska strukturen av delar av kroppen såsom organ och lemmar (Socialstyrelsen, 

2010). I denna studie kommer komponenten kroppsfunktion att användas endast som 

bakgrundsvariabel till komponenten aktivitet- och delaktighet. 

 

Personliga faktorer 
 

Komponenten personliga faktorer används för att beskriva det som är unikt personligt 

(Socialstyrelsen, 2010). Personliga faktorer kan vara ålder, kön, kulturell tillhörighet, 

personlighet. Med hjälp av personliga faktorer beskrivs även vad barnet är intresserad av och 

tycker om och inte. Personfaktorer ingår som en komponent i tankemodellen men har ännu 

inte utvecklats i ICF-CY som klassifikation (Pless & Adolfsson, 2011). Anledningen sägs 

vara att personliga faktorer som rör personens liv, levnadsvanor, uppfostran etc. varierar 

globalt i olika kulturer. Det innebär att komponenten personliga faktorer inte kommer att 

kategoriseras i denna studie. 

Kritik mot ICF/ICF-CY  

Trots att ICF/ICF-CY fungerar vägledande för olika myndigheters arbete med delaktighet och 

hälsa har relativt få studier uppmärksammat relationen mellan begreppen aktivitet och 

delaktighet och på vilket sätt begreppen påverkas av kontextuella faktorer (Badley, 2008). 

Flera forskare ställer sig även kritiska till ICF/ICF-CY som klassifikationsmodell då modellen 

anses svår att tillämpa och att den kräver data som beskriver individens funktionskapacitet 

(Badley, 2008; Maxwell & Granlund, 2011; Maxwell, Alves & Granlund, 2011). Det är 

allmänt erkänt att en tydlig åtskillnad mellan komponenterna aktivitet och delaktighet är 

nödvändigt för användning av ICF (Badley, 2008). Dessutom finns det ett uttalat behov att 

göra tillämpning av miljöfaktorerna begripliga. Bristfälliga miljödefinitioner försvårar 

möjligheten att operationalisera delaktighet i pedagogiska verksamheter såsom förskola och 

skola. Dessutom handlar merparten av ICF/ICF-CY:s kartläggning om individuella 

tillkortakommanden och väldigt lite om det sociala (Lindberg, 2016). 
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Delaktighet ur två perspektiv  

Delaktighet som begrepp har sin förankring i sociologi och utvecklingspsykologi (Maxwell & 

Granlund, 2011). Ur ett sociologiskt perspektiv fokuserar delaktighet på barnets frekventa 

närvaro i sociala situationer vilket bedöms utifrån miljöns allmänna tillgänglighet och tillgång 

till kontext. Ur ett psykologiskt perspektiv fokuserar delaktighet på barnets intensitet i 

engagemang vilket bedöms utifrån hur miljön är individanpassad och hur barnet är och känner 

sig accepterat av sina kamrater (a.a.). 

Möjlighetsmodellen 

Med utgångspunkt i dessa två perspektiv utarbetades en modell innehållande fem 

miljömässiga dimensioner av delaktighet (Granlund, 2009). Modellen har sitt ursprung i en 

medicinsk hälsomodell från 1980-talet som i sin tur processats fram av flera forskare 

(Simeonsson et al. 1999). Modellen har bland annat används för att analysera skolors arbete 

med inkludering och hur villkoren för delaktighet uttrycks i utbildningspolitiska dokument i 

Sverige och Skottland (Maxwell & Granlund, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Miljömässiga dimensioner som möjliga delaktighetsåtgärder (Maxwell, 2012 s. 21). 

 

Figuren ovan beskriver två aspekter av delaktighet, frekvens av närvaro och intensitet i 

engagemang vilka existerar i relation till fem miljömässiga aspekterna som villkoren för 

delaktighet. 

Availability (A1) beskriver målet och om det är möjligt att delta aktivt utifrån situationens 

allmänna tillgänglighet i form av lokaler, byggnader och resurser. Accesssibility (A2) 

beskriver om du kan, eller uppfattar att du har tillgång till situationens sammanhang. 

Affordability (A3) omfattar inte bara ekonomisk överkomlighet utan även vad som krävs i 

form av tid och energiförbrukning för att delta och huruvida det är mödan värd att engagera 
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sig i situationen. Accommodability (A4) beskriver situationens anpassningsbarhet det vill 

säga om situationen är eller kan anpassas utifrån den enskildes behov. Acceptability (A5) 

beskriver människors acceptans av en persons närvaro såväl som personens egen upplevelse 

av att känna sig accepterad av andra. 

     De miljömässiga dimensionerna sätts i relation till hur ofta (frekvens) personens närvaro är 

och hur mycket (intensitet) engagemang personer upplever. Definitionerna baseras på 

engelska artiklar (Maxwell & Granlund, 2011; Maxwell, 2012) och samtal (G. Maxwell, 

personlig kommunikation,19 april 2015), (G. Maxwell, personlig kommunikation,1 augusti 

2016), Professor M. Granlund (personlig kommunikation, 23 november 2016). Maxwell och 

Granlund understryker vikten av att miljödimensionerna är en del av individens omgivning 

och att de tillsammans skapar möjligheter för individen att delta och uppleva engagemang. 

Maxwell menar dessutom att modellen kan benämnas olika så länge den kan kopplas samman 

med miljön. Fortsättningsvis väljer jag att benämna modellen ”Möjlighetsmodellen”. 

 

Möjlighetsmodellens olika delar  
 

I nedan tabell har jag försök åskådliggöra modellens olika perspektiv och delar. 

Tabell 2. Fem miljömässiga dimensionerna på delaktighet. 

 
A1 Availability 

(tillgänglighet)  

Beskriver lärandemålet och möjligheten att delta aktivt utifrån 

situationens allmänna tillgänglighet.  

”Är det möjligt för mig att delta aktivt?”  

Aspekterna utgör 

ett sociologiskt 

perspektiv på 

frekvent deltagande A2 Accessibility 

(tillgång till 

kontext) 

Beskriver om det är möjligt att få tillgång till kontexten 

utifrån miljöns beskaffenhet.  

”Har jag tillgång till kontexten?” 

A3 Affordability 

(överkomlighet) 

Beskriver ekonomiska begränsningar men även om det är värt 

den ansträngning det kräver att engagera sig i situationen  

”Är det mödan värd att engagera mig?” 

 

 

 

Aspekterna utgör 

ett psykologiskt 

perspektiv på 

intensitet i 

engagemang 

A4 Accommodability 

(anpassningsbarhet)  

Beskriver om situationen är tillgänglig eller kan anpassas 

utifrån individens behov.  

”Kan jag delta på mina egna villkor?” 

A5 Acceptability 

(acceptans)  

Beskriver andra människors acceptans av en persons närvaro 

men även personens egen upplevelse av att känna sig 

accepterad.  

”Känner jag mig accepterad av andra?” 
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Miljödimensionerna 1 och 2 representerar ett sociologiskt perspektiv på delaktighet vilket 

menas hur frekvent barnets sociala närvaro är. Dimensionerna 4 och 5 representerar ett 

psykologiskt perspektiv på delaktighet vilket menas hur intensivt barnets engagemang är. 

Miljödimensionen 3 avviker på så sätt att den inte passa in på något av perspektiven men 

påverkas av övriga fyra miljödimensionerna (Maxwell & Granlund, 2011; Maxwell, 2012). 

Delaktighetens villkor 

Delaktighet ses av de flesta som något positivt som ska gälla både enskilda barn som det 

samhälle barn lever sina liv. Men ord som delaktighet kan betyda olika saker för olika barn 

och variera olika mycket beroende på situationens beskaffenheter (Simeonsson, Björck-

Åkesson & Lollar, 2012). Studier om delaktighet visar att det finns en överhängande risk att 

barn och unga med synnedsättning blir omhändertagna av vuxna (Söderqvist Dunkers, 2011). 

Det innebär i sin tur risk att kamrater tar efter vuxnas roll som ansvarstagande 

omsorgspersoner istället för att vara en social kamrat (a.a.). För barn som har svårigheter att 

kommunicera verbalt eller med tecken kan upplevd delaktighet vara svårt att uttrycka 

(Östlund, 2012. Barnet kan då behöva stöd i form av alternativa kommunikationshjälpmedel 

eller observeras i sin vardagliga miljö. För dessa barn kan delaktighet ta sig i uttryck i mimik 

och kroppsspråk, att barnet bibehåller koncentration och är fokuserat uppmärksamhet över 

längre tid (Adolfsson, 2015). Fokus för observation blir då hela situationen och hur barnet 

samspelar med sin omgivning. För att kunna studera villkor för delaktighet vad gäller barn 

med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar behövs data från 

barnets vardag. Data som beskriver vardagliga situationer och samspelet mellan individ och 

miljö. Variation i aktivitetsfunktion och omgivningsfaktorer indikerar att data dessutom 

behöver inhämtas från flera olika vardagssituationer (Phillips et al., 2013). Dessutom behövs 

data där flera barn och vuxna ingå i samma handling (Östlund, 2012). 
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Syfte och frågeställning 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka villkor för delaktighet för ett barn med 

synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar i en förskolemiljö. 

Studien syftar även till att undersöka ICF-CY som metod för att studera barns delaktighet. 

Mer specifikt behandlar studien följande frågeställningar: 

 Hur ser villkoren för delaktighet ut för barn med svår synnedsättning i kombination 

med ytterligare funktionsnedsättningar i en inkluderande förskolemiljö? 

 Är det möjligt att tillämpa ICF-CY som metod för att synliggöra villkor för barns 

delaktighet? 

 

Föreliggande studie  

Denna studie baserar sig på data insamlad av ett nätverk som deltog i ett treårigt projekt 

finansierat av Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

Projektet gick under namnet ”Rullstolsmobility” (Coniavitis Gellerstedt, 2010). Projektets 

samverkande parter var förutom SPSM, Synskadades Riksförbund (SRF) och Riksförbundet 

för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Projektet handlade till stora delar om 

kompetensutveckling till åtta nätverk. Nätverken bestod av olika professionella aktörer och 

föräldrar kring åtta barn och ungdomar med synnedsättning i kombination med flera 

funktionsnedsättningar. Flera av de barn och ungdomar som deltog i projektet hade svåra 

hjärnskador som bland annat påverkade deras motoriska och kognitiva funktioner. När 

projektet startade var deltagarna mellan 3½-19 år. Samtliga barn och ungdomar stod inför en 

framtida förändring av sin livssituation såsom övergång från förskola till skola, stadiebyten 

eller övergång från skola till vuxenliv. Variationen av övergångar utgjorde samtidigt ett av 

projektets deltagarkriterier. 

 

Projektets praktiska del organiserades genom tre centrala seminarier där deltagande nätverk 

fick utbildning i projektens olika verktyg och möjlighet till erfarenhetsutbyte och feedback av 

sakkunniga. Seminariemötena var betydelsefulla inslag i den lärprocess som projektet syftat 
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till. Ett annat viktigt inslag i lärprocessen utgjordes av vägledning till nätverken och deras 

arbete med verktygen. Projektet kom att vila på tre centrala fundament. 1) Den innovativa 

femstegsmetoden (Elmerskog et al., 2008). 2) Helhetssyn med utgångspunkt i ICF (Möller, 

2005). 3) Samverkan och samordning av insatser (Danermark, 2000). 

 

Metod 

Kvalitativ metod 

 

Ansatsen till denna studie är kvalitativ, med en tydlig explorativ karaktär (Langemar, 2010). 

Att välja att arbeta enligt kvalitativ metod handlar om att beskriva, analysera, tolka och förstå 

innebörd och mening av olika företeelser och handlingar (Langemar, 2010). Innebörd kan 

exempelvis handla om vad det innebär för ett barn med synnedsättning att utveckla 

delaktighet i en tillgänglig förskolemiljö. Mening kan exempelvis vara på vilket sätt det är 

meningsfullt för samma barn att engagera sig i en sagostund som bygger på visuell 

bildkommunikation. I en kvalitativ analys kan det vara meningsfullt att försöka förstå avsikten 

bakom olika beteenden och samspelet människor emellan. Sanningshalten har att göra med 

studiens trovärdighet, det vill säga kvalitén på data och hur data systematiskt bearbetats och 

tolkats (Merriam, 1994; Langemar, 2010). 

Videoobservation som metod 

När man ska välja metod är det viktigt att välja den metod som bäst möter studiens syfte och 

frågeställningar men även den målgrupp man avser undersöka. För att bedöma barns 

delaktighet behövs vanligtvis barnets subjektiva upplevelse (psykologiskt perspektiv) men 

genom att beskriva och tolka barns beteende, vad barn gör och inte gör i relation till sin 

omgivning kan observation ersätta intervju. Valet av videoobservation lämpar sig för att ge en 

objektiv och trovärdig bild av verkligheten men även för att studera omedelbara och 

omedvetna händelser (Merriam, 2006). Dessutom kan man på ett enkelt sätt inhämta både bild 

och ljudmässigt information för att fånga beteenden och sociala samspel. Många former av 

socialt samspel går inte att fånga på annat sätt (Langemar, 2010). Videoobservationer gör det 

även möjligt att uppmärksamma små differenser i beteenden och förutsättningar i miljön samt 

friheten att ingående studera faktorerna aktivitet och delaktighet och omgivning. Ljud och 
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videoinspelningar konserverar omedelbara händelser som annars skulle gå förlorade eller 

aldrig registreras (Bjørndal, 2011). Framförallt är metoden intressant och utvecklande då man 

kan upptäcka fynd man inte förväntat sig eller har möjlighet att förmedla på annat sätt 

(Langemar, 2010). 

 

Erfarenheter visar att videoobservation som metod lämpar sig för att studera beteenden hos 

barn med synnedsättning och blindhet (Preisler, 1994; Magnusson, 2003). Med hjälp av 

videos kan forskaren i lugn och ro fördjupa sig i olika moment utan att störa barnet och den 

pedagogiska verksamheten. Nackdelarna med videoobservation är att metoden kan uppfattas 

obekväm och oetisk i många sociala sammanhang såväl som svårigheter att fånga naturliga 

beteenden då observatören finns med i rummet (Langemar, 2010). Dessutom är 

videoinspelning aldrig en kopia av verkligheten då verkligheten endast låter sig representeras 

i nuet (Bjørndal, 2011). Författaren menar vidare att den som sköter inspelningen styr vilken 

del av verkligheten som registreras. Bilden kan zoomas in till en närbild av ett barn som 

fångar detaljer i mimik och kroppsspråk men som utesluter omgivningens beteende. På så sätt 

är det viss data som lyfts fram och annan data som hamnar i bakgrunden eller går förlorad 

(Bjørndal, 2011). Detsamma gäller kameravinkelns inverkan på vilken information som 

samlas in. Om kameran placeras bakom barnet eller bakom läraren avgör vems perspektiv 

som registreras. Kontentan är att viss information blir synlig medan annan information blir 

dold för ögat, men kan möjligtvis höras. Tekniskt sett kan kvaliteten på inspelningen variera 

och fast de så viktiga syn- och hörselintrycken registreras utesluts lukt, smak och känsel 

(Bjørndal, 2011). Trots svagheterna överväger fördelarna. ”Kombination av ljud- och 

bildinspelning är den mest komplexa och noggranna formen av registrering av ”verkligheten” 

som vi har tillgång till” (Bjørndal, 2011 s.76). 

Carl 3½ år 

Studiens huvudperson är Carl 3½ år. Carl går i en integrerad förskola tillsammans med 26 

andra barn i åldrarna 3-6 år. Carl bor med sina föräldrar tillsammans med ett syskon i ett 

mindre samhälle i Mellansverige. Som bakgrundsvariabel kan nämnas att han föddes i vecka 

42 med en del skador i storhjärnan som påverkade hjärnans funktion, syn och motorik. Till 

följd av detta fick han bland annat en hjärnsynskada (CVI), underutvecklad synnerv och 

nystagmus (ögondarr). Andra bakgrundsvariabler, inhämtade från journalstudier, visar att 

Carls ögon och näthinna är friska. Men tidiga skador och störningar i de främre och bakre 

synbanorna har påverkat synens utveckling negativt. Föräldrar och nätverket runt Carl var 
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från början osäkra om Carl överhuvudtaget reagerade på synstimuli och utredningar visade att 

Carl hade stora svårigheter att tillgodogöra sig visuell information. I tillägg till 

synsvårigheterna har Carl nedsatt sköldkörtelfunktion, epilepsi, medelsvår 

utvecklingsstörning och cerebral pares (CP) vilket föranleder lätt till medelsvår motorisk 

nedsättning. I samband med projektstarten kunde Carl förflytta sig med hjälp av fysiskt stöd 

av möbler eller en vuxen att hålla sig i. Sjukgymnast och de som arbetade nära Carl 

förväntade sig dock att Carl med tiden skulle kunna förflytta sig själv utan fysiskt stöd. Carl 

bedömdes ha måttliga svårigheter med att uttrycka sig verbalt och lätt svårighet att förstå vad 

andra säger. Hörseln är däremot normal och utgör ett viktigt sinne för att inhämta information 

både på avstånd och nära håll. För att kompensera synsvårigheterna använder sig Carl 

dessutom av känseln inklusive munnen för att skaffa sig information om omvärlden och 

undersöka olika objekt, händelser och rum. Anledningen till valet av Carl som fall har att göra 

med frågan om inkludering och delaktighet samt att Carl befann sig i en miljö- och omgivning 

med möjligheter till flera spännande möten och samspel med jämnåriga kamrater. I jämförelse 

med andra tänkbara fall från projektet ”Rullstolsmobility” (Coniavitis Gellerstedt, 2010) 

innehöll fallet Carl flera intressanta utmaningar i fråga om delaktighet och social inkludering. 

Dessutom hade jag i min roll som vägledare etablerat goda relationer med nätverket runt Carl. 

Studiens tillvägagångssätt 

 

Studien har organiserats i tre steg i linje med tematisk analys (Langemar, 2010). Steg 1 

beskriver hur videoobservationerna samlats in, organiserats och transkriberats. Steg 2 

beskriver hur det transkriberade materialet sorterats och kodats med stöd av ICF-CY 

(Socialstyrelsen, 2010). Steg 3 beskriver hur det kodade materialet analyserats och tolkats 

utifrån fem miljömässiga dimensioner på delaktighet (Maxwell & Granlund, 2011). 

Tabell 3 Studiens metodiska tillvägagångssätt i tre steg. 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Videoobservation 

och transkribering 

Sortering och kodning enligt 

ICF-CY 

Analys och tolkning enligt fem 

miljömässiga dimensioner på delaktighet 
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Steg 1 - Videoobservation och transkribering 

 

1.1  
Deltagande observationer och inspelning av videos genomfördes av rådgivare vid SPSM, en 

för barngruppen väl känd person med lång och gedigen erfarenhet av barn med 

synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Rådgivaren ingick 

också i det nätverk som samverkade runt Carl. Videofilmningen fungerade främst som 

underlag för nätverkets specialpedagogiska diskussioner. Förskolechef och föräldrar hade 

givit sitt godkännande att använda video som verktyg för detta. Under en period av 1½ år 

filmades ett stort antal situationer. Till en början gjordes detta för att utveckla begrepps- och 

rumsförståelse för att senare fokusera på Carls självständighet och sociala delaktighet. I min 

roll som vägledare till nätverket fick jag möjlighet att ta del av ett unikt arbete och 

observationsmaterial. 

 

1.2  
Carls föräldrar informerades om den tänkta masteruppsatsen med videoobservationer som 

dataunderlag och gav sitt skriftliga samtycke (bilaga 1). Föräldrarna fick också ta del av de 

nitton videoobservationer som valdes ut för att möta studiens syfte och frågeställning. 

 
 

Figur 3 Sammanställning av 19 videoobservationer 

 

1.3  
Data organiserades utifrån tre tidsperioder då videoobservationerna ägt rum. Första perioden 

(t1) motsvarar en tid av sex månader, nästkommande (t2) nio månader och den sista (t3) tre 

månader. Detta förklarar varför merparten av videoobservationerna hämtades under den andra 

tidsperioden. Varje videoobservation är mellan 0.40 sek - 3.23 sek och ingår som delar och 
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moment av en större helhet. ”Namnpresentation” (nr; 12 och 18) ingår exempelvis som en del 

i morgonsamlingen. ”Förflyttning till bordet i köket” (nr; 10,11 och 17) ingår som en naturlig 

del i att äta lunch eller mellanmål. Tio situationer är rutinmässigt organiserade medan nio är 

mer fria och spontana i sin karaktär.  

 

Tabell 4: Videoobservationer insamlade under tre tidsperioder. 

tid-1 tid-2 tid-3 
1. ”Lek vid blå mattan”  

Spontan icke organiserad 

7. ”Tvätta händerna”  

Rutinmässigt organiserad 

17. ”Gå till bordet i köket” 

Spontan icke organiserad 

2. ”Lek med julgranskula” 

Spontan icke organiserad 

8. ”Spela på läppen” 

Spontan icke organiserad 

18. ”Namnpresentation-2” 

Rutinmässigt organiserad 

3. ”Lek med bokstäver” 

Rutinmässigt organiserad 

9. ”Gå till samlingen” 

Rutinmässigt organiserad 

19. ”Lek i kuddrummet” 

Spontan icke organiserad 

4. ”Lek med bollröret” 

Rutinmässigt organiserad 

10. ”Gå till bordet i köket”  

Rutinmässigt organiserad 

 

5. ”Saga om krokodilen” 

Rutinmässigt organiserad 

11. ”Gå till bordet i köket”  

Spontan icke organiserad 

 

6. ”Sång om rockspindeln” 

Rutinmässigt organiserad 

12. ”Namnpresentation-1” 

Rutinmässigt organiserad 

 

 13. ”Fruktstund” 

Rutinmässigt organiserad 

 

 14. ”Gula lådan” 

Spontan icke organisera 

 

 15. ”Lek i sandlådan” 

Spontan icke organisera 

 

 16. ”Flytta däck” 

Spontan icke organisera 

 

 

Tabell 4 visar att 19st videoobservationer organiserats utifrån tre tidsperioder (tid 1-3) och att 

de är både rutinmässiga och spontana till sin karaktär. 

1.4  
Efter att materialet organiserats transkriberades samtliga videoobservationer. För att 

säkerställa att även ljud i omgivningen och röster registrerats gicks transkriberingen igenom 

en extra gång. I samband med transkriberingen gjordes även personliga reflektioner över 

tillvägagångssättet (Langemar, 2010). 

 

Steg 2 - Sortering och kodning 

 
2.1  
För att sortera och koda det transkriberade materialet tillämpades ICF-CY.  På så sätt blev det 

möjligt att definiera variabler och göra vissa avgränsningar. Variablerna aktivitet- och 

delaktighet (d) och omgivningsfaktorer (e) bidrog till att operationalisera data både ur ett 

individuellt och kontextuellt perspektiv. Det som inte gick att koda noterades som rest (r). 
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Inledningsvis valdes att separera variablerna aktivitet- och delaktighet och 

omgivningsfaktorer och kodningen i varsin kolumn samt numrera samspelet mellan 

faktorerna d och e. Detta sätt att organisera data var både tidskrävande och svårt att 

överblicka. Istället valdes att infoga kodningen i löptexten. På så sätt blev variablerna 

aktivitet- och delaktighet och omgivningsfaktorer mer överskådligt (bilaga 2). I tillägg valdes 

att bryta ner textmassan i delar och moment för att lättare kunna studera samspelet mellan 

individuella och miljömässiga faktorer. Dessutom färgmarkerades variablerna, (d) med grått 

(e) med gult samt det som inte gått att koda (r) med rött. För att underlätta sammanställning 

av koder valdes att lägga koder för (d) och (e ) samt ® i separata kolumner. I samband med 

kodningen gjordes även en bedömning av Carls genomförande att utföra vissa uppgifter eller 

handlingar. Svårighetsgraden bedömdes enligt ICF-CY: s skattningsunderlag från lätt (0), 

måttlig, svår eller total (4) svårighet (Socialstyrelsen, 2010 s. 178). För att bedöma 

omgivningsfaktorernas hindrande eller underlättande inverkan (e) användes 

skattningsunderlag (Socialstyrelsen 2010 s. 250) från inget (0), lätt, måttlig, svår eller totalt 

(4) hinder eller inget (+0), lätt, måttlig, svår eller totalt (+4) underlättande. 

 

Under hela arbetet med steg 2 försökte jag inta ett reflekterande förhållningssätt till mig själv 

som forskare då arbetet med att koda alltid innebär en viss typ av tolkning (Langemar, 2010). 

Konkret innebar det att jag förde kontinuerliga anteckningar om min egen förförståelse av 

ICF-CY som metod och hur den påverkar validiteten av kodningen, vilket är en naturlig 

process i arbete med kvalitativ forskning (Langemar, 2010). Istället för att låta en oberoende 

forskare eller kollega gå igenom och koda det transkriberade materialet, gjorde jag det 

ytterligare en gång själv. 

Steg 3 – Analys- och tolkning 

 

3.1 
I steg 3 analyserades och tolkades innebörden av det kodade materialet (Langemar, 2010). För 

detta användes en modell innehållande fem miljömässiga dimensioner på delaktighet 

(Maxwell & Granlund, 2011). Valet motiveras av att ICF-CY inte gav studien tillräcklig 

substans för att analysera samspelet mellan individuella och miljömässiga faktorer samt att 

modellen tidigare prövats för att analysera utbildningspolitiska policydokument om 

inkludering (Maxwell, 2012). Först här, i analysen, kommer min personliga tolkning in då jag 

försökt översätta innebörden av det kodade materialet (Langemar, 2010). Intentionen har varit 
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att inta ett öppet och receptivt förhållningssätt till materialet och låta resultatet träda fram av 

sig självt. 

 

3.2 
Den fördjupade analysen baseras på sig på följande videoobservationer. 

 

Tabell 5 Översikt över analyserade situationer 

Situation Rutinmässiga och spontana Tid (t1-t3) 

4. Lek med bollröret Rutinmässigt organiserad t-1 

5. Sagan om krokodilen Rutinmässigt organiserad t-1 

11. Förflyttning till bordet i köket Fri- och spontan t-2 

12. Namnpresentation Rutinmässigt organiserad t-2 

14. Gula lådan Fri- och spontan t-2 

19. Lek i kuddrummet Fri- och spontan t-3 

 

Tids och resursbegränsningar gjorde att sex videoobservationer valdes ut för fördjupad analys.  

Valen motiveras av att observationerna bestod av både rutinmässigt organiserade och fria- och 

spontana situationer samt att situationerna innehöll social interaktion och samspel med andra 

barn. I tillägg har en förflyttningssituation (nr. 11) analyserats, då självständig förflyttning 

tillsammans med kommunikation och socialt samspel utgjorde prioriterade 

utvecklingsområden för nätverkens arbete med Carl. Dessutom är de fördelade över tre 

tidsperioder (t1-t3) fördelade över 1½ år då videoobservationerna ägt rum. 

 

Analysen genomfördes på så sätt att det ICF-CY kodade materialet tolkades och översattes 

utifrån ”Möjlighetsmodellen”. Därefter värderades miljödimensionerna som underlättande 

eller hindrande i relation till Carls frekventa deltagande och intensitet i engagemang. 

Analyserna sammanfattades i form av en komprimerad text och figur inklusive förklarande 

text. Även om endast sex observationer analyserats har kodningen av övriga observationer 

gett studien värdefull information. 

Etik 

I all forskning är det nödvändigt att förhålla sig till forskningsetiska frågeställningar under 

hela processen arbetet pågår (Bryman, 2009) Det innebär att allt som kan påverka kvaliteten 

på data och de slutsatser som dras av data kan få följder på enskilt barn eller den målgrupp 
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som avses. Det kan exempelvis röra sig om stigmatisering av målgruppen barn med 

synnedsättning som i tillägg har flera funktionsnedsättningar eller att resultatet blir skevt. 

Brister i val av metod och forskningsdesign är därför etiskt problematiskt. Förebyggande 

åtgärder kan vara att beskriva hur man gått tillväga och därigenom säkra eventuella 

tveksamheter. I samband med detta gäller även att förhålla sig till vetenskapsrådets 

grundläggande huvudkrav på forskningen, det vill säga information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

     För att få tillåtelse att använda nitton videoobservationer som dataunderlag informerades 

Carls vårdnadshavare och ett samtyckesbrev undertecknades (bilaga 1). I samtyckesbrevet 

redogjordes studiens syfte, vilka videoobservationer som skulle användas samt hur dessa 

skulle skyddas och nyttjas. Vårdnadshavarna fick också en kopia på samtliga videos. Under 

arbetets gång har vårdnadshavarna informerats om arbetet fortlöpande.  

Resultat 

Resultat av analysen 

 

Nedan resultatredovisning tar utgångspunkt i fråga 1 och analysen (steg 3). 

Sammanställning av ICF-CY kodningen (steg 2) redovisas i bilaga 2 medan sammanställning 

av information som inte gick att koda (rest) redovisas i tabell 7 nedan. 

 

Ett viktigt moment i den fördjupade analysen var att beskriva miljöns inverkan på barnets 

frekventa deltagande och intensitet i engagemang. Som verktyg för detta används 

”Möjlighetsmodellen” (Maxwell & Granlund, 2011; Maxwell, 2012). Exempel på 

tillvägagångssätt finns i bilaga 3.  

 

Resultatredovisningen nedan ger först en kort beskrivning av situationerna, vilka som deltar 

och hur miljön ser ut. Därefter beskrivs miljödimensionernas inverkan på barnets deltagande 

och engagemang. En förenklad figur med förklarande text sammanfattar slutligen 

miljödimensionernas hindrande eller underlättande inverkan på barnets frekventa deltagande 

och intensitet i engagemang. 
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Nr: 4 ”Lek med bollröret” 

”Lek med bollröret” är en så kallad rutinmässig situation. Carl sitter vid bordet i köket på sin 

vanliga plats med ryggen mot fönstret. Förutom Carl deltar två kamrater och en assistent. 

Kamrat (a) sitter på en stol till höger om Carl medan kamrat (b) sitter till vänster i knät på 

assistenten. På bordet framför Carl står ”bollröret” av räfflad plast (ca: ½ m högt) monterat på 

ett trästativ. Leken fungerar på så sätt att en boll stoppas i ett rör som fångas upp i en träram. 

Carl har ingen möjlighet att synmässigt inhämta detaljerad information om kompisarnas 

gester och mimik eller att lokalisera översta hålet. Däremot kan han med viss synfunktion och 

en väl utvecklad känsel och hörsel lokalisera och identifiera sin närmaste omgivning inklusive 

bollar som samlas upp i träramen. 

     Analysen visar att flera samverkande faktorer påverkar Carls deltagande och engagemang. 

Tillgängligheten till aktiviteten är god då den äger rum på en för barnet känd plats (A1). 

Detsamma gäller tillgången till kontext i form av bollröret som är centralt placerad på bordet 

framför Carl (A2). Istället för att stoppa bollen i bollröret väljer Carl att stoppa bollen under 

sin egen tröjkrage, en personlig nisch som även tillämpas i andra situationer. Leken utvecklas 

även socialt i samspel med en stödjande kamrat (a). Assistentens förmåga att syntolka 

situationen gör att den blir begriplig för Carl och kamrater (A4). Assistentens tillåtande attityd 

och förmåga att vara stödjande istället för styrande (A4) har stort inflytande på Carls intensitet 

i engagemang. I slutet av videoobservationen väljer Carl att avbryta leken och samspelet med 

kamrat (a) för att istället vila huvudet mot armen och bordet. Trots att kamrat (a) försöker 

påkalla Carls uppmärksamhet genom att studsa bollen mot bordsskivan (auditivt stöd) och 

därefter ”dutta” bollen mot Carls arm (taktilt stöd) väljer Carl att behålla sin viloposition 

medan han själv greppar och släpper en boll mot bordsskivan. Avbrottet i leken kan betyda 

flera saker, vila, reflektion, trötthet etc. eller att Carl behöver vara för sig själv en stund. 

 

 A1 A2 A3 A4 A5 

FREKVENTA 

DELTAGANDE 
+ +    

INTENSITET I 

ENGAGEMANG 
  + + + 

 

Figur 4 Sammanfattande analys av ”Lek med bollröret” 

 

Den sammanfattande analysen visar att alla fem omgivningsfaktorer har en underlättande 

inverkan på Carls deltagande och intensitet i engagemang. Situationen erbjuder både fysiskt 

och social tillgänglighet (A1). Dessutom har Carl tillgång till kontexten (A2) genom sin 
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geografiska placering i förhållande till bollspelet, bollarna och kamrater. Den individuella 

anpassningen består av bollar med olika egenskaper, en träram som fångar upp bollarna samt 

en tillåtande och stödjande assistent som syntolkar det som händer och sker (A4). Kamrat (a) 

visar social acceptans och vilja att utveckla leken tillsammans med Carl (A5). 

Konsekvenserna av flera positiva miljöfaktorer bidrar tillsammans till att Carl får möjlighet 

att vidareutveckla sin personliga nisch och att det blir mödan värd (A3) att engagera sig i 

leken. Att Carl tar en paus i leken är att betrakta som normalt för ett litet barn med flera 

funktionsnedsättningar. 

 

Nr: 5 ”Sagan om krokodilen” 

”Sagan om krokodilen” är en så kallad rutinmässig situation. Carl sitter i en ring tillsammans 

med sina kamrater och två vuxna. Till höger om Carl sitter hans personliga assistent medan 

förskolläraren, som leder sagostunden, sitter mitt emot. Carl håller en boll med pingla i 

handen.  Förskolläraren inleder sagostunden med att ta upp en miniatyrfigur ur en gul tygpåse 

och tillägger ”Bra, det var många barn som var här idag, jag tänkte berätta om en liten saga 

för er”. 

     Synmässigt har Carl ingen möjlighet att inhämta detaljerad information om förskolläraren 

och kompisarnas gester och mimik. Han har heller inte möjlighet att informera sig visuellt om 

tygpåsen med miniatyrfigurer som förskolläraren använder sig av för att bygger upp en 

sagomiljö då avståndet är för långt. Däremot kan han med viss synfunktion, lokalisera 

riktning och sin egen position i förhållande till förskolläraren och miniatyrfigurerna samt 

undersöka miniatyrfigurerna taktilt. 

 

Analysen visar att Carl finns med i en social gemenskap tillsammans med andra barn (A1) 

och att förskolläraren använder sig av miniatyrfigurer för att bygga upp en sagomiljö som ska 

underlätta barnens möjligheter att följa med och hålla fokus på sagan. Analysen visar även att 

Carls personliga assistent syntolkar och ger tecken som stöd (A4). Det som försvårar Carls 

möjligheter att ta del av sagan och få samma information som hans kamrater får via synen är 

att han inte har närkontakt med förskolläraren och tygpåsen med miniatyrfigurer (A2). Detta 

kompenseras genom att Carl får möjlighet att känna på miniatyrfigurerna i efterhand medan 

sagan fortsätter och en ny figur tas fram ur tygpåsen. Under sagans gång förstärker 

förskolläraren miniatyrfigurernas karakteristika genom att exempelvis kalla ett miniatyrlejon 

för ett ”stort lejon”. 
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 A1 A2 A3 A4 A5 

FREKVENTA 

DELTAGANDE 
+ -    

INTENSITET I 

ENGAGEMANG 
  - - ? 

 

Figur 5 Sammanfattande analys av ”Sagan om krokodilen” 

 

Den sammanfattande analysen visar att den allmänna tillgängligheten är god och att Carl är 

socialt inkluderad (A1) Men analysen visar även på brister i fråga om tillgång till kontexten 

(A2) och individanpassning (A4) vilket har ett negativt inflytande på Carls engagemang. Det 

är inte tillräckligt att assistenten sitter nära och ger tecken som stöd. Carl skulle behöva sitta 

fysiskt nära förskolläraren, tygpåsen och miniatyrfigurer för att kunna delta på lika villkor 

som sina kamrater och för att få möjlighet att bli aktivt engagerad. Visserligen får Carl känna 

på miniatyrfigurerna i efterhand men det tycks inte vara tillräckligt för att få en känsla av 

sammanhang. Konsekvensen av nedsatt syn-, motorik- och språkfunktion tillsammans med 

flera miljömässiga brister gör att Carl inte vill engagera sig i sagan (A3). Andra faktorer 

såsom att Carl inledningsvis leker med en boll med pingla indikerar att den tidigare 

aktiviteten ”namnpresentationen” inte är avslutad. Huruvida Carl upplever sig accepterad av 

sina kamrater är svårt att bedöma (A5). 

Nr: 11 ”Förflyttning till bordet i köket” (mellanmål) 

”Förflyttning till bordet i köket” är en så kallad spontan övergångssituation. Carl befinner sig i 

hallen tillsammans med andra barn och vuxna. Miljön är väl känd då han passerar hallen 

dagligen för att ta sig till olika rum och aktiviteter samt att han har sin ombytesplats och sin 

röda stol i hallen. Situationen inleds med att Carl står på knä vänd i riktning mot köket där 

mellanmålet strax ska serveras. Runt honom är kompisar och vuxna engagerade i olika 

aktiviteter. Carls assistent är för tillfället upptagen med att fånga en geting. Carl har ingen 

möjlighet att synmässigt inhämta detaljerad information om vad som pågår i rummet. 

Däremot kan han synmässigt lokalisera vissa kontrastrika objekt och inhämta information 

genom sin känsel och hörsel. 

 

Analysen visar att Carl befinner sig i en så kallad övergångssituation inför stundande 

mellanmål. Miljön är väl känd och allmänt tillgänglig (A1). Trots att flera barn och vuxna är 

engagerade på olika håll, tar Carl eget initiativ att förflytta sig från hallen till bordet i köket. 
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Carl vrider huvudet växelvis åt höger och vänster för att scanna in miljön. Därefter kryper han 

mot den röda stolen men hindras av en passerande kamrat. Carl fortsätter sedan mot röda 

stolen, reser sig upptill stående genom att ta stöd av stolen och en dörrpost. Därefter vänder 

han sig mot assistenten för att få fysiskt stöd. När stödet uteblir släpper han taget från 

dörrposten och förflyttar sig över öppen yta (två meter) till bordet i köket. 

 A1 A2 A3 A4 A5 

FREKVENTA 

DELTAGANDE 
+ -    

INTENSITET I 

ENGAGEMANG 
  + - + 

 

Figur 6 Sammanfattande analys av ”Förflyttning till bordet i köket” 

 

Den sammanfattande analysen visar att den allmänna tillgängligheten är god då Carl kan röra 

sig fritt utan att den fysiska miljön hindrar (A1). Kontext tolkar jag som föränderlig då barn 

och vuxna är engagerade på olika håll vilket kan försvåra möjligheten att få kontroll (A2). 

Trots att Carl inte får det stöd han behöver (A4) visar han både vilja, motivation och förmåga 

att självständigt förflytta sig till bordet i köket (A3). Jag upplever att Carl är accepterad av 

sina kamrater och att kan känner sig accepterad (A5). Det grundar jag på att Carl respektfullt 

inväntar att en yngre kamrat ska passera innan han själv tar sig vidare till ”röda stolen” samt 

att Carl deltar på lika villkor som sina kamrater (A5). 

 

Nr: 12 ”Namnpresentation” 

”Namnpresentationen” är en så kallad rutinmässig situation med målet att informera barnen 

om varandras närvaro. Barn och vuxna sitter i ring, Carl på sin bestämda plats med sin 

assistent intill. Carl har med sig en boll med ”pingla” till samlingen. Carl inleder 

namnpresentationen med att ruska bollen med ”pingla” och säga sitt namn ”jag heter Carl”. 

Därefter skickar han bollen till den kamrat (a) som sitter till vänster om honom med frågan 

”vad heter du?”. Överlämnandet av bollen sker genom social interaktion barnen emellan 

inklusive verbalt stöd av Carls assistent. Bollen skickas sedan runt i ringen och barnen säger 

sina namn, med eller utan stöd från en stödjande kamrat eller vuxen person, tills att Carl åter 

får bollen med frågan ”vad heter du?”. Carl tar emot bollen och säger sitt namn. 
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Analysen visar att flera positiva faktorer påverkar Carls deltagande och engagemang. Carl har 

ingen möjlighet att synmässigt inhämta detaljerad information om sina kompisars närvaro 

eller deras gester och mimik. Däremot kan Carl ljudmässigt orientera sig i ringen då bollen 

med pingla signalerar vem som är i tur att säga sitt namn. Carl vänder sig också i riktning mot 

den person som är på tur att säga sitt namn. Vid ett specifikt tillfälle förändras Carls beteende 

då han växelvis vrider huvudet åt höger och vänster. Huvudvridningen sker i samband med att 

en kamrat har svårt att säga sitt namn.  Strax innan kamraten säger sitt namn slutar Carl vrida 

huvudet och blir stilla. Carl visar i sitt kroppsspråk och sin mimik att han är intresserad av de 

andra barnen och accepterar även de mindre barnets närvaro och olikheter. 

 

 A1 A2 A3 A4 A5 

FREKVENTA 

DELTAGANDE 
+ +    

INTENSITET I 

ENGAGEMANG 
  + + + 

 

Figur 7 Sammanfattande analys av ”Namnpresentationen” 

 

Den sammanfattande analysen visar att samtliga omgivningsfaktorer fungerar underlättande 

för Carls deltagande och intensitet i engagemang. Aktiviteten ingår i den vardagliga rutinen 

och är tillgänglig för alla barn med målet att ta del av varandras närvaro (A1). Aktiviteten är 

organiserad på så sätt att barnen sitter i ring och har sina bestämda platser (A2). Carl sitter 

intill en stödjande kamrat och sin personliga assistent. ”Bollen med pingla” underlättar 

möjligheten att överblicka och få kontroll över situationen (A4). Barnens tillåtande attityd 

tyder på att barnen accepterar varandras olikheter (A5). Nämnda omgivningsfaktorer har 

tillsammans ett positivt inflytande på Carls motivation och möjligheter att vara aktiv (A3). 

 

Nr: 14 ”Gula lådan”  

”Gula lådan” är en så kallad spontan situation som ingår som ett moment i en större helhet där 

barnen kan hämta redskap och leksaker att leka med. Situationen inleds med att Carl går till 

”gula lådan” hand i hand med sin personliga assistent. Ett barn står redan vid gula lådan och 

inväntar att Carl och assistenten ska låsa upp och öppna locket. I samband med att barnen 

hämtar och lämnar redskap och leksaker uppstår samspelssituationer som Carl kan ta del av. 

Carl har ingen möjlighet att synmässigt identifiera de andra barnen och deras gester, mimik. 
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Däremot kan han synmässigt uppfatta gula lådan på nära håll samt höra hur kamrater kommer 

och går och att de tar med sig olika redskap och föremål ur lådan. Innan förflyttningen till 

gula lådan startar kan jag notera att Carl uttryckt önskan om att få gunga men får som svar att 

gungorna är upptagna av andra barn. 

 

Analysen visar att aktiviteten ”gula lådan” både är allmänt tillgänglig och har ett tydligt mål, 

det vill säga att hämta och lämna redskap och leksaker (A1). Tillgängligheten att ta sig till 

lådan är däremot begränsad då ledstråk saknas. Lådans permanenta placering tillsammans 

med en kontrastrik gul färg samt ett gnisslande ljud då locket öppnas, underlättar till viss del 

möjligheten att orientera sig (A1). Väl framme vid lådan har Carl tillgång till kontexten då 

han har fysisk kontakt med lådan (A2) men kan ha svårt att kontrollera vad som händer och 

sker då barn kommer och går (A2). Carls bristande syn kompenseras av en stödjande assistent 

som syntolkar vad som händer och sker (A4) men oredan i lådan hindrar honom att orientera 

sig och finna önskat redskap och leksak (A4). Efter att Carl öppnat locket på lådan stannar 

han tålmodigt kvar utan att vara engagerat aktiv (A3). Jag tolkar Carls intensitet i engagemang 

som lågt då han inte söker efter något att leka med. 

 

 A1 A2 A3 A4 A5 

FREKVENTA 

DELTAGANDE 
+ +    

INTENSITET I 

ENGAGEMANG 
  - + ? 

 

Figur 8 Sammanfattande analys av ”Gula lådan” 

 

Den sammanfattande analysen visar att den allmänna tillgängligheten (A1) och tillgång till 

kontext (A2) har ett positivt inflytande på Carls sociala deltagande. Socialt sett är det också 

positivt att Carl har som uppgift att öppna locket till lådan och att assistenten syntolkar vad 

som händer och sker (A4). Nackdelen är att redskap och leksaker ligger i oreda (A4) vilket 

hindrar Carls möjligheter att vara engagerat aktiv och finna det han vill leka med. Trots att 

Carl egentligen vill gunga stannar han tålmodigt kvar men visar tydliga brister i engagemang 

(A3). Huruvida Carls närvaro accepteras av kamrater och hur Carl känner sig accepterad är 

svårt att svara på (A5). Förutom nämnda miljömöjligheter kan faktorn att Carl tilldelats en roll 
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att låsa upp och öppna locket på ”gula lådan” ha ett positivt inflytande på hans engagemang. 

positivt. 

 

Nr: 19 ”Lek i kuddrummet” 

”Lek i kuddrummet” är att betrakta som spontan och fri där flera barn leker tillsammans eller 

bredvid varandra. Carl befinner sig i den så kallade ”grottan” dit han tagit sig från en 

angränsande hall. En ruschkana förbinder grottan med kuddrummet. Carls assistent sitter på 

en stol mitt i kuddrummet. Situationen inleds med att Carl åker ruschkana från grottan ner på 

golvet i kuddrummet. Carl har ingen möjlighet att synmässigt inhämta detaljerad information 

om de andra barnens gester och mimik eller vad de gör. Däremot kan han höra var de befinner 

sig och vad de pratar om. 

 

Analysen visar (Bilaga 7) att Carl befinner sig i samma rum som sina kamrater. Två av barnen 

leker att de fiskar, övriga tre leker bredvid var för sig. Carl visar sig ha förmåga att krypande 

ta sig från grottan ner i ruschkanan och liggande på mage åka kana ner på golvet. Han sätter 

sig därefter upp och uttrycker efter en kort stund ”ner”. Ordet ”ner” upprepas två gånger och 

varje gång bekräftar assistenten ”ja, du åkte ner på golvet”. Kommunikationen utvecklas inte 

vidare. Istället tar Carl upp en ”skallerring” som råkar befinna sig under hans ena ben. Carl 

blir sittande kvar på golvet ruskande ”skallerringen” medan han vrider huvudet växelvis åt 

höger och vänster medan kamraterna fortsätter sina lekar. 

 

 A1 A2 A3 A4 A5 

FREKVENTA 

DELTAGANDE 
+ -    

INTENSITET I 

ENGAGEMANG 
  - - ? 

 

Figur 9 Sammanfattande analys av ”Lek i kuddrummet” 

 

Den sammanfattande analysen visar att den allmänna tillgängligheten är god och att Carls 

finns med i ett socialt sammanhang (A1). Däremot är tillgång till kontexten begränsad då 

barnen är aktiva på olika sätt och rutschkana svår att ta sig till (A2). Tillgång till kontexten 

begränsas dessutom av att Carl inte får det stöd och den stimulans han behöver för att 

utveckla sitt språk och sin kommunikation och för att förflytta sig till rutschkanan (A4). När 

stödet uteblir väljer Carl istället att aktivera sig själv med sin ”skallerring” (A3). Hur Carls 
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närvaro accepteras av andra och hur Carl känner sig accepterad av sina kamrater och sin 

assistent är svårt att sia om (A5). 

Resultatsammanfattning 

För att föra upp resultatet på en mer övergripande nivå har jag valt att sammanställa resultatet 

i en tabell med sammanfattande text. 

 

Tabell 6 Resultatsammanfattning på individnivå 

 

 A1 A2 A3 A4 A5 

4. Lek med bollröret + + + + + 

5. Sagan om krokodilen + - - - ? 

11. Förflyttning till bordet i köket + - + - + 

12. Namnpresentation + + + + + 

14. Gula lådan + + - + ? 

19. Lek i kuddrummet + - - - ? 

 

Resultatet indikerar att Carls frekventa deltagande är tillfredsställande då han närvarar i 

samtliga situationer. Resultatsammanställningen visar att 18 av totalt 30 möjlighetsfaktorer 

bedömdes som positiva och att 10 av dessa fördelades på två situationer (nr: 4,12). Det 

framgår också att rutinmässigt organiserade situationer (nr: 4,12) har en positiv inverkan på 

barnets deltagande och engagemang i jämförelse med fria och spontana situationer. Två 

rutinmässiga situationer (nr: 5,12) skiljer sig åt i fråga om tillgång till kontext (A2) och 

individuella anpassningar (A4) vilket visar sig ha stor inverkan på barnets engagemang. 

Situation (nr:19) visar på flera miljömässiga brister medan situation (nr: 11) skiljer sig mot 

övriga situationer då det endast handlar om förflyttning och inte om socialt samspel. 
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Resultatet av ICF-CY kodningen (steg 2) 

Sammanställningen av ICF-CY kodningen omfattas endast av första kodningsnivån av 

livsområdena aktivitet- och delaktighet (d1-9) och komponenterna omgivningsfaktorer (e1-5) 

se bilaga 2. 

 

Kodning av aktivitet- och delaktighetsfunktioner 

 

 

Figur 10 Sammanställning över kodade aktivitet- och delaktighetskomponenter (bilaga 2) 

 

Sammanställningen visar att komponenten aktivitet- och delaktighet blev registrerade inom 

sex av nio livsområden (d1-9). Av figur 10 framgår att Carl använder sig av flera olika 

aktivitets- och delaktighetsfunktioner och att överlägset flest registreringar återfinns inom 

livsområdet ”Förflyttning” (302st). Förflyttning rör sig om att ändra kroppsställning eller att 

förflytta sig från en plats till en annan eller att hantera föremål, sträcka sig efter, greppa, 

släppa etc. (Socialstyrelsen, 2010). Därefter följde i tur och ordning livsområdet ”Lärande och 

att tillämpa kunskap” (141st), ”Kommunikation” (73st), Mellanmänskliga interaktioner (23st), 

Allmänna uppgifter och krav (14st), samt ”Viktiga livsområden (lek) (7st). Livsområdet 

”Personlig vård”, ”Hemliv” och ”Samhälle, socialt och medborgligt liv” registrerades inte 

alls. Observera att samma ICF-CY kod kan ha förekommit fler gånger inom ett specifikt 

moment och att sammanställningen endast registrerat de koder som förekommit i respektive 
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moment (bilaga 2). Exempel: Carl greppar (d4401) och släpper (d4403) ett föremål 

upprepande gånger. 

 

Kodning av omgivningskomponenter 

 

 

Figur 11 Sammanställning över kodade omgivningskomponenter (bilaga 2). 

Sammanställningen visar att komponenten omgivningsfaktorer blev registrerade inom fyra av 

fem miljöområden. Av figur 11 framgår att överlägset flest registreringar återfinns inom 

omgivningsfaktorerna ”Produkter och teknologi” (223st) tillsammans med ”Personligt stöd 

och personliga relationer” (251st). Omgivningsfaktorn ”Produkter och teknologi” rör sig 

bland annat om allmänna eller stödjande produkter och teknik som används av Carl i 

vardagliga aktiviteter såsom exempelvis lek, men också om individanpassade produkter och 

teknik för såväl lek, som kommunikation och förflyttning (Socialstyrelsen, 2010). 

Omgivningsfaktorn ”Personligt stöd och personliga relationer” rör sig om människor som ger 

praktiskt, fysiskt eller emotionellt stöd, skydd och hjälp och som har relationer till andra 

personer i förskolan (Socialstyrelsen, 2010). Därefter följer ”Naturmiljö och mänskligt 

skapade miljöförändringar” (21st) samt ”Attityder” (13st) registreringar. Service, tjänster 

system och policys registrerades inte alls (0st). 
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Resultatet av figur 10 och 11 indikerar att variationen av livsområden och omgivningsfaktorer 

ökar i sociala situationer. Detta kan förklaras som att sociala situationer är mer komplexa i 

jämförelse med att Carl är ensam eller tillsammans med en vuxen. 

Information som varit svårt att koda 

Efter att ha sammanställt det som varit svårt att koda enligt ICF-CY har fem områden särskilt 

uppmärksammats. Observera att tre av dessa förekommer i flertalet av de situationer som 

observerats.  

 

Tabell 7 Sammanställning av områden som varit svårt att koda  

 

Områden som varit svårt att koda Antal reg. 

Vad andra barn och vuxna gör och säger  15  

Barnets position och avstånd till objekt, rum och andra personer 13 

Barnets beteende och egna strategier 13 

Barnets egna ljud och kroppsspråk uttrycker vilja att påverka sin situation 8 

Objekt och rums olika egenskaper och funktion 6 

 

Resultatet visar på fem områden som inte kodades enligt ICF-CY men som har betydelse för 

förståelse av helheten. Antal registreringar ska sättas i relation till antalet videoobservationer 

(19st). Det vill säga ”Vad andra barn och vuxna gör och säger” registrerades i 15 av 19 

videoobservationer. 

 

Vad andra barn och vuxna gör och säger  
 

Vad andra barn och vuxna gör och säger gentemot varandra kan ha stor betydelse för att förstå 

helheten och varför Carl gör det han gör eller inte gör. Exempelvis är det normalt att små barn 

leker bredvid varandra och spontant lämnar eller kommer in i en social aktivitet. Kontexten 

påverkas även av att andra barn och vuxna utbyter information som både kan vara verbal och 

icke verbal. 

 

Barnets position och avstånd till objekt, rum och andra personer 
 

För att kunna synliggöra samspelet mellan individ och miljö noterades även Carls position 

och riktning i förhållande till rum, andra personer och fysisk miljön såväl som avstånd till 

rum, person, objekt.  

 
Barnets beteende och egna strategier 
 

Flera beteenden och strategier har varit svåra att koda. Ett vanligt beteende är att Carl vrider 

huvudet växelvis åt höger och vänster och att vridningen oftast görs i samma tempo. 
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Dessutom återkommer beteendet i flera olika situationer och sammanhang (nr: 2, 7, 11, 12, 

17, 18, 19). Carl använder sig av både små och stora armrörelser som strategi, stora för att 

scannar av vad som finns i hans närhet, små för att söka efter något specifikt exempelvis en 

leksak. Andra beteenden som att klappa händerna, gnugga handflatorna mot varandra skapar 

intressanta ljud. Att dra fingrarna mot en räfflad gummimatta gör att objektet sätts i rörelse 

och frambringar ljud (nr: 1,2). Andra effekter av eget handlande är att få julgranskulan att 

studsa mot golvet då Carl snärtar till kulan med handleden. Carl visar många gånger prov på 

egna strategier exempelvis då han reser sig upp till stående med stöd av en stol samtidigt som 

han har kontroll på julgranskulan eller när han ska ta sig till sin plats vid köksbordet samtidigt 

som stolar står utdragna och han håller kontroll på julgranskulan. 

 

Barnets egna ljud och kroppsspråk uttrycker vilja att påverka sin situation 
 

Carls egna ljud och kroppsspråk kan vara ett sätt att göra sin röst hörd och påverka sin 

situation. I vissa situationer visar Carl att han inte vill leka mera (nr: 5, 15, 16,19) medan han i 

andra situationer visar att han är uppmärksam och socialt intresserad av andra barn (nr: 

12,14,18). Detta visar Carl genom att le eller se butter ut, sitta upprätt eller sjunka ihop, vända 

sig mot eller från en person, ge ut ett tjut, yviga armrörelser, tonläge när han svarar på tilltal. 

 

Objekt och rums olika egenskaper och funktion  
 

Objekt egenskaper och funktion kan handla om bland annat ljud, struktur, storlek, tyngd, 

konsistens eller färg. Ljud från en julgranskula eller räfflad gummimatta motiverar 

exempelvis Carl att vara aktivt utforskande. Rums egenskaper och funktion kan handla om 

typ av rum såsom hall, kök lekrum och vad som pågår i rummen. Exempelvis skiljer sig rum 

åt i fråga om doft, ljud och visuella intryck beroende av dess uppbyggnad och karaktär. 
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Diskussion 

Studien har två huvudfrågeställningar: 1) Hur ser villkoren för delaktighet ut för barn med 

synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar i en förskolemiljö? 2) Är 

det möjligt att tillämpa ICF-CY som metod för att synliggöra villkor för barns delaktighet? 

Inledningsvis kommer jag att kort redogöra för några framträdande resultat på individ,- metod 

och modellnivå. 

Mycket av det som framkommit under arbetsprocessen är känt och redan omtalat av många 

andra, såväl praktiker som forskare. Skillnaden, menar jag, är den precision med vilken 

villkoren för delaktighet för ett litet barn med svår synnedsättning i kombination med 

ytterligare funktionsnedsättningar kunnat belysas. En av studiens styrkor ligger i ett 

omfattande videomaterial som dessutom kan betraktas som longitudinellt sett till barnets ringa 

ålder och hur systematiskt materialet angripits. 

     På individnivå framträder bland annat sammanhang och tillgång till kontexten som villkor 

för ett barns delaktighet. På metodnivå blev det alldeles tydligt att ICF-CY inte gav studien 

tillräcklig substans för att synliggöra villkor för delaktighet och särskilt samspelet mellan 

individ- miljö. Det visade sig också vara svårigheter att välja lämplig kod och att det fanns 

information som inte gick att koda. Med tiden (t2 och t3) tenderar ICF-CY kodningen bli mer 

balanserad. Detta kan ha sin förklaring i att Carl blivit äldre och mer erfaren men också att 

den som genomfört kodningen fått ökad erfarenhet och förståelse av ICF-CY:s utbud av 

koder. På modellnivå synliggörs två perspektiv på delaktighet; det sociologiska och 

utvecklingspsykologiska. Dessutom visade det sig att ICF-CY tillsammans med en modell 

innehållande fem miljömässiga aspekter av delaktighet gav en bättre helhetsbild av situationer 

och samspelet mellan individ och miljö. 

 

Nedan diskussion kommer att inledas med en reflektion kring studiens tillvägagångssätt. 

Därefter väljer jag att först ta mig an fråga två och därefter fråga 1. 
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Studiens tillvägagångssätt 

 

Transkriberingen (steg 1) synliggjorde nitton vardagliga situationer i förskolan. Valet av ICF-

CY som metod grundas i WHO:s relationella syn på funktionshinder och ohälsa där fokus 

riktas mot vardagssituationer som ger helhet och sammanhang och inte på barns brister och 

tillkortakommanden. ICF-CY kodningen (steg 2) gjordes med en känsla av viss osäkerhet, 

kodade jag rätt och till vilken nytta. Jag bestämde mig tidigt för att försöka hålla mig till 

metoden utan att tolka för mycket. Metoden gjorde att jag kunde sortera och koda aktivitet- 

och delaktighetskomponenter (d) och omgivningsfaktorer (e). Men kodningen synliggjorde 

inte det sociala samspelet och interaktion mellan individ och miljö. Ett bättre verktyg än mina 

egna tabeller i Word skulle kanske hjälp mig att få ut mer detaljerad information om aktivitet- 

och delaktighetsvariationer och omgivningsvariationer kopplat till de situationer som 

kodades. Däremot är det mer tveksamt om ett sådant verktyg skulle synliggjort samspelet 

individ och miljö. Analysen (steg 3) tog utgångspunkt i det transkriberade materialet och ICF-

CY kodningen. Valet av ”Möjlighetsmodellen” som analysmodell grundar sig dels i att ICF-

CY inte gav studien tillräcklig substans men även utifrån den kritik som riktats mot ICF/ICF-

CY som klassifikation (Badley, 2008; Maxwell & Granlund, 2011; Maxwell, Alves & 

Granlund, 2011; Maxwell, 2012; Lindberg, 2016). ”Möjlighetsmodellen” synliggjorde två 

perspektiv på delaktighet och samspelet mellan individ och miljö. För att säkra studiens 

validitet var det nödvändigt att definiera modellens olika begrepp. Modellen opererar utifrån 

begreppen; frekvens i deltagande, intensitet i engagemang, tillgänglighet, tillgång till kontext, 

överkomlighet, anpassning och acceptans. Definitionerna var nödvändiga för att kunna göra 

adekvata tolkningar av delaktighet. 

 

Valet av videoobservation som metod gjordes för att kunna ge en så objektiv och trovärdig 

beskrivning av verkligheten som möjligt (Merriam, 1994) för att kunna fånga det sociala 

samspelet barn och vuxna emellan (Langemar, 2010). En annan anledning var att barnet ifråga 

inte kunde förmedla hur han upplevde sin delaktighet på annat sätt än via observationer. 

Dessutom fick jag tillgången till ett mycket unikt dataunderlag. 

     Videoobservationerna gav studien en direkt inblick i ett barns förskolemiljö och ett unikt 

tillfälle att registrera omedelbara händelser och små subtila nyanser av barnets beteende och 

kroppsspråk samt faktorer i miljön (Bjørndal, 2011). Med hjälp av videoinspelningar blev det 
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också möjligt att uppmärksamma faktorer som inte var förväntade såsom barnets växelvisa 

huvudvridningar (Langemar, 2010). Videoinspelningar kan beskrivas som ett sätt att 

konservera pedagogiska ögonblick som annars skulle gå förlorade eller aldrig registrerats 

(Bjørndal, 2011). Videoinspelningar var också nödvändiga för ICF-CY kodningen, utan 

videos hade kodningen blivit mycket svår att genomföra. 

     Tilläggas bör att studien omfattar ett större dataunderlag än vad som mäktats med att 

behandla i denna studie. Däribland ICF-CY kodningar av nitton situationer på detaljnivå 

inklusive bedömning av barnets svårigheter att genomföra uppgifter och handlingar, det vill 

säga aktivitet- och delaktighet i relation till omgivningsfaktorernas underlättande eller 

hindrande inverkan. Min bedömning är att datamaterial mycket väl kan användas för vidare 

forskning. 

Är det möjligt att tillämpa ICF-CY som metod för 

att synliggöra villkor för barns delaktighet? 

 

För att synliggöra villkor för barns delaktighet är samspelet mellan individ och miljö en viktig 

ingrediens (Björck-Åkesson & Granlund, 2004). Om barnet upplever att omvärlden går att 

påverka och att barnet själv har de resurser som krävs för att vara aktiv ökar sannolikheten för 

delaktighet och engagemang. En av tankarna bakom ICF-CY är att flera faktorer påverkar 

barns delaktighet och möjligheter att genomföra aktiviteter (Socialstyrelsen, 2010). Begreppet 

delaktighet omfattas av barnets fysiska närvaro och barnets aktiva engagemang med sin 

omgivning (Socialstyrelsen, 2010). Barnets kroppsfunktioner har betydelse för barnets 

möjligheter att utföra en uppgift (aktivitet) medan engagemang (delaktighet) ses som ett 

resultat av det barnet kan göra med sin omgivning (Badley, 2008). Det innebär att ju aktivare 

ett barn är, fysiskt och mentalt, i samspel med sin närmaste omgivning desto mer delaktighet 

och engagemang förväntas barnet uppleva. 

ICF-CY kodningen  

ICF-CY som klassifikation är systematiskt uppbyggd i ett hierarkiskt system med olika delar, 

komponenter, kapitel och poster (Socialstyrelsen, 2010). ICF-CY kodningen bidrog till att 

data i form av videoobservationer kunde sorteras och kodas utifrån aktivitet- och 

delaktighetsfunktioner och omgivningsfaktorer. Resultatet (figur 10 och 11) visar på stora 

skillnader vad beträffar registrerade livsområden och omgivningskomponenter. Förutom den 

tänkta förklaring som omnämns under resultatredovisningen kan den ojämna fördelningen 
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även förklaras av svårigheten att överblicka kodalternativen och finna lämplig kod. En mer 

erfaren registrator skulle kanske kodat ”naturmiljö och mänskligt skapande 

miljöförändringar” (e2) såsom ljus och ljud mer frekvent då både ljus och ljud kan ha stor 

betydelse för barn med svår synnedsättning. Jag finner även störst balans mellan livsområden 

och omgivningskomponenter i sociala situationer vilket också förklaras utifrån att sociala 

situationer är mer komplexa i jämförelse med situationer där Carl är ensam eller tillsammans 

med en vuxen. 

För och nackdelar med ICF-CY som metod 

 

Fördelar med ICF-CY som metod 
 

ICF-CY är möjligt att tillämpa som metod för att kartlägga barns delaktighet i förskolemiljö. 

ICF-CY gav studien stöd för att organisera mitt tänkande kring individ och miljö och att koda 

information om barnets aktivitet- och delaktighet och omgivningsfaktorer. Metoden har 

använts för att studera ett barns delaktighet och inte som ett ytterligare verktyg för bedömning 

av ett barns kroppsliga svårigheter. Metoden har en tydlig struktur med definierade begrepp. 

Styrkan med ICF-CY är att metoden inte klassificerar det enskilda barnet. Fokus riktas istället 

mot kontexten och relationen mellan individuella och kontextuella faktorer (Pless, Adolfsson 

& Klang, 2011a). Tankarna bakom ICF-CY syftar till att förebygga funktionshinder under 

barndomen och som en påminnelse om inkludering (Douglas et al., 2012). Med det menas att 

begreppet funktionshinder är miljörelaterat och att ICF-CY syftar till att identifiera barriärer i 

miljön som är möjliga att åtgärda. På så sätt kan förskola och skola arbeta proaktivt med 

underlättande miljöinterventioner så att barnet slipper mötas av upprepande barriärer. 

Tillgänglighet till fysiska och sociala miljöer är en rättighet för alla barn och en skyldighet för 

förskola/skola/samhälle att åtgärda (Skollagen, 2010:800 3 kap. 3§). För ett litet barn med 

flera funktionsnedsättningar i en förskolemiljö räcker det inte med generella åtgärder det 

kräver dessutom interventioner på individnivå (Imms et al., 2016). Tankarna bakom ICF-CY 

är att funktionshinderperspektivet alltid är relationellt och att barriärer i miljön tidigt behöver 

identifieras- och åtgärdas. Dessutom behöver alltid barnets åsikter tillvaratas och beaktas för 

att åtgärderna ska vara individanpassade (Barnombudsmannen, 2016). 

 

Nackdelar med ICF-CY som metod 
 

Nackdelen är att metoden kan vara svår att tillämpa då den kräver betydande förkunskaper 

(Pless, Adolfsson & Klang, 2011b). Omfattningen av kodvariationer vittnar om metodens 
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komplexitet med ökad risk för variation i tolkning. Detta gör att metodens reliabilitet kan 

ifrågasättas (Merriam, 1994; Bryman, 2009). 

Det innebär att resultatet skulle kunna se olika ut beroende av vem som tolkar, vilket får ses 

som en av metodens svaghet. Omfattningen av kodvariationer har heller inte underlättat 

möjligheten att välja rätt kod. Det gav snarare en osäkerhetskänsla vilket indikerar ett behov 

av att förenkla och utveckla ett anpassat kodmaterial som riktar sig mot en snävare ålders och 

funktionsnedsättningspopulation (Björck-Åkesson & Granlund, 2004; Adolfsson, 2015). 

Dessutom fanns det information som inte var möjligt att koda (”nd”) vilket fick utgöra ett av 

studiens fynd (tabell 7).  

     ICF-CY kodningen beskrev barnets görande (aktivitet) och hur omgivningen var beskaffad 

i olika situationer men väldigt lite om samspelet mellan individ och miljö (Lindberg, 2016). 

Studien kompletterades därför med en modell innehållande fem miljömässiga dimensioner av 

delaktighet (Maxwell & Granlund, 2011; Maxwell, 2012). 

 

Istället för att använda sig av ICF-CY som klassifikation ser jag en möjlighet att tillämpa 

ICF/ICF-CY som tankemodell för att studera och arbeta med barns delaktighet. 

Tankemodellen gör det möjligt att organisera mina tankar på en övergripande nivå (Pless, 

Adolfsson & Klang, 2011a). Fördelen är att ICF/ICF-CY blir lättare att tillämpa för praktiker i 

förskola och skola samt att tankemodellen även omfattas av personliga faktorer såsom 

personlighet, livsstil, vanor och uppfostran. En annan fördel är att komponenterna aktivitet 

och delaktighet kan sorteras var för sig vilket skulle underlätta möjligheten att förstå 

skillnaderna såsom att aktivitet representerar ett individuellt perspektiv medan delaktighet 

representerar ett socialt (Maxwell, Alves & Granlund, 2011). Min tanke är att ICF/ICF-CY 

som tankemodell och ”Möjlighetsmodelen” skulle kunna fungera tillsammans där ICF/ICF-

CY ger en samlad bild av en vardagssituation som ”möjlighetsmodellen analyserar ur två 

perspektiv på delaktighet. 

Möjlighetsmodellen  

Två perspektiv på delaktighet  

Möjlighetsmodellen lyfte fram två perspektiv av villkor för delaktighet, det sociologiska och 

det psykologiska. Det sociologiska tar utgångspunkt i barnets rätt till socialt deltagande 

medan det psykologiska fokuserar på barnets aktiva engagemang. Dessa två perspektiv 

existerar i relation till fem miljömässiga aspekter. Aspekten tillgänglighet (A1) och tillgång 
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till kontext (A2) har i grunden en inkluderande utgångspunkt vilket ligger i linje med FN:s 

båda konventioner såväl som förskolans och skolans styrdokument (Skollagen 2010:800, 1 

kap. 4§). Miljödimensionerna anpassningsbarhet (A4) och människors acceptans av en 

persons närvaro (A5) riktar sig till det utvecklingspsykologiska och hur delaktighet upplevs 

på individnivå. Dimensionen överkomlighet (A3) hör varken hemma i det sociologiska eller 

psykologiska perspektivet (Maxwell & Granlund, 2011; Maxwell, 2012) men påverkas å 

andra sidan av båda perspektiven. 

     De miljödimensioner som varit svårast att tolka har varit dimensionerna ”tillgång till 

kontext” (A2) och ”acceptans” (A5). Min tolkning av ”tillgång till kontext” har påverkats av 

det aktuella barnets funktion och funktionsnedsättning. I denna studie har tillgång till kontext 

tolkats som situationens centrala innehåll det vill säga att barnet har fysisk, och eller auditiv 

kontroll över situationens innehåll och de som deltar i situationen. Tolkningen av ”acceptans” 

har varit svår då det har att göra med barnets subjektiva upplevelse och omgivningens 

acceptans av barnets närvaro. 

     Dimensionen ”överkomlighet” (A3) hängde från början lite i ”luften” i enlighet med 

tidigare definitioner (Maxwell, 2012). Jag är enig med Maxwell om att dimensionen 

överkomlighet är ett resultat av flera samverkande faktorer men vill tillägga att dimensionen 

även har stark koppling till motivation. Det skulle då innebära att dimensionen hör hemma i 

det psykologiska perspektivet, det vill säga hur delaktighet upplevs på individnivå. 

 

Möjlighetsdimensionernas inbördes relationer 
 

Möjlighetsdimensionerna har varit till stor hjälp för att analysera villkoren för barns 

delaktighet. Studien visade att aspekten tillgänglighet (A1) haft en positiv inverkan på barnets 

deltagande. Tillgänglighet tolkar jag som förskolans allmänna tillgänglighet i form av lokaler 

och utemiljö tillsammans med de människor, platser, objekt och generella anpassningar som 

finns där. Aspekten tillgång till kontext (A2) beskrivs som ett miljömässigt sammanhang där 

ett enskilt barn ingår tillsammans med sin omgivning (Maxwell, 2012). Studien visar att 

kontexter där barn interagerar tillsammans är mer utmanande för barn. I sådana situationer 

förändras också kontexten under tiden leken pågår genom att barn kommer och går och intar 

olika roller, exempelvis ”lek i kuddrummet”. För att kunna göra en adekvat tolkning av 

aspekten ”tillgång till kontext” har jag tagit stor hänsyn till det enskilda barnets funktion och 

funktionsnedsättning såsom nedsättning i syn, motorik och begåvningsfunktion och 

fungerande känsel och hörsel. 
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     Studien visar att Carl deltar i flera sociala sammanhang. Men hur frekvent Carls 

deltagande är går tyvärr inte att svara på då denna studie inte följt upp aktiviteterna. Då 

frekvens av deltagande har att göra med hur ofta ett barn deltar i enskilda aktiviteter kan jag 

bara anta att Carls närvaro är mest frekvent i rutinmässiga aktiviteter. Det är således mer 

osäkert hur ofta Carl deltar i spontana aktiviteter vilket skulle kunna utgöra ett framtida behov 

att kartlägga. Studie visar dessutom att det inte är tillräckligt att ett barn med svår 

synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar är inkluderad och ingår i 

en social gemenskap för att uppleva full delaktighet (Molin, 2004). Ur ett 

inkluderingsperspektiv är det viktigt att barn får möjlighet att regelbundet finnas med i en 

social gemenskap för att utveckla social kompetens. Att vara inskriven i en förskolegrupp 

legitimerar barnets möjlighet att delta i verksamhetens aktiviteter (Molin, 2004). När barnet 

regelbundet deltar i sociala aktiviteter blir det också möjligt för barnet att utveckla social 

kompetens. Dessutom blir det lättare för barnet att kontrollera situationen utifrån de rutiner 

och förändringar som uppstår. Barnets regelbundna närvaro underlättar också barnets 

erkännande i kamratgruppen (Söderqvist Dunkers, 2011). En ytterligare aspekt på socialt 

deltagande är barnets egen erfarenhet och upplevelse av engagemang exempelvis att barnet 

har tillgång till nödvändiga resurser, är accepterad och involverad i en situation (Molin, 

2004). Men för att barnet ska känna delaktighet på lika villkor som sina kamrater och vara 

engagerat aktiv med sin omgivning krävs dessutom interventioner riktade mot vardagliga 

situationer och lärmiljöer. Interventioner på individnivå är ofta det som gör skillnad i fråga 

om barnets möjligheter att bidra och vara engagerat aktiv (Imms, 2016). Studien visar att 

villkor för ett barns delaktighet och engagemang varierar i olika situationer. Exempelvis väljer 

Carl att delta aktivt engagerat i aktiviteten ”namnpresentation” då flera miljöaspekter fungerar 

underlättande medan han väljer att inte engagera sig i aktiviteten ”sagan om krokodilen” då 

flera miljöaspekter fungerar hindrande. Studien visar också att det finnas starka samband 

mellan tillgång till kontext och att situationen är individuellt anpassad. Dessa två 

möjlighetsaspekter visar sig även ha positivt inflytande på barnets motivation och hur barnet 

upplever att det är mödan värd att engagera sig aktivt. För barn med svår synnedsättning i 

kombination med flera funktionsnedsättningar behöver man tolka deras upplevelse av 

engagemang utifrån vad barnet visar i kroppsspråk och handling, exempelvis hur barnet riktar 

sin uppmärksamhet och hur aktiv barnet är i samspel med sin omgivning (Maxwell, Alves & 

Granlund, 2011). På så sätt fungerar aspekten överkomlighet (A3) även som ett resultatmått 

på barnets aktiva engagemang i relation till miljöaspekterna tillgång till kontext (A2) och 

individuell anpassning (A4). Överkomlighet har också nära koppling med omgivningens 
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acceptans av barnets närvaro (A5) men även utifrån de förväntningar och prestationskrav 

omgivningen har på barnet. För att kunna tolka aspekten acceptans har jag förhållit mig 

relationellt till hur barn beter sig mot varandra med betoning på social interaktion, exempelvis 

tar kontakt, vänder sig mot, initierar samspel eller leker tillsammans. Jag kan också se en 

koppling mellan acceptans och att barnet har en tydlig roll och uppgift såsom att starta 

”namnpresentationen” eller öppna locket till ”gula lådan”. 

 

Sammantaget indikerar analysen att villkor för delaktighet i förskolan för ett barn med 

synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar är relaterat till flera 

samverkande möjlighetsaspekter. Dessa aspekter återfinns både i sociologiska och 

psykologiska perspektiv på delaktighet. Det sociologiska har nära relation till 

utbildningspolitiska mål om inkludering och barns rätt till en tillgänglig lärmiljö medan det 

psykologiska har nära relation till barnets egen upplevelse av delaktighet och möjlighet att 

vara aktivt engagerad. Villkor för delaktighet behöver därför värderas utifrån hur ofta barnet 

deltar i aktiviteter på förskolan och hur intensivt barnets engagemang är. Om målet är att 

barnet ska delta oftare och vara mer engagerad i förskolans aktiviteter behöver de 

miljörelaterade interventionerna riktas mot flera samverkande möjlighetsåtgärder där både 

sociologiska och psykologiska perspektiv på delaktighet involveras. 

 

 

Figur 12 Två perspektiv av delaktighet med utgångspunkt i ”möjlighetsmodellen” 

 

Figuren är en vidareutveckling av modellen ”Frequency – intensity model” framtagen av 

Margareta Adolfsson (M. Adolfsson, personlig kommunikation, 2 november 2016) som visar 

ett sätt att beskriva delaktighet utifrån två perspektiv, sociologiskt och psykologiskt. 
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Information som var svår att koda blev begripligt och möjligt att koda  
 

Möjlighetsmodellen gjorde det lättare att förstå och koda information som inte var 

kodningsbart enligt ICF-CY. Analysen visar exempelvis att Carls växelvisa huvudvridning 

äger rum i flera olika sammanhang. När Carl leker med sina leksaker (nr:1), när han spolar 

vatten i handfatet (nr: 7), när han inväntar att kompisar ska säga sina namn (nr: 12,18), innan 

han förflyttar sig till röda stolen eller innan han vidrör bordet i köket (nr: 11), när han ruskar 

skallerringen (nr: 19). Utmaningen har legat i att tolka beteendet i relation till faktorer i 

miljön. Forskning visar att liknande huvudvridningar kan uppträda hos barn som har svår 

synnedsättning i mycket liten ålder (Magnusson, 2003). Beteendet kallas också 

”kroppspekningar” vilket ofta kopplas samman med att barnet uppmärksammar ett ljud (a.a.). 

Beteendet kan liknas med ett seende barn som riktar uppmärksamheten mot visuella objekt i 

miljön (a.a.). Min personliga tolkning är att barnets huvudvridningar har olika syften, såsom 

att scanna av ett objekts position visuellt för att därefter välja bort synen och förlita sig på sin 

känsel eller hörsel. Beteendet kan också tyda på en aktiv medveten process där den motoriska 

handlingen samspelar med visuella-, taktila- och auditiva sinnesupplevelser (Gibson, 1969). 

Beteendet är dessutom situationsrelaterat och funktionellt för att inhämta information och 

förstå sin omvärld (Schenkman & Nilsson, 2010; Kish, 2015). Beteendet övergår således inte 

i någon form av stereotypa beteenden (Janson, 1992; Preisler, 1994; Ek, 2000; Magnusson, 

2003; Ek, Fernell & Jacobson, 2005; Gense & Gense, 2005). Analysen gjorde att beteendet 

skulle kunna kodas, antingen som egen strategi (personlig faktor) eller som aktivt lyssnande 

(d115) eller fokuserad uppmärksamhet (d161) eller lösningsfokuserad (d175) eller som 

väntansbeteende. Det som avgör tolkningen är bland annat sammanhanget och kontexten.  

Nämnda tolkningar hör alla hemma i kapitlet om ”lärande och att tillämpa kunskap” (d1) 

vilket handlar om kunskap som är inlärd, tänkande, problemlösande och beslutsfattande 

(Socialstyrelsen, 2010). Detta indikerar också att beteendet är en aktiv medveten process för 

att inhämta information. Konsekvenserna av de olika tolkningarna är att aktivitet- och 

delaktighet alltid ska värderas i relation till situation och faktorer i barnets miljö- och 

omgivning. 

 

Andra tänkbara modeller för att studera delaktighet  
 

Även andra modeller har använts för att studera delaktighet utifrån olika perspektiv. Två 

modeller som jag känner väl till och har prövat är ”delaktighetsmodellen” och ”fem-

stegsmetoden”. 
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     ”Delaktighetsmodellen” (Janson, 2004; Molin, 2004; Söderqvist Dunkers, 2011; Melin, 

2013) fokuserar på barns sociala delaktighet. Barns sociala delaktighet värderas utifrån 

aspekterna tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi 

samt i relation till tre kulturer; undervisning, omsorg och kamratkultur. I undervisnings och 

omsorgskulturen är relationen mellan lärare och barn vertikal medan kamratkulturen 

karakteriseras av horisontella relationer. Modellen som bygger på utforskande samtal och 

aktivitetsobservationer vänder sig främst till målgruppen barn i grundskolan.  

     ”Femstegsmetoden” (Elmerskog et al., 2008) beskriver en innovativ metod i fem steg. 

Femstegsmetoden opererar med begreppen; deltagande i livssituationer (nutida såväl som 

framtida), aktivitet och omgivningsfaktorer. Metoden har ett ”how-to-do-it” perspektiv vilket 

innebär att fokus riktas mot vardagliga situationer som ger barnet möjligheter att lära sig 

färdigheter där de ska användas. Modellen vänder sig främst till barn som har svårigheter att 

tillgodogöra sig traditionella läroplaner där huvudfokus ligger på lärande och prestation.  

     Båda modellerna beskriver villkor för delaktighet utifrån flera samverkande faktorer och 

att delaktighet alltid ska bedömas utifrån ett holistiskt och kontextuellt perspektiv. Min 

tolkning är att ”femstegsmetoden” har flest likheter med ”möjlighetsmodellen” främst på 

grund av relationen till ICF-CY. Grundarna till ”möjlighetsmodellen” har dessutom 

medverkat i den svenska översättningen av ICF-CY (Socialstyrelsen, 2010 s. 352). De olika 

modellerna visar att begreppet delaktighet är både mångdimensionellt och ålders- och 

funktionsrelaterat. Det är därför viktigt att sätta sig in i olika modeller och hur ändamålsenliga  

de är i relation till den individ och miljö som ska studeras. I denna studie har 

”möjlighetsmodellen” tillsammans med ICF-CY gett en god bild av delaktighetens villkor för 

ett barn med flera funktionsnedsättningar i en inkluderande förskolemiljö. 

     Sammankopplingen av ICF-CY och ”möjlighetsmodellen” bidrog till att villkor för 

delaktigheten synliggjordes både ur ett brett och fördjupat perspektiv. Framförallt blev det 

möjligt att analysera samspelet mellan individ och miljön på individnivå. 
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Hur ser villkoren för delaktighet ut för ett barn 

med synnedsättning i kombination med 

ytterligare funktionsnedsättningar? 

 

Inom förskolans verksamhet är barns möjlighet till lek och delaktighet centralt för deras 

lärande och allmänna utvecklingsmöjlighet (Skollagen, 2010 1 kap. 4-5 §). Enligt skollagen 

ska förskolans personal lyssna på barn och beakta barns åsikter för att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet (1 kap. 10 §). Inget barn ska heller utsättas för diskriminering på 

grund av funktionsnedsättning eller missgynnas genom att verksamheten inte vidtar skäliga 

åtgärder så att barn med funktionsnedsättning ska kunna delta och utvecklas på sina egna 

villkor (3 kap. 3§). WHO:s sociala modell ICF-CY (Socialstyrelsen, 2010) sätter in begreppet 

delaktighet i en social kontext vilket inkluderar andra barn. Men ett barn kan också uppleva 

delaktighet och engagemang ensam eller tillsammans med en vuxen. Skillnaden är om 

ensamheten är påtvingad eller självvald exempelvis att barnet har inflytande i att välja att 

delta eller inte delta i en social kontext. FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning understryker att hindrande faktorer i miljön kan vara orsak till 

diskriminering och att det är skillnad mellan direkt och indirekt diskriminering (SÖ 2008:26). 

Direkt diskriminering innebär att den fysiska, sociala och attitydmässiga miljön hindrar 

individen att uttrycka sina behov (artikel 24) medan indirekt diskriminering innebär att inga 

åtgärder görs för att möta individens behov och rättigheter (artikel 26). Men barns delaktighet 

utvecklas inte bara för att förskolan förväntas implementera målen om lärande och delaktighet 

i sin verksamhet. Istället för att förklara villkor för barns delaktighet utifrån barns brister och 

tillkortakommanden behöver fokus riktas mot situationer i barnets vardagliga miljö och 

samspelet mellan individ och miljö (Pless, Adolfsson & Klang, 2011a). Stöd till barn i behov 

av särskilt stöd ska därför vara situationsrelaterat och komma barnet tillgodo i den ordinarie 

verksamheten (Skolverket, 2016). 

     Nitton videoobservationer indikerar stort engagemang ibland de som arbetar på förskolan 

och de som deltog i nätverket runt Carl. Bara det att tillåta filmning i en pedagogisk 

verksamhet tyder på tillit och förtroende, möjligheter och utvecklingspotential. Det framgår 

också att nätverket varit lyhörda för Carls behov då man inledningsvis (tid-1) fokuserat på 

trygghet och kontroll ensam med en vuxen eller i liten grupp för att senare (tid 2-3) fokusera 

mer på socialt samspel och interaktion med kamrater. 
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”Möjlighetsmodellen” gjorde det möjligt att analysera villkor för ett barns delaktighet på 

individnivå. Med det menas att hindrande och underlättande faktorer i barnets miljö- och 

omgivning både blev synliga och möjliga att tolka i relation till hur ofta (frekvens) barnet 

närvarar i sociala sammanhang och hur engagerat aktivt (intensitet) barnet är med sin 

omgivning. Begreppen frekvens och intensitet lyfte dessutom fram barnets delaktighet på ett 

praktiskt plan (SFS, 2008:567; SOU 2016:19).  

 

Frekvens av deltagande  
 

Studien visar att Carl är inkluderad i förskolans verksamhet både vad gäller hans närvaro i 

rutinmässiga och spontana situationer. Vad beträffar möjlighetsaspekternas (A1 och A2) 

underlättande eller hindrande inverkan på Carls deltagande visar studien (tabell 6) att målet 

med aktiviteten och möjligheten att delta utifrån situationens allmänna tillgänglighet är god 

men att möjligheten att få tillgång till kontexten varierar. Men Carls närvaro säger inget om 

hans eget engagemang (Molin, 2004; Philips et al., 2013), det vill säga hur intensivt han vill 

delta och hur motiverad och nöjd han är i den aktuella situationen, bara hur ofta han finns med 

i ett socialt sammanhang. 

 

Intensitet i engagemang 
 

Studien visar att delaktighet på individnivå har att göra med barnets engagemang det vill säga 

hur intensivt Carl samspelar med sin omgivning (Granlund, 2009; Maxwell & Granlund, 

2011). Olika sammanhang ger olika villkor såsom situationens allmänna tillgänglighet (A1) 

och tillgång till kontexten (A2). Men villkoren för Carls engagemang har också att göra med 

om situationen är eller kan anpassas utifrån Carls förutsättningar och behov (A4) samt om 

Carls är accepterad och känner sig accepterad av kamrater och vuxna (A5). Studien visar att 

Carls motivation och möjligheter att vara aktiv är centralt för att han ska vara aktivt 

engagerad. Om Carl upplever att välden går att påverka och att han har de resurser som krävs 

för att vara aktiv ökar hans möjligheter att känna delaktighet och engagemang (nr, 4 och 12) 

och motsatsen (nr. 5 och 19). Indirekt påverkas engagemang av Carls upplevelse av kontroll 

det vill säga om det är lönsamt eller mödan värd att engagera sig (A3). I strukturerade 

situationer där vuxna bestämmer har upplevelse av kontroll ett större inflytande på Carls 

engagemang medan inflytandet av autonomi ökar i ostrukturerade situationer (Granlund, 

Stéenson, Roll-Pettersson, Björk-Åkesson, Sundin & Kylén, 1999). Studien visar också att 

Carls engagemang är mest gynnsamt i rutinmässiga situationer (nr. 4,12). Det är också i dessa 
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situationer som Carl har tillgång till kontexten och är mest aktiv. Rutinmässiga situationer 

kräver i regel mindre energi att kontrollera vilket gör att energin istället kan läggas på att 

samspela med miljön. Spontana leksituationer däremot (nr. 14 och 19) innebär ofta att 

sammanhanget och kontexten förändras vilket gör det svårt att kontrollera vad som händer 

och sker och därmed möjligheten att vara aktivt engagerad. 

 

Nedan diskussion kommer att fokusera två organiserade situationer (nr: 5,12) men även två 

situationer (nr: 19,11) som visar sig ha flera miljömässiga brister.  

 

Två organiserade situationer  
 

Situationen ”Namnpresentation” (nr:12) karakteriseras av att barnen ska berätta för varandra 

vem som är där. Analysen visar att samtliga fem miljöfaktorer har en positiv inverkan på 

Carls frekventa deltagande och intensitet i engagemang. Att aktiviteten är rutinmässigt 

återkommande bidrar sannolikt till att Carls deltagande är frekvent över tid. Aktiviteten ger 

både Carl och hans kamrater en känsla av sammanhang då de sitter i ring på sina bestämda 

platser. Aktiviteten har också en tydlig början och slut. Dessutom har Carl som uppgift att 

inleda namnpresentationen genom att säga sitt namn och skicka en boll med ”pingla” till en 

närsittande kamrat. Bollen signalerar vem som är på tur att säga sitt namn och underlättar 

möjligheten att följa med och få kontroll över situationen samt förbereda sig på sin tur. 

Denna, till synes enkla, miljöintervention visar sig ha stort inflytande på Carls delaktighet och 

engagemang. 

 

Situationen ”Sagan om krokodilen” (nr: 5) karakteriseras av en sagostund. Samma barngrupp 

sitter i ring och Carl har sin assistent intill sig. Det som framförallt skiljer situationerna åt är 

miljöaspekterna tillgång till kontext (A2) och individuell anpassning (A4). Det centrala i 

kontexten är förskolläraren som berättar sagan om krokodilen och tygpåsen med 

miniatyrfigurer. Konsekvenserna av Carls nedsatta syn, motorik som begåvningsfunktion är 

att han behöver sitta nära pedagogen för att följa med i sagan och ta del av den miljö som 

byggs upp av miniatyrfigurer. Carls placering i förhållande till kontexten hindrar honom att ta 

del av sagan på likvärdiga villkor som hans seende kamrater såsom när förskolläraren tar upp 

en ny figur ur tygpåsen. Konsekvensen är att det inte är värt ansträngningen att engagera sig 

(A3). Det är inte tillräckligt att Carl har tillgång till en assistent som ger tecken som stöd och 

erbjuder möjligheten att känna på figurerna i efterhand. 
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Situationer med flera miljömässiga brister  
 

Situationen ”Lek i kuddrummet” (nr: 19) karakteriseras av fri lek. Analysen visar att flera 

miljömässiga faktorer har ett negativt inflytande på Carls engagemang. Då Carl har 

svårigheter att röra sig självständigt och kommunicera sina behov behöver han stöd för att 

komma vidare i sin förflyttningsmässiga och kommunikativa utveckling. När stödet uteblir 

blir han passiv från att tidigare varit engagerat aktiv. Konsekvenserna av flera miljömässiga 

hinder är att Carls motivation avtar (A3). Direkt påverkar det inte Carls deltagande vid detta 

tillfälle men kanske indirekt vid framtida tillfällen om förskolan inte förmår åtgärda bristerna. 

 

    Situationen ”Förflyttning till bordet i köket” (nr.11) karakteriseras av självständig 

förflyttning. Situationen är särskilt intressant då Carl visar stort engagemang trots flera 

miljömässiga brister. Trots bristerna visar Carl både engagemang och mod när han utmanar 

möjligheten att förflytta sig självständigt, över en öppen yta, till bordet i köket. Det framgår 

inte av analysen vad i miljön som gör det mödan värd (A3). En möjlig framgångsfaktor kan 

vara att nätverket runt Carl bedrivit systematiska ruttinlärningen samt att det fanns en positiv 

förväntan om att Carl ska kunna lära sig gå och utveckla självständighet. Personalens positiva 

förväntan har på så sätt underbyggt Carls självförtroende och tro på sin egen förmåga trots att 

stödet i denna situation uteblir. 

 

Slutsats 

Tillämpningen av ICF-CY som klassifikationsmetod gjorde det möjligt att sortera och koda 

data samt fokusera på situation och kontext istället för barns tillkortakommanden. Nackdelen 

var att metoden var svår att tillämpa och att den inte synliggjorde samspelet mellan individ 

och miljö. ”Möjlighetsmodellen” däremot gav studien substans och synliggjorde två 

perspektiv på delaktighet vilka fick existensberättigande i relation till fem miljömässiga 

aspekter. Modellen syftar till att analysera omgivningsfaktorer som villkor för barnets 

frekventa deltagande och intensitet i engagemang (Maxwell & Granlund, 2010). Modellen gör 

det också möjligt att identifiera hinder i miljön som är möjliga att åtgärda. Studien visar att de 

situationer som valts ut för analys karakteriseras av en blandning av rutinmässiga och 

spontana situationer och att rutinmässiga situationer har mest inflytande på ett barns 

deltagande och engagemang. Modellen lyfte också fram barnets perspektiv på ett sätt som inte 

enbart inkluderar det sociala utan även det utvecklingspsykologiska. Modellen gjorde det 

även möjligt att operationalisera delaktighet på individnivå. Sammantaget visar studien att 

villkor för ett barns delaktighet kan variera olika mycket beroende på situationens 
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sammanhang och tillgång till kontext. Studien visar framför allt att det finns starka samband 

mellan tillgång till kontext (A2) och att situationen är rutinmässigt organiserad och 

individuellt anpassad (A4). Dessa två miljöaspekter visar sig också ha starkt inflytande på 

Carls motivation och möjligheter att vara engagerat aktiv (A3). 

 

Etiska reflektioner 

Studien syftar till att öka kunskapen om delaktighetens villkor för barn med synnedsättning i 

kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Vad beträffar personetiken har studien 

fokuserat på vardagliga situationer ur ett relationellt och holistiskt perspektiv. Innan studien 

startade inhämtades samtycke från barnets vårdnadshavare. Samtycket gäller studiens syfte, 

tillvägagångssätt och hur data ska sammanställas samt hur personuppgifter skulle 

avidentifieras och skyddas i enlighet med god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vårdnadshavarna har också haft möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång. Då 

studien tar utgångspunkt i ett ICF perspektiv har även ICF:s etiska riktlinjer beaktats 

(Socialstyrelsen, 2010 s. 330). Där står bland annat att ICF alltid ska användas med respekt 

för personens värde och autonomi och aldrig användas för att kategorisera eller stämpla 

personer. Vid insamling av data skonades barnen i förskolan från forskarens närvaro då 

videoobservationerna inhämtades av en för barnen känd person. 

 
Studiens giltighet 

Giltighet handlar om hur nära sanningen studien har lyckats komma och om fokus legat på det 

som avsågs att studera. Studiens giltighet gäller inte det empiriska materialet eller 

generalisering till någon specifik population. Däremot har ICF-CY som modell och 

möjlighetsmodellen prövats som förklaringsmodeller för begreppet delaktighet. Min egen roll 

har varit att transkribera, koda och tolka materialet. Min kompetens sattes på prov då jag 

skulle koda data med hjälp av ICF-CY. Brist på erfarenhet kompenserades i viss mån av 

systematisk noggrannhet. Om jag istället valt att analysera sex andra situationer vad hade jag 

fått för resultat då? Då hade resultatet sannolikt blivit annorlunda, en annorlunda tabell. Men 

analysen skulle ha gjorts på samma sätt. 

Framtida studier 

Det är min förhoppning att denna uppsats ska vara ett bidrag till forskare och praktiker som 

kommer i kontakt med och arbetar med barn med synnedsättning i kombination med 

ytterligare funktionsnedsättningar. Jag ser ett framtida behov av att fråga de som arbetar med 
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barn vad de erbjuder för miljöinterventioner och observera barns frekventa deltagande och 

intensitet i engagemang i relation till barnets omgivning. 

     En specialpedagogisk frågeställning om barns deltagande skulle kunna vara varför barn 

sällan eller aldrig är med i exempelvis lek och idrott? 

     En specialpedagogisk frågeställning om barns engagemang skulle kunna vara varför barnet 

inte är engagerat aktiv i samlingen? Frågeställningarna sätter in delaktighet i barnets 

perspektiv med rätt att delta och vara aktivt engagerad med sin omgivning i ett funktionellt 

och tillgänglig kontext vilken ger möjlighet att vidta miljömässiga interventioner. 



 

 

61 

 

Referenser 

Referenslista 

Adolfsson, M. (2012). Applying the ICF-CY to identify children’s everyday life situations of 

children and youth with disabilities. Doktorsavhandling. Jönköping: Jönköping Universitet 

 

Adolfsson, M. (2015). Hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. En vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY. Nationellt 

kunskapscentrum anhöriga. Kunskapsöversikt 2015:3. 

 

Almqvist, L., Eriksson, L. & Granlund, M. (2004). Delaktighet i skolaktiviteter – ett 

systemteoretiskt perspektiv. I: A. Gustavsson (red.) (s. 137-165). Delaktighetens språk. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Badley, E. M. (2008). Enhancing the conceptual clarity of the activity and participation 

components of the International Classification of Functioning, Disability, and Health. Social 

Science & Medicine, 66 (11), 2335-2345 

 

Barnombudsmannen. (2016). Respekt – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. 

Stockholm: Barnombudsmannen. 

 

Björck-Åkesson, E. & Granlund, M. (2004). Delaktighet – ett centralt begrepp i WHO:s 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) I: A. Gustavsson (red.) 

Delaktighetens språk (s. 29-48). Lund. Studentlitteratur 

 

Björck-Åkesson, E., Granlund, M. & Simeonsson, R. (2011). ICF och ICF-CY – Historia och 

utveckling. I: M. Pless & M. Granlund (red.) Handbok i att använda ICF och ICF-CY. (s. 71-

89). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bjørndal, C.R.P. (2011) Det värderande ögat. Stockholm: Liber 

 

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Coniavitis Gellerstedt, L. (2010) Mobilityprojektet – en utvärdering. Rapport till 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

 

Danermark, B. (2000). Samverkan. Himmel eller helvete. Örebro: Gothia förlag. 

 

Danermark, B. (2005) Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. I: B. 

Danermark (red.) Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp (s. 13-35). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Douglas, G., Pavey, S., Corcoran, C. & Clements, B. (2012). Evaluating the use of the ICF as 

a framework for interviewing people with a visual impairment about their mobility and travel. 

The British Journey of Visual Impairment 2012 30: 6-21  



 

 

62 

 

 

Dutton, G. N., & Jacobson, L. K. (2001). Cerebral visual impairment in children. Seminars in 

Neonatology, 6, (6), 477-485. 

 

Dutton, G. (2006). Cerebral Visual Impairment: Working within and around the Limitations 

of Vision. I: E. Dennison & A. Hall Lueck (Reds.), Summit on Cerebral/Cortical Visual 

Impairment. Educational, Family, and Medical Perspectives. (pp. 3-34). New York: AFB 

Press.  

 

Ek, U. (2000). Children with Visual Disorders. Cognitive development, developmental 

disorders and consequences for treatment and counselling. Doktorsavhandling. Stockholm: 

Stockholm universitet 

 

Ek, U. (2005). Autism hos blinda barn. Autismforum. Stockholm: Stockholms läns landsting  

 

Ek. U., Fernell, E. & Jacobson, L. (2005). Cognitive and behavioural characteristics in blind 

children with bilateral optic nerve hypoplasia. Taylor & Francis 2005; 94: 1421–1426  

 

Elmerskog, B., Storliløkken, M. & Tellevik, J. M. (2008) ”Fra helhetlige perspektiver på 

Habilitering og Rehabilitering til funksjonelle og individrettede tiltak”. I: P. Fosse & O. 

Klingenberg (red.) Pedagogiske perspektiver på opplaering av Synhemmede. (s. 87-96). 

Trondheim: Tambartun kompetansesenter 

 

Fernell, E. (2012) Utvecklingsstörning. I: B. Lagerkvist & C. Lindgren (red.) Barn med 

funktionsnedsättning (s. 155-162). Lund: Studentlitteratur 

 

Gense, M.H. & Gense, D.J. (2005). Autism spectrum disorder: Meeting Student`s learning 

needs. New York: AFB Press 

 

Gibson, J.J. (1969). Våra sinnen som perceptuella system. Stockholm: K L Beckmans 

Tryckeri AB  

 

Granlund, M., Stéenson, A.L., Roll-Pettersson, L., Björk-Åkesson, E., Sundin, M. & Kylén, 

A. (1999).Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan – utbildningseffekter och 

effektivitet. Stiftelsen ala. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Granlund, M. (2009). Environmental dimension of participation related to ICF-CY. Paper 

presented at the Invited presentation MURINET meeting, Zürich, Switzerland.  

 

Imms, C., Granlund, M., Wilson, P.H., Steenbergen, B., Rosenbaum, P. & Gordon A.M. 

(2016). Participation, both a means and an end: a conceptual analysis of processes and 

outcomes in childhood disability. Developmental Medicine & Child Neurology. DOI: 

10.1111/dmcn.13237 

 

Jacobson, L., Ygge, J. & Flodmark, O. (1998). Nystagmus in periventricular leukomalacia. 

Brittish Journal of Ophthalmology, 82, 1026-1032 

 

Jacobson, L. & Dutton, G. (2000). Periventricular leukomalacia: An important cause of visual 

and ocular motility dysfunction in children. Survey of Ophthalmology, 45, 1-13. 

 



 

 

63 

 

Jacobson, L. (2012). Synförmåga hos barn med funktionsnedsättning. I: B. Lagerkvist & C. 

Lindgren (red.) (2012) Barn med funktionsnedsättning (s. 254-264). Lund: Studentlitteratur 

 

Jansson, G. (2000). Spatial orientation and mobility of people with visual impairment. I B. 

Silverstone, M.A. Lang, B. Rosenthal, & E.E. Faye (red.). The Lighthouse handbook on visual 

impairment and rehabilitation (s. 359-375). New York: The Lighthouse and Oxford 

University Press 

 

Janson, U. (1992). Normal and deviant behavior in blind children with ROP. Acta 

ophthalmologica. Volume 71, Issue S210 July 1993 Pages 20-26 

 

Janson, U. (2004). Delaktighet som social process – om lekande och kamratkultur i förskola. 

I: A. Gustavsson (red.) Delaktighetens språk (s. 173-199). Lund. Studentlitteratur 

 

Karlsson, G. (1999). Leva som blind. Fenomenologisk-psykologiska undersökningar. 

Bjärnum: Carlssons förlag.  

 

Kish, D. (2005). Improving quality of life through alternative perception. I: Conference 

report, ICEVI European Conference “Education – aiming for excellence” August 2005, 

Chemnitz, s. 223-240 

 

Langemar, P. (2010). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: Att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber 

 

Lindberg, L. (2016). Forskningen som haltar. Forskning om funktionshinder. Stockholm: 

HRF 

 

Lutz, K. (2009). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola. Lund: Studentlitteratur 

 

Magnusson, A-K. (2003). Blinda personers icke-verbala kommunikation: Studier om 

kroppsspråk, icke-verbal samtalsreglering och icke-verbala uttryck. Doktorsavhandling. 

Stockholm: Stockholms universitet. 

 

Maxwell, G., Alves, I. & Granlund, M. (2011) Participation and environmental aspects in 

education and the ICF and the ICF-CY: Findings from a systematic literature review. 

Developmental Neurorehabilitation, 2012; 15 (1): 63–78. DOI: 

0.3109/17518423.2011.633108  

 

Maxwell, G. & Granlund, M. (2011) How are conditions for participation 

expressed in education policy documents? A review of documents in Scotland and Sweden, 

European Journal of Special Needs Education, 26:2, 251-272, DOI: 

10.1080/08856257.2011.563610  
 

Maxwell G. (2012). Bringing more to participation. Participation in school activities of 

persons with disability within the framework of the International Classification of 

Funktioning, Disabilities and Health for Children and Youth (ICF-CY). Doktorsavhandling. 

Jönköping: Jönköping University 

 

Melin, E. (2013) Social delaktighet i teori och praktik: Om barns sociala delaktighet i 

förskolans verksamhet. Doktorsavhandling Stockholm: Stockholm universitet 



 

 

64 

 

 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur  

 

Miles, B. (2002). Att ”tala” händernas språk från hand till hand. The National Information 

Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind. Resurscenter Dövblind. Gnesta.  

 

Molin, M. (2004). Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. 

Institutet för handikappvetenskap, IHV. Linköping: Linköpings universitet 

 

Möller, K. (2005). ICF – om hälsa, miljö och funktionshinder. Finspång: Mogårds förlag. 

 

Möller, A. & Nyman, E. (2003). Barn, familj och funktionshinder- utveckling och 

habilitering. Trelleborg: Berlings Skogs, Trelleborg 

 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och 

vad vet vi? Forskning i fokus nr 28, Myndigheten för skolutveckling 

 

Philips, R.L., Olds, T., Boshoff, K. & Lane, A.E. (2013). Measuring activity and participation 

in children and adolescents with disabilities : A literature review of available instruments. 

Australian Occupational Therapy Journal (2013) 60, 288–300. 

 

Pless, M. & Adolfsson, M. (2011).Översikt över ICF. I: M. Pless & M. Granlund (red.). 

Handbok i att använda ICF och ICF-CY. (s. 37-52). Lund: Studentlitteratur. 

 

Pless, M., Adolfsson, M.  & Klang, N. (2011a). ICF som tankemodell. I: M. Pless & M. 

Granlund (red.). Handbok i att använda ICF och ICF-CY. (s. 19-36). Lund: Studentlitteratur. 

 

Pless, M., Adolfsson, M.  & Klang, N. (2011b). Att koda enligt ICF. I: M. Pless & M. 

Granlund (red.). Handbok i att använda ICF och ICF-CY. (s.111-127). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Preisler, G. (1994). Blind children in nurseries with sighted children. International Journey of 

Rehabilitation Research 16 (4):337-9 

 

Riksrevisionen, (2011). Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga 

med funktionsnedsättning (RiR 2011:17). Stockholm: Regeringskansliet 

 

Schenkman, B.N., & Nilsson, M. (2010). Human echolocation: Blind and sighted person 

ability to detect sounds recorded in the presence of a reflecting object. Perception, 2010, 

volume 39, 483 - 501 

 

SFS (2008:567). Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet 

 

SFS (2010:800). Skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Simeonsson, R.J., Bailey, G.D., Scandlin, D. Huntington, G.S., & Roth, M. (1999). Disability, 

Health, Secondary Conditions and Quality of Life: Emerging Issues in Public Healt. In R.J. 

Simoensson & L.N. McDevett (Eds.), Issues in Disability & Health: The Role of Secondary 

Conditions and Quality of Life. Chapel Hill, NC: University of North Carolina.  

 



 

 

65 

 

Simeonsson, R.J., Björck-Åkesson, E. & Lollar, D. (2012). Communication, Disability, and 

the ICF-CY. Augmentative and Alternative Communication, 2012; 28(1): 3–10. 

 

Skolinspektionen. (2009). Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan. 

Kvalitetsgranskning, Rapport 2009:6. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Skolverket. (2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning: En 

sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket. (2016). Allmänna råd med kommentarer om förskolan (reviderad 2016). 

Stockholm: Skolverket 

 

Smeds, H. (2015). Tidigt blinda bättre på språk. I: Forskning om funktionshinder pågår. (nr. 

3/2015). Uppsala: Uppsala universitet 

 

Socialstyrelsen. (2003). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2010). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa, barn och ungdomsversionen (ICF-CY) Stockholm: Socialstyrelsen  

 

Socialdepartementet. (2010). Uppföljning av den nationella handlingsplanen för 

handikappolitik och grunden för en strategi framåt. (Skr. 2009/10:166). Stockholm: 

Socialdepartementet 

 

Socialdepartementet. (2011). En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 

(2011-2016). Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Statens offentliga utredning (SOU 2016:19). Barnkonventionen blir svensk lag. Stockholm: 

Socialdepartementet. 

 

SÖ 2008:26. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt 

protokoll till konventionen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Söderqvist Dunkers, T. (2011). Talande möten mellan ungdomar. Villkor för delaktighet i 

kamratgemenskap – ungdomar med synnedsättning berättar. Masteruppsats från Institutionen 

för pedagogik och didaktik, Stockholm: Stockholms universitet. 

 

Tellevik, J. M. (2008) Kognitive, sociale og emosjonelle konsekvenser av syntap. I: P. Fosse 

& O. Klingenberg (red.) Pedagogiske perspektiver på opplaering av Synhemmede. (s.71-87). 

Trondheim: Tambartun kompetansesenter 

 

Teng, S., Puri, A., & Whitney, D. (2012). Ultrafine spatial acuity of blind expert human 

echolocators. Experimental brain research Experimentelle Hirnforschung Experimentation 

cerebrale 216, 483‐488 

 

United Nations (1948). Convention on the Human Rights. New York: United Nations. 

 

United Nations (1989). Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations. 



 

 

66 

 

 

United Nations (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: 

United Nations. 

 

UNESCO. (2001). Salamanca Statement on the Rights to Education. Salamanca: UNESCO. 

 

Ungdomsstyrelsen. (2012:3). Fokus 12 - Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. 

Stockholm: Ungdomsstyrelsen.  

 

Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet  

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed 1:2011. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vygotskij, L. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 

 

Warren, D.H. (1994). Blindless and Children: An Individual Differences Approach. New 

York: Cambridge University Press.  

 

World Health Organization. (1980). International Classification of Impairment, Disability 

and Handicap, Geneva: WHO. 

 

World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability 

and Health, ICF. Geneva: WHO.  

 

World Health Organization. (2007). International Classification of Functioning, Disability 

and Health, Version for Children and Youth, ICF-CY. Geneva: WHO. 

 

Östlund, D. (2012) Delaktighetens kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers 

pedagogiska praktik. Service Point Holmbergs. Doktorsavhandling. Malmö: Malmö högskola.  

 

Tabeller 

 

Tabell 1: WHO:s klassifikationsindelning av synnedsättning och blindhet 

Tabell 2: Fem miljömässiga dimensioner av delaktighet 

Tabell 3: Studiens metodiska tillvägagångssätt i tre steg 

Tabell 4: Videoobservationer insamlade under tre tidsperioder 

Tabell 5: Översikt över analyserade situationer 

Tabell 6: Resultatsammanfattning på individnivå 

Tabell 7: Sammanställning av områden som varit svårt att koda 

 

 



 

 

67 

 

Figurer 

 

Figur 1:  WHO:s tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF 

Figur 2:  Miljömässiga dimensioner som möjliga delaktighetsåtgärder 

Figur 3:  Sammanställning av 19 videoobservationer 

Figur 4:  Sammanställande analys av ”Lek med bollröret” 

Figur 5:  Sammanställande analys av ”Sagan om krokodilen” 

Figur 6:  Sammanställande analys av ”Förflyttning till bordet i köket” 

Figur 7:  Sammanställande analys av ”Namnpresentation” 

Figur 8:  Sammanställande analys av ”Gula lådan” 

Figur 9:  Sammanställande analys av ”Lek i kuddrummet” 

Figur 10: Sammanställning över kodade aktivitets- och delaktighetskomponenter 

Figur 11: Sammanställning över kodade omgivningskomponenter 

Figur 12: Två perspektiv av delaktighet med utgångspunkt i ”möjlighetsmodellen” 

 



 

 

68 

 

Bilagor 

Bilaga 1 
 

 

 

Specialpedagogiskainstitutionen  

Masterprogram i specialpedagogik  

Stockholms universitet 

Vårterminen 2012 

Kursansvarig Ulla Ek 

 

 

    Örebro 2012-03-09 

   

Hej! 

Jag heter Håkan Jansson och studerar specialpedagogik vid Stockholms universitet. Under våren 2012 

har jag för avsikt att genomföra en kvalitativ studie om barns delaktighet. Studien kommer att vara 

underlag för min magisteruppsats. Studien baseras på ett omfattande videomaterial som togs fram i 
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Bilaga 2 

Sammanställning av ICF-CY kodningen 

 

Nr Tid Situation Aktivitet/delaktighet Omgivningsfaktorer Typ av situation 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 e1 e2 e3 e4 e5  

1 1.32 Lek vid 

blå mattan 

11   19      33     Ensamlek med objekt och 

föremål  

2 2.55 Lek med 

julgransku
la 

 7  38      45     Ensamlek med objekt och 

föremål 

3 2.05 Lek med 

bokstäver 

23 2 9 21      16 7 7   Lär sig undersöka och 

skilja på bokstäver i trä 

med sin assistent 

4 1.18 Lek med 
bollröret 

8  1 19   3   15 3 10 10  Lek tillsammans med andra 
barn och assistent  

5 3.00 Saga om 
krokodilen 

10  5 14   2   9  16 5  Sagostund tillsammans 
med andra barn, lärare och 

assistent 

6 1.30 Sång om 

rockspind
el 

8  2 6   1   6  13 5  Sång och rörelser 

tillsammans med andra 
barn, lärare och assistent 

7 2.44 Tvätta 
händerna 

10 2 6 37      12 2 9 10  Rutinmässigt efter 
toabesök  

8 1.02 Spela på 
läppen  

2 2 4 6   2   4  11 5  Spontanlek tillsammans 
med ett barn och assistent  

9 3.10 Förflyttnin
g till 

samling 

13  1 30      10  8 5  Egen förflyttning stöd av 
assistent  

10 3.19 Förflyttnin
g till 

bordet i 
köket 

2  4 23      6  11 12  Egen förflyttning till med 
stöd av assistent 

11 1.29 Förflyttnin
g till 

bordet i 

köket 

7   14      5  5 6  Egen förflyttning utan stöd 
av assistent  

12 3.23 Namn- 

presentati
on  

7  6 4   2   6  12 11  Samspelssituation i 

samband med 
morgonsamling 

13 0.40 Fruktstund 2  2 4   2   2  6 5  En samspelssituation med 
ett barn 

14 2.24 Gula 
lådan  

6  4 5   4 1  11 4 12 6  Barnen samlas vid gula 
lådan för att hämta 

lekredskap 

15 1.21 Baka 

sandkaka 

2  4 13      6  11 5  Lek tillsammans med ett 

barn och assistent  

16 2.08 Flytta 
bildäck 

7  1 14    3  11  17 12  Bredvid lek med flera barn 
och assistent 

17 0.41 Förflyttnin
g till 

bordet i 

köket 

5 1  13      3 1 5 2  Egen självständig 
förflyttning  

18 3.12 Namn- 

presentati
on 

4  5 6   3   6 4 10 6  Samspelssituation i 

samband med 
morgonsamling 

19 3.19 Lek i 
kuddrum

met  

14  19 19   4 3  17  19 9  Bredvid lek med flera barn 
och assistent 

 38.32  141 14 73 305 0 0 23 7 0 223 21 252 13 0  



 

 

70 

 

Bilaga 3 

Lek med bollröret (nr. 4) 

 
Den transkriberande texten: 

 

Carl sitter vid bordet i köket/allrummet på sin vanliga plats med ryggen mot fönstret. Förutom Carl deltar även två kamrater och en assistent. Den 

ena kamraten (a) sitter på en stol till höger om Carl medan den andra kamraten (b) sitter till vänster om Carl i knät på assistenten. På bordet 

framför Carl står själva ”bollröret” av räfflad plast (ca: ½ m högt) monterat på ett trästativ. Bollröret fungerar på så sätt att man stoppar en boll i 

översta hålet, bollen rullar i röret och komma ut i nedersta hålet där bollen fångas upp i en träram. 

I denna videosekvens släpper Carl en boll på sin egen stolsits och ner på golvet. Kompisarna (a och b) lämnar då sina platser för att hämta bollen. 

Samtidigt som kompisarna är på väg att hämta bollen har en annan boll rullat genom bollröret och lagt sig i träramen. Carl sträcker sin vänstra 

hand mot träramen och greppar om bollen. Kompis (b) går till assistenten och sätter sig i assistentens knä. Assistenten säger ”nu hittar Carl en 

pingisboll till” varpå kompis (b) svarar ”ja”. Assistenten fortsätter ”ja, nu hann han ta den du”, kompis (b) svarar ”du”, assistenten svarar ”ja den 

låg där och så tog Carl den”.  Under tiden som kompis (b) och assistenten samtalat om vad Carl gjort placerar Carl pingisbollen under tröjkragen 

i nacken på sig själv. Kompis (a) som fortfarande står bakom Carl uppmärksammar vad Carl är på väg att göra och hjälper till att placera 

pingisbollen under Carls tröjkrage. Tillsammans hjälps de åt att få pingisbollen genom tröjan, Carl greppar om tröjkragen med vänster hand och 

drar kragen snett utåt medan kompis (a) säger ”här, här” och duttar med sina fingrar mot tröjan/bollen så att bollen undan för undan glider 

genom tröjan och ut i tröjlinningen. Assistenten kommenterar det kompis (a) säger och gör genom att säga ”ja jag vet, det tycker Carl är kul”. 

Pingisbollen studsar ner på stolsitsen och vidare ner på golvet. Assistenten säger ”oj, nu rullar den ner” varpå kompis (a) genast går ner på knä 

för att hämta bollen och assistenten beskriver vad som sker ”nu är kompis (a) där och nu hämtar hon den åt dig”.  

 

Kompis (a) tar upp bollen från golvet och stoppar bollen i bollröret. Kompis (b) följer händelsen och stoppar därefter ner en annan boll i 

bollröret. Assistenten informerar vad kompis (a) gör ”nu stoppar kompis (a) bollen i röret, Carl, nu kommer den igen”. När bollarna fångas upp 

av träramen sträcker sig kompis (a och b) och greppar varsin boll. Carl sträcker istället sina händer mot sin egen tröjkrage och drar ut kragen i 

nacken. När Carl sedan ska hämta en boll ur träramen uppmärksammar assistenten att kompisarna redan lagt beslag på bollarna och att kompis 

(a) dessutom placerat pingisbollen i bollröret. Assistenten säger ”vet du vad, nu tog du den, nu får du låta den ramla ner”. Kompis (b) håller 

samtidigt sin boll framför Carls ansikte. När Carl inte tar bollen ruskar kompis (b) bollen så att den ska höras för att sedan lägga bollen mellan 

Carls utsträckta armar. Carl håller båda sina händer i träramen för att fånga pingisbollen bland ett par andra bollar. Under tiden tar assistenten 

bort bollen som kompis (b) placerat mellan Carls armar medan hon säger ”nu kommer pingisbollen Carl”. Assistenten uppmanar de andra barnen 
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att inte ta pingisbollen ”nej, nej, nu tar du den från honom, det var ju faktiskt hans bollar”. Carl finner pingisbollen, bland andra bollar i 

träramen, greppar bollen med vänster hand och stoppar bollen innanför tröjkragen. Ett till barn (c) vill ansluta och ta plats i assistentens knä 

varpå assistenten utbrister ”oj, oj, nu kommer det en till här, nu blir det inte lätt, nu får assistenten balansera barn här”. Medan Carl håller 

handen med pingisbollen under tröjkragen läger kompis (a) en boll i bollröret för att därefter ta plats bakom Carl för att delta i leken. 

Tillsammans får Carl och kompis (a) pingisbollen att glida genom tröjan och ner på stolsitsen. Kompis (a) fångar pingisbollen, går tillbaka till sin 

plats vid bordet och placerar pingisbollen åter i bollröret. Carl viftar lite med båda armarna medan han ger lite ljud ifrån sig ”iiiiii”. Därefter 

sträcker Carl sin vänstra hand till träramen, där han söker bland flera bollar, för att greppa om en innebandyboll med pingla. Detta gör Carl innan 

pingisbollen hunnit igenom bollröret. Carl för innebandybollen till munnen, greppar de även med höger hand för att sedan gnugga den mot sina 

läppar/tänder. I nästa sekvens har innebandybollen med pingla än en gång hamnat på golvet bakom Carl. Kompis (a) är på väg att hämta den 

medan Carl sitter på sin plats vid bordet. Carl lägger händerna i kors mot bordet och böjer ner huvudet med pannan lutad mot sina händer. 

Kompis (a) tar upp innebandybollen från golvet. Assistenten informerar Carl att ”kompis (a) hämtar bollen”. Kompis (a) ruskar innebandybollen 

intensivt, så att den låter samt stöter den upprepande gånger mot bordet strax till höger om Carl. Kompis (c) vänder bollspelet mot honom och 

stoppar en boll i bollröret. Carl visar inget intresse att ta emot innebandybollen. Kompis (a) fortsätter att ruska innebandybollen och dutta bollen 

upprepande gånger mot bordsskivan, för att sedan övergå till att dutta bollen mot Carls högra överarm. Assistenten frågar Carl ”vill du ha bollen 

Carl, nu får du den av kompis (a). Carl greppar om bollen med sin vänstra hand samtidigt som han sträcker upp ryggen en aning. Därefter intar 

Carl återigen en liggande position, den här gången med huvudet lutat mot höger arm som är sträckt framåt medan han släpper och greppar bollen 

om vartannat med sin vänstra hand. Kompis (a) tar nu tag i bollspelet och säger ”nu vill jag testa igen”. 

 

Sortering och kodning enligt ICF-CY  

 

Kom. Vad som görs/sägs Kod (bedömning) Reflektioner                  

  (d) (e) Rest  

 Carl sitter (d4153) på sin tripp-trappstol (e1150) (av trä), vid bordet (e1150) i köket/allrummet 

(e155) med ryggen mot fönstret. Förutom Carl deltar även två kamrater (e325) och en assistent 

(e340). Den ena kamraten (a) sitter på en stol till höger om Carl medan den andra kamraten (b) 

sitter till vänster om Carl i knät på assistenten. På bordet (e1150), står ett så kallat ”bollspel” 

(e11521) av räfflad plast (ca: 50cm högt) monterat på ett trästativ. Bollröret (e11521) fungerar på 

så sätt att man stoppar en boll med pingla (e11521) i översta hålet, bollen rullar i röret och 

komma ut i nedersta hålet för att fångas upp i en träram (e11520). 

(d4153) (e1150), 

(e155), 

(e325), 

(e340), 

(e11521), 

(e11520)   

Carl och övriga 

deltagares 

position till 

objekt och rum 

samt samspelet 

dem emellan 

samt bollrörets 

funktion och 

bollens rörelse. 

Beskrivning av 

förutsättningarna 

(kontexten). 

 

 

 

 

 Carl släpper (d4403) en boll med pingla (e11521) på sin egen stolsits (e1150) och ner på golvet 

(e1150), ljud hörs när bollen studsar mot golvet (e2501). Kompisarna (e325) (a och b) lämnar då 

sina platser för att hämta bollen (e425). Samtidigt som kompisarna är på väg att hämta bollen har 

(d4403) (e1150),  

(e2501), 

(e325),  

Beskriver 

förutsättningarna 

i miljön, objekts 

Kamraters positiva 

attityder (e425) 

genom att hämta 
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en annan boll rullat genom bollröret och lagt sig i träramen (e425) 

(e11521),   

relationer bollen. 

A, 

(b) 

Carl sträcker sin vänstra hand (d4452) mot träramen (e11520) och plockar upp (d4400) en 

pingisboll (e11520). Kompis (b) går till assistenten och sätter sig i assistentens knä. Assistenten 

(e340) säger ”nu hittar Carl en pingisboll till” (e440) varpå kompis (b) (e325) svarar ”ja” (e420). 

Assitenten (e340) fortsätter ”ja, nu hann han ta den du” (e440), kompis (b) (e325svarar ”du” 

(e420), assistenten (e340) svarar ”ja den låg där och så tog Carl den” (e440).   

(d4452), 

(d4400) 

(e11520), 

(e340), 

(e325), 

(e420),  

(e440) 

  

A (a) Under tiden som kompis (b) (e325) och assistenten (e340) samtalat om vad Carl gjort (e440) 

placerar Carl (d4400) pingisbollen (e11520) under tröjkragen i nacken på sig själv (d4403). 

Kompis (a) (e325) som fortfarande står bakom Carl uppmärksammar vad Carl är på väg att göra 

och hjälper till att placera pingisbollen under Carls tröjkrage (e420). Tillsammans (d7101) hjälps 

Carl och kompis (a) åt att få pingisbollen (e11520) genom tröjan. Carl greppar (d4401) om 

tröjkragen med vänster hand och drar (d4450) kragen snett utåt (d1630) medan kompis (a) (e325) 

säger ”här, här” och duttar med sina fingrar (e420) mot Carls rygg (d7105) så att bollen undan 

för undan glider genom tröjan och ut i tröjlinningen. Assistenten (e340) kommenterar det kompis 

(a) säger och gör genom att säga ”ja jag vet, det tycker Carl är kul” (e440). Pingisbollen 

(e11520) studsar ner på stolsitsen (e1150) och vidare ner på golvet (e1150), så att ljud hörs när 

bollen studsar mot golvet (e2501). Assistenten (e340). säger ”oj, nu rullar den ner” (e440) varpå 

kompis (a) (e325) genast går ner på knä för att hämta bollen (e420) och assistenten (e340 

beskriver vad som sker ”nu är kompis (a) där och nu hämtar hon den åt dig” (e440). 

(d4400), 

(d4403), 

(d7101), 

(d4401), 

(d4450), 

(d1630), 

(d7105),   

(e340), 

(e325), 

(e420),  

(e440), 

(e11520), 

(e1150), 

(e2501) 

Vad som händer 

när Carl släpper 

bollen 

Kamraters positiva 

inställning att delta i 

leken och stödja 

Carls handlingar 

(e325) 

 

 

 

 

 

 

 

A Kompis (a) (e325) tar upp bollen från golvet och stoppar bollen i bollröret. Kompis (b) (e325) 

följer händelsen och stoppar därefter ner en annan boll i bollröret. Assistenten (e340) informerar 

Carl (e440) om vad kompis (a) gör ”nu stoppar kompis (a) bollen i röret, Carl, nu kommer den 

igen”. När bollarna fångas upp av träramen sträcker sig kompis (a och b) (e325) och greppar 

varsin boll. Carl sträcker (d4452) istället sina händer mot sin egen tröjkrage och drar ut 

tröjkragen (d4450) i nacken. När Carl sedan ska hämta en boll ur träramen uppmärksammar 

assistenten att kompisarna redan lagt beslag på bollarna och att kompis (a) dessutom placerat 

pingisbollen i bollröret. Assistenten säger ”vet du vad, nu tog du den, nu får du låta den ramla 

ner”. Kompis (b) (e325) håller samtidigt sin boll framför Carls ansikte (e425). När Carl inte tar 

bollen ruskar kompis (b) (e325) bollen så att den ska höras för att sedan lägga bollen mellan 

Carls utsträckta armar (e425). Carl håller båda sina händer i (b1143) träramen (e11520) för att 

fånga pingisbollen (e11520) bland ett par andra bollar (d1201). Under tiden tar assistenten bort 

bollen (e440) som kompis (b) placerat mellan Carls armar medan assistenten säger ”nu kommer 

pingisbollen Carl” (e440). Assistenten (e340) uppmanar de andra barnen att inte ta pingisbollen 

”nej, nej, nu tar du den från honom, det var ju faktiskt hans boll”. Carl finner (d1201) 

pingisbollen (e11520), bland andra bollar (b1645) i träramen (e11520), plockar upp (d4400) 

pingisbollen (e11520) med vänster hand och stoppar bollen innanför tröjkragen (d4403). En 

tredje kompis(c) vill ansluta och tar plats i assistentens knä varpå assistenten utbrister (e440)”oj, 

oj, nu kommer det en till här, nu blir det inte lätt, nu får assistenten balansera barn här”. Medan 

(d4452), 

(d4450), 

(b1143), 

(d1201), 

(b1645), 

(d4400), 

(d4403), 

(d7101)     

(e11520), 

(e325), 

(e440), 

(e420),  

(e440), 

(e1150),  

Det som sker i 

omgivningen 

såsom att 

assistenten 

förklarar för 

barnen och var 

andra personen 

gör såsom att 

kompis (a) 

fångar pingis-

bollen, går 

tillbaka till sin 

plats vid bordet 

och placerar 

pingisbollen åter 

i bollröret. Carl 

viftar lite med 

båda armarna 

medan han ger 

Assistent informerar 

Carl om vad 

kompisarna gör 

(e440).   

 

Carl visar glädje (pf) 

genom att vifta med 

båda armarna och ge 

ljud ifrån sig. 

 

Carl har förmåga att 

fokusera och hålla 

kvar sin 

uppmärksamhet 

(d160/161) på 

aktiviteten, fastän så 

mycket pågår runt 

omkring. 
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Carl håller handen med pingisbollen under tröjkragen läger kompis (a) en boll i bollröret för att 

därefter ta plats bakom Carl för att delta i leken. Tillsammans (d7101) får Carl och kompis (a) 

(e325) pingisbollen att glida genom tröjan och ner på stolssitsen (e1150). Kompis (a) fångar 

pingisbollen, går tillbaka till sin plats vid bordet och placerar pingisbollen åter i bollröret. Carl 

viftar lite med båda armarna medan han ger lite ljud ifrån sig ”iiiiii” (pf). 

lite ljud ifrån sig 

”iiiiii” (pf). 

 Därefter sträcker Carl sin vänstra hand (d4452) till träramen, där han söker bland (d1201), 

(b1645) flera bollar (e11520), och greppar (d4401) en innebandyboll med pingla (e11521). Detta 

gör Carl innan pingisbollen hunnit igenom bollröret. Carl lyfter upp (d4300) innebandybollen 

med pingla (e11521) till munnen, greppar (d4401)innebandybollen med pingla (e11521) även 

med höger hand för att sedan gnugga den mot sina läppar/tänder (d1200). 

 

(d4452), 

(d1201), 

(b1645), 

(d4401), 

(d4300),  

(d1200) 

(e11520), 

(e11521), 

Beskriver det 

som händer i 

omgivningen och 

som kan ha 

betydelse för 

Carls fokus och 

uppmärksamhet 

Carl lär sig genom 

att låtsasleka 

(d1314). 

A, 

(b) I nästa sekvens har innebandybollen med pingla (e11521) än en gång hamnat på golvet (e1150) 

bakom Carl. Kompis (a) (e325) är på väg att hämta bollen (e11521) medan Carl sitter (d4153) på 

sin plats vid bordet (e1150). Carl lägger händerna i kors mot bordet (e1150) och böjer ner 

huvudet med pannan lutad mot sina händer (d4108). Kompis (a) (e325) tar upp innebandybollen 

(e11521) från golvet (e1150). Assistenten (e340) informerar Carl att ”kompis (a) hämtar bollen” 

(e440). Kompis (a) (e325) ruskar innebandybollen (e11521) intensivt, så att den låter (e2501) 

samt stöter bollen (e11521) upprepande gånger mot bordet (e1150) strax till höger om Carl 

(e420). Kompis (c) (e325) vänder bollspelet (e11521) och stoppar en boll (e11520) i bollröret 

(e11521). Carl visar inget intresse att ta emot innebandybollen (d3158). Kompis (a) (e325) 

fortsätter att ruska (e420) innebandybollen (e11521) och dutta den upprepande gånger mot 

bordsskivan (e1150), för att sedan övergå till att dutta bollen (e11521) mot Carls högra överarm 

(e420). Assistenten (e340) frågar Carl ”vill du ha bollen (e11521) Carl, nu får du den av kompis 

(a) (e440). Carl greppar (d4401) om bollen (e11521) med sin vänstra hand samtidigt som han 

sträcker upp ryggen en aning (d4108). Därefter intar Carl återigen en liggande position (d4108, 

den här gången med huvudet lutat mot höger arm som är sträckt framåt, medan han släpper 

(d4403) och greppar (d4401) bollen (e11521) om vartannat med sin vänstra hand (d1310). 

Kompis (a) (e325) tar nu tag i bollspelet (e11521) och säger ”nu vill jag testa igen”.  
 

(d4153), 

(d4108), 

(d4401), 

(d1310), 

(d3158), 

(d4403)  

(e11521), 

(e11520), 

(e1150), 

(e325), 

(e340), 

(e440), 

(e420), 

(e2501),  

Förutsättningarna 

beskrivs (men 

har ändå kodat 

dem). 

Denna sekvens visar 

på en förstående 

omgivning och 

framförallt en positiv 

attityd hos assistent 

men framförallt hos 

kompisar vilka 

erbjuder Carl 

möjlighet att delta i 

aktiviteten. Carl är 

lite av mottagare 

kommunikativt i 

samspel med 

kamraterna.  
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Analys enlig ”möjlighetsmodellen” 

 

Analys utifrån fem möjlighetsaspekter av delaktighet. 
 

 Availability? (1) 
Är det möjligt för mig att delta och 
vara aktiv? 

 

Beskriver målet och 
förutsättningarna att delta och vara 
aktiv samt bidra utifrån situationens 
allmänna tillgänglighet. 

Accessability? (2) 
Har jag tillgång till 
kontexten?) 

 

Beskriver om du kan 
eller uppfattar att du har 
tillgång till och kan 
komma åt kontexten 
utifrån omgivningens 
fysiska och sociala 
förutsättningar. 

Affordability? (3)  
Är det mödan värt att 
engagera sig?  

 

Beskriver om det är rimligt 
att delta och värt den 
ansträngning och 
energiförbrukning det 
innebär att engagera sig i 
situationen. 

 

Accomodability? (4)  
Kan situationen anpassas 
utifrån mina egna villkor? 

 

Beskriver om situationen 
är anpassad eller kan 
anpassas utifrån barnets 
förutsättningar och 
behov? 

 

Acceptability? (5) 
Är jag accepterad av 
andra? 

 

Beskriver om barnet 
upplever sig 
accepterad och är 
accepterad att vara 
med rent socialt av 
andra? 

Frekvens 

I vilken 

omfattning 

barnet deltar 

och hur aktivt 

barnet är? 

Den ursprungliga tanken är att leka 

med ”bollröret”. Aktiviteten sker på 

en känd plats där Carl även har sin 

matplats. Carl har en central 

position, sittande på sin 

tripptrappstol intill bordet med 

bollröret framför sig. Två barn och 

en assistent deltar också i leken. Carl 

har förmåga att vara fokuserat aktiv 

och uppmärksam på olika sorts 

bollar som samlas upp i träramen 

(+4). Carl är engagerat aktivt genom 

att greppa boll och stoppa boll 

innanför sin egen tröjkrage (pf) så 

att de glider ner på stolen och vidare 

ner på golvet (0). Ett av barnen 

uppmärksammar initiativet till ny 

lek och deltar i leken. 

Carl har tillgång till den 

tänkta kontexten, det vill 

säga bollröret, bollarna 

och gemenskapen med 

andra barn och assistent. 

Viss reservation för att 

Carl kan ha svårt för att 

resa sig upp och 

lokalisera hålet att 

stoppa boll i (+3). 

Genom att Carl tar 

initiativ till en ny lek 

”stoppa bollen under sin 

egen tröjkrage” och att 

en kamrat deltar i leken 

samt att assistenten 

stödjer leken så 

förändras kontexten.  
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Intensitet 

Beskriver 

barnets vilja, 

motivation, 

uppmärksamhet 

och aktiva 

engagemang? 

  Det som kan hindra Carls 

aktiva del är att han 

behöver resa sig från stolen 

och sträcka på sig för att 

lägga boll i bollröret. Carl 

löser problemet genom att 

vidareutveckla leken. Han 

greppar en boll ur trälådan 

och stoppa bollen under sin 

tröjkrage. Bollen glider 

efter ryggen ner på stolen 

och vidare ner på golvet. 

Det sociala samspelet 

utvecklas genom att en 

kamrat intresserar sig för 

leken och börjar samspela 

med Carl (0).   

I slutet av videon visar 

Carls ointresse att leka 

vidare (3) trots att kompis 

(a) upprepande gånger 

stöter bollen mot bordet 

och mot Carls arm. Varför 

Carl inte vill leka vidare 

kan tolkas på flera sätt 

 

Aktiviteten föregås på en 

för Carl känd plats. 

Bollarna har olika 

egenskaper som gör att de 

känns och låter olika. En 

träram samlar upp bollarna 

från bollröret. Carl får 

information av sin 

assistent om vad som 

händer i hans omgivning 

(+4). Kamraterna är 

sociala och bidrar till ett 

gott samspel (+4). 

Carl tar eget initiativ till ny 

lek som genomförs på 

hans egna villkor (0). Han 

är aktivt uppmärksam både 

vad gäller att urskilja boll 

och samspela med kamrat 

(a). Detta visar han genom 

att vara fokuserat aktiv och 

stundom vifta med båda 

armarna medan han ger 

ljud ifrån sig (0).    

Den sociala miljön 

består av assistent 

och två kamrater. 

Deras attityd till Carl 

är både tillåtande och 

positiv. Kamrat (a) 

samspelar med Carl 

på Carls villkor och 

assistenten tillåter att 

Carl initierar en ny 

lek och sätter ord på 

det Carl och kompis 

(a) gör. Min tolkning 

är att Carl känner sig 

accepterad av andra 

(+4). 

 

 

Kommentar Carl visar på förmåga att generalisering av tidigare erfarenheter ”leker med bokstäver” genom att stoppa boll under tröjan, en personlig faktor (pf).  

Samspelet med kamrat (a) på Carls egna villkor och assistenten tillåtande attityd till Carls initiativ till att förändra leken. ICF-CY omfattar inte Carl 

och övriga deltagares position till objekt och rum och relationen dem emellan samt bollrörets funktion och bollarnas egenskaper och rörelse. 
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Resultat  

 

Möjlighetsaspekternas underlättande och hindrande inverkan på barnets frekventa deltagande och intensitet i engagemang 
 

  Underlättande omgivningsfaktorer Hindrande omgivningsfaktorer 

 

Frekvens av 

deltagande 

 

A1) Är det möjligt för mig att utföra en 

handling (vara aktiv) där? 

 

Leksituationen är väl organiserad med målsättning 

att utveckla socialt samspel. Carl sitter på en känd 

plats där han känner sig både trygg och bekväm. 

Bollar och bollröret är tillgängligt och assistenten 

tillåter möjligheten att utveckla aktiviteten. 

 

 

A2) Är det möjligt att komma dit 

(kontexten) och delta på mina egna 

villkor? 

 

Bollröret utgör själva hjärtat i situationen. En träram 

samlar upp bollarna och gör det lätt för Carl att 

komma åt och greppa en boll. Carl har en central 

plats med bollröret framför sig och kamrater på båda 

sidor om sig själv. En kamrat stödjer leken på Carls 

villkor och assistenten syntolkar det som händer.  

 

 

 

Intensitet av 

engagemang 

 

A3) Är det mödan värt för mig? Carl är engagerat aktiv. Mot slutet visar Carl att han 

inte vill fortsätta leken, lägger sig ner mot bordet, 

lutar kinden mot armen och manipulerar med en av 

bollarna i sin högra hand. Fastän leken är på hans 

egna villkor med stöd från en kamrat vill han inte 

fortsätta. Dessutom försöker kamraten få Carl att 

återgå till leken genom att överlämna bollen till Carl 

på flera olika sätt. 

Jag kan inte se någon hindrande omständighet 

utan tolkar beteendet som att Carl behöver tid 

till vila och reflektion. Beteendet är naturligt för 

ett litet barn med svår synnedsättning i 

kombination med flera funktionsnedsättningar. 

Han är ändå aktiv i sitt lyssnande samt att 

upprepande greppa/släppa en boll mot 

bordsskivan. 

A4) Är situationen anpassad så jag kan 

delta på mina egna villkor? 

Det som underlättar Carls görande är bollrörets 

geografiska placering i förhållande till Carl, 

bollarnas olika egenskaper och träramen som fångar 

upp bollarna. Den sociala tillgängligheten är också 

underlättande med närhet till kamrater och en 

stödjande och tillåtande assistent.  

 

A5) Är jag accepterad och tillåten av 

andra att vara med? 

Assistentens och kamratens positiva attityd och vilja 

till att utveckla leken tillsammans med Carl indikerar 

att Carls närvaro är accepterad men också att Carl 

kan känna social acceptans och erkännande. 
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