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Abstract 

 

The main purpose was to study if children with intellectual disability interact or participate 

differently with preschool staff and peers compared to their non-disabled peers and how 

preschool teachers experience interaction and participation for children with intellectual 

disability and children with typical development. The results from study I show that there are 

more similarities than differences between the groups. There are no differences between the 

groups neither in engagement nor in what kind of material the children use or in what setting 

they play. The results indicated that children with intellectual disability interacted in the same 

contexts as their peers. Significant differences were found, indicating that the children with 

intellectual disabilities communicate less and especially less with peers. Children with 

intellectual disability are more often close to a teacher than children with typical 

development. Teacher’s communication indicates that teachers communicate and initiate 

more often to children with intellectual disabilities. Results from study II showed that the 

main difference between the target child and the control child expressed from the teachers 

was in the area communication. Participation differed in structured and unstructured situations 

even if it is not significant. The child with intellectual disability was less involved in his/her 

live situation in unstructured situations. The results from Individual Plans showed that goals 

and methods about communication were more common as a goal than interaction even if the 

teachers expressed that interaction is the child’s main problem. 

Keywords: Children with intellectual disability, children with typical development, preschool, 

interaction, participation. 
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1. Introduktion 

Min erfarenhet inom det specialpedagogiska området är framförallt inom särskolan där jag 

arbetat c:a 25 år i olika befattningar med elever med flera funktionsnedsättningar. Under mina 

första yrkesår som speciallärare arbetade jag dock i förskolan dels med barn med dövhet och 

dels med barn med utvecklingsstörning i kombination med dövhet eller hörselnedsättning. I 

särskolan arbetade jag med elever med hörselnedsättning, kommunikationssvårigheter i 

kombination med utvecklingsstörning. Detta innebär att jag har upplevt olika perspektiv på 

vad som anses vara bra livsmiljöer för barn med utvecklingsstörning; från segregeringen på 

institutioner, träningsskolans införande och lokalintegrering av särskoleklasser i grundskola. 

Jag har också varit med vid kommunernas övertagande av särskolan från landstingen, 

diskussioner om särskolans framtid som ledamot i Carlbeckkommittén, och de senaste årens 

diskussioner och forskning runt delaktighet och inkludering. Min erfarenhet av barn med 

utvecklingsstörning finns framförallt inom skolans område men intresse och nyfikenhet finns 

för hur det ser ut för barnen före skolåren. Det faktum att den mesta forskningen inom landet 

rör elever med utvecklingsstörning i skolan men mer sällan barn i förskolan har gjort mig 

intresserad av att se hur förskolan fungerar för barn med utvecklingsstörning, deras samspel 

och deras delaktighet. 
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2. Inledning 

Uppsatsen grundar sig på observationer av barn med utvecklingsstörning i förskolan. 

Eftersom barn med utvecklingsstörning i förskola är ett tämligen outforskat område i Sverige, 

har jag valt att inleda avhandlingsarbetet med en presentation av teori och empiri rörande för 

uppsatsens centrala områden. En relativt begränsad jämförande undersökning (10 barn med 

och 10 barn utan utvecklingsstörning) beskrivs därefter.  

Avhandlingens avsikt är att beskriva, analysera och skapa förståelse för barnens situation 

i svenska förskolor i dag i relation till vad tidigare, mestadels internationell forskning visat. 

Förskolan är en plats där barn med och utan funktionsnedsättning möts i gemensamma 

aktiviteter, en plats där de har möjlighet till samspel och delaktighet både i fria och i 

strukturerade aktiviteter. I den proposition(1997/98:93) som skrevs inför införandet avLpfö98 

(Läroplan för förskolan) framhålls att barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling 

”skall ges en god omsorg och deras lärande och utveckling skall främjas i förskolan” (sid. 

23). Citatet ger en tydlig bild av den blandning mellan utbildning och omsorg ”educare” som 

svensk förskola eftersträvar. Leken är central i den svenska förskolan. I leken ges möjlighet 

till samspel och möjlighet för barnet att ”testa” sin och omgivningens moral (Janson, 1996). 

Vad får jag göra i den här gruppen, i den här leken? I leken finns också lärandet, det lärande 

som skapas i samspel mellan barnet och miljön. Men om det i förskolans aktiviteter finns barn 

med utvecklingsstörning och barn utan utvecklingsstörning, hur ser samspel och delaktighet 

för barnen med utvecklingsstörning ut jämfört med barnen utan utvecklingsstörning? 

Internationella studier om barn med utvecklingsstörning har visat på brister i samspel och 

delaktighet för barn med utvecklingsstörning. Kan samma tendens hittas i svenska förskolor? 

Den frågan är central i uppsatsen.  

2.1 Ämnesvalet  
Det finns en hel del forskning i Sverige kring hur elever med utvecklingsstörning fungerar då 

de är integrerade i grundskolan, (Söder, 1979, Rosenqvist i Tideman, 2000, Tideman 2007, 

Blom, 1999, 2003, 2004, Szönyi, 2005, Emanuelsson, 2004).  I Skolverkets kunskapsöversikt 

(Emanuelsson et al 2001) över det specialpedagogiska området fann författarna inget projekt 

som skulle kunna definieras som en förskolestudie. Det man fann var studier om ”speciella 

träningsprogram eller direkta habiliteringsinsatser riktade mot enskilda barn och/eller deras 
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familjer” (sid. 29). Man fann studier om individuella träningsprogram i förskolan men inga 

med frågeställningar som var direkt relaterade till den pedagogiska verksamheten. Karlsudd 

(1999) konstaterar att ”merparten av integrationsforskning i Sverige rör barn i skolåldern”, 

(sid. 59) medan forskning som gäller förskolebarn finns i mindre omfattning. Senare 

forskning (Szönyi 2005, Molin, 2004,Nordström, 2002) beskriver samspel och/eller 

delaktighet ur ett elevperspektiv för barn i skolålder. Det finns ingen senare svensk forskning 

om barn med utvecklingsstörning som specifikt som rör förskolans område. Sökningar på 

databaser som Elin (sökmotor för vetenskapliga artiklar inom det 

pedagogiska/specialpedagogiska området) och Google Scholar (en sökmotor för 

vetenskapliga böcker och artiklar inom olika discipliner) med sökorden utvecklingsstörning, 

daghem/förskola och daghem, psykisk utvecklingsstörning gav inga resultat när det gäller 

svensk förskola och barn med utvecklingstörning efter 1996. 

Internationell forskning om inkludering och delaktighet i förskolan har beskrivits av 

framförallt amerikanska forskare (Guralnick, 2005, Guralnick et al, 2008, Odom et al 2004, 

McConachie et al, 2006, McCormick et al, 1998, Kemp & Carter, 2005, Hanson et al, 2001, 

Essa et al. 2008). Resultaten de kommit fram till är dels att barn med funktionsnedsättning i 

mindre utsträckning än barn med typisk utveckling samspelar med andra barn, dels att hur 

policydokumentet tolkas av tjänstemän har stor effekt på implementering av 

inkludering.(Odom et al., 2004). Studier visar också att personalens utbildning har effekt på 

om/hur inkluderingen lyckas (Hanson et al., 2001, Essa et al., 2008, Clawson & Luze, 2008). 

En trolig förklaring enligt författarna är att de mer utbildade lärarna hade en mer professionell 

syn på inkludering. Kemp och Carter (2005) studerade 33 barn med utvecklingsstörning i 

förskolor och fann att hur inkludering lyckas beror enligt förskollärarna på flera faktorer 

såsom lärarens inställning och erfarenhet av inkludering och grad av utvecklingsstörning hos 

barnet. McCormick et al (1998) studerade barns engagemang i sju förskolor med inkluderande 

verksamhet. De fann att barnets funktionsnedsättning inte kunde förutsäga barnets 

engagemang, men karaktäristiska som hur aktivt barnet är, var signifikant relaterat till barnets 

engagemang. Det man också fann var att barn med funktionsnedsättning oftare var 

engagerade i aktiviteter tillsammans med vuxna än med barn med typisk utveckling, de 

samspelade mer ofta med vuxna än med barn.  

Tidigare svensk forskning inom förskolans område (Hill & Rabe, 1987), visar samma 

mönster som senare internationell forskning dvs. att barn med utvecklingsstörning samspelar 

mer med vuxna än med barn. Ekholm och Hedin (1985) gjorde studier om förtursbarn på 



 4 

daghem och fann att de fem barn med utvecklingsstörning som ingick i studien och var 

individualintegrerade i en förskola samspelade med kamrater 7 % av tiden medan 

motsvarande för deras kamrater med typisk utveckling var 58 %. 

Utifrån litteraturen är slutsatsen att svensk forskning runt utvecklingsstörning oftare 

handlar om elever i skolan än om barn i förskolan och att skolforskningen mest handlar om 

integrering (Blom, 1999, 2003, 2004). Mycket av den förskoleforskning som finns om 

utvecklingsstörning kommer från USA och beskriver till stor del hur samspel ser ut för barnen 

med utvecklingsstörning. Denna forskning visar samstämmigt att samspel mellan barn med 

respektive utan utvecklingsstörning inte förekommer i samma utsträckning som mellan barn 

utan utvecklingsstörning. Barn med utvecklingsstörning samspelar oftare med vuxna än med 

kamrater. Nu-situationen i svenska förskolor för barn med utvecklingsstörning kan inte 

utläsas ur senare års forskning. 

Anledning till att det finns förhållandevis mycket amerikansk litteratur inom området kan 

vara att det i den amerikanska förskolan finns många olika program med olika metoder som 

staten eller den enskilda förskolan vill ha utvärderad för att studera effekter av ”deras” 

program. För forskare ger det också en möjlighet att jämföra innehåll och effekter mellan 

olika program. I Sverige finns inget motsvarande betoning på program, den svenska förskolan 

är på så sätt mer likriktad även om det finns ett par tre olika pedagogiska profiler som Reggio 

Emilia, Waldorf och Montessori.  Det finns heller ingen koppling mellan uppmätta effekter 

och resurstilldelning i svensk förskola på samma sätt som i amerikansk förskola. Därmed 

finns inget incitament att dokumentera effekter av olika program. 

2.2 Övergripande syfte och forskningsfrågor 
Syftet för uppsatsen är att utforska i vilken mån samspelsrelationer och delaktighet för barn 

med utvecklingsstörning och typiskt utvecklade barn överensstämmer. Avhandlingen bygger 

empiriskt på två jämförande studier där tio barn med utvecklingsstörning och tio barn utan 

utvecklingsstörning jämförs genom att observeras och filmas i olika situationer på nio 

förskolor. Forskningsfrågorna i den första studien handlar om barnens sampel och 

förskollärarna uppfattning om barnens samspel. Den andra studien behandlar barnens 

delaktighet och hur förskollärare definierar begreppet delaktighet. Situationen för barnen med 

utvecklingsstörning relateras också till personalens syn på delaktighet samt hur Individuella 

Planer/åtgärdsprogram utformats för barnen. Två begrepp kommer att användas synonymt i 

avhandlingen, barn utan utvecklingsstörning och barn med typiskt utveckling. Det sista 
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begreppet är en direkt översättning från det begrepp som används i engelsk och amerikansk 

litteratur, ”children with typical development”. 
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3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är en sammanläggning av två artiklar som är skrivna på engelska medan kappan 

bestående av bakgrund, teoretiska delarna och sammanfattningar av studierna och diskussion 

är skrivna på svenska. Anledningen till detta val är att artiklar som kräver en vetenskaplig 

genomgång måste skrivas på ett internationellt språk för att forskningskvaliteten ska kunna 

granskas av internationell expertis. För att få in en nyttoaspekt och spridning bland 

verksamma förskollärare och övrig personal i svensk förskola är ”kappan”, skriven på 

svenska. 

Avhandlingen inleds med en beskrivning av den svenska förskolan och dess Läroplan 

(Lpfö98) samt avhandlingens teoretiska fokus utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv. I 

det teoretiska avsnittet med tidigare forskning är kommunikation och samspel, 

utvecklingsstörning och barn med utvecklingsstörning samt delaktighet centrala delar. 

Därefter beskrivs ytterligare teoretiska delar, viktiga men inte lika centrala för avhandlingen, 

såsom social kompetens, integrering och inkludering. Därefter presenteras metodologiska 

utgångspunkter med etiska ställningstaganden och överväganden. Efter en beskrivande 

sammanfattning av de empiriska studierna avlutas avhandlingen med diskussion, slutsatser 

och förslag på framtida forskning.  

Teoriavsnittet avser att belysa den komplexitet som finns när det gäller att bemöta barn 

med olika förutsättningar, att begrepp som utvecklingsstörning, kommunikation, samspel, 

integrering/inkludering och delaktighet är begrepp som vi tolkar och använder olika. För att få 

förståelse för barnens situation måste vi se i vilken kontext barnet finns och att den kontexten 

påverkar barnet inte bara utifrån barnets egenskaper utan också utifrån personalens 

bemötande, kunskap och attityder samt den fysiska och organisatoriska miljön som barnen 

befinner sig i. Barnens egenskaper är dessutom något som påverkar hur de uppfattar 

kontexten och som i sin tur därför indirekt påverkar kontexten. 
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4. Bakgrund 

4.1 Förskola 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98) skriver att "Hänsyn skall tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 

överallt och att förskolans resurser därför inte skall fördelas lika." (sid. 8) 

Redan i barnstugeutredningens betänkande Förskolan II (SOU 1972:27,) framhöll man 

förskolans ansvar för barn med särskilda behov. Barnstugeutredningens definition av barn 

med särskilda behov var barn ”vars svårigheter kan ha sin grund i fysisk, psykisk, social, 

emotionell eller språklig skada eller har uppstått genom en bristsituation i uppväxtmiljön”. 

(SOU, 1972:27, sid. 122). Detta är första gången barn i behov av särskilt stöd tydligt 

definieras. 

Förskolans uppdrag är enligt Lpfö 98 att vara trygg, rolig och lärorik. Till skillnad från 

den obligatoriska skolan finns endast strävansmål som uttalar vad barnen ska ges möjlighet att 

utveckla. Lena Hallengren, tidigare förskole- och ungdomsminister uttrycker i en artikel i 

tidningen Broderskap (7 april 2004) sin oro över den ökade individualiseringen i förskolan 

och att politiker och pedagoger alltför ofta tolkat Läroplanen så att förskolan ska mäta, 

kartlägga och bedöma barns individuella prestationer, vilket inte är intentionerna i förskolans 

Läroplan. Hon betonar att förskolan framförallt är en plats för lek och inte en verksamhet som 

i första hand karaktäriseras av färdigheter utifrån en kursplan. 

 Lpfö98 har således en tydlig betoning på lekens betydelse för alla barn och att barns 

lärande ska baseras på samspel mellan barn och vuxna men också genom att barn lär av 

varandra. Det stämmer väl överens med utvecklingsekologisk teori som betonar att miljön är 

en stark faktor för barnets utveckling. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Utvecklingsekologi 
Barn påverkar sin närmaste omgivning med sitt agerande, sitt temperament, sina egenskaper 

och förmågor, barnet är också beroende av och påverkas av vad som händer i omgivningen. 

En del påverkansfaktorer ligger långt ifrån barnet t.ex., vad som beslutas på regerings- och 

riksdagsnivå medan andra faktorer ligger nära t.ex. hur stor barngruppen är och om det finns 

tillgång till extra stöd på förskolan. För att beskriva nivåer av påverkansfaktorer har 

Bronfenbrenner (1979) presenterat en utvecklingsekologisk modell som visar ”hur individens 

utveckling påverkas av hierarkiska sammansättningar av strukturer som bildar ett nätverk av 

olika system i miljön runt individen”. (Luttropp & Westerberg, 2000, sid. 3). Bronfenbrenner 

(1979) beskriver det teoretiska perspektivet ”as a set of nested structures each inside the next, 

like Russian dolls. At the innermost level is the immediate setting containing the developing 

person.” (sid. 3).  

 

 

Fig.1. Utvecklingsekologisk modell enligt Bronfenbrenner (1979). 

Modellen visar ett sammanhängande system där delarna påverkar varandra. I 

makrosystemet finns t.ex. Lpfö98, Lagen om assistentersättning, (LASS), (SFS,1993:389) 

Lagen om särskild service (LSS) (SFS, 1992/93:159) och de attityder samhället har till 

personer med funktionsnedsättning och inkludering. Exempelvis har attityderna angående 
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personer med utvecklingsstörning förändrats under de senaste 40 åren. Före 1968 ansågs barn 

med grav utvecklingsstörning av samhället som ”obildbara” och därför hade de inte rätt till 

skolgång och fram till 80-talet placerades barn med utvecklingsstörning på vårdhem. 

Makronivån påverkar i sin tur exonivån som bl.a. omfattas av förskolans/skolans ledning, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, intresseorganisationer och barnhabiliteringen, således 

de personer eller organisationer som har en indirekt påverkan på barnet genom den service de 

erbjuder. Mikronivån som består av barnets hem och förskola är de miljöer som utgör barnets 

vardag. Mesonivån är den samverkan som finns mellan mikrosystem t.ex. förskola och hem. 

Ett barn är på olika sätt beroende av alla nivåer. Skollag och läroplan i makrosystemet 

ger barn i behov av särskilt stöd rättigheter utöver det som alla barn har rätt till. Det alla barn 

har rätt till är i sin tur beroende av hur samhället ser på barn generellt. I Sverige är t.ex. aga 

förbjuden. Hur samhället ser på barn och barns fungerande varierar både mellan länder och 

över tid.   Sverige har en internationellt sett lång föräldraledighet, det finns inte längre 

institutioner för barn/ungdomar med funktionsnedsättning. När det gäller förändringar över tid 

har Skollagens tidigare formulering” Barn med särskilda behov ersatts med ” Barn i behov av 

särskilt stöd” (Skollagen, 1985). På så sätt har samhället påvisat miljöns betydelse för barnets 

utveckling. Barnet inte är ensam bärare av eventuella problem eller tillkortakommanden utan 

miljön fyller en central funktion för barnets utveckling.  Texter som beskriver detta är bl.a. 

Regeringens nationella handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79). En tidigare 

fokusering på individen som bärare av problem har utvecklats till en miljörelaterad 

handikappsyn som beskriver miljöns påverkan som förutsättningar som är hindrande eller 

underlättande för individen. Regeringen konstaterar att: 

Den moderna svenska handikappolitiken har på många sätt sina rötter i 1960-talets 
jämlikhetssträvanden. Fram till dess dominerades synen på personer med 
funktionsnedsättning av att problemet låg hos individen. Det var funktionsnedsättningen 
och andra fysiska eller psykiska svagheter eller begränsningar hos individen som orsakade 
svårigheterna att leva ett liv som andra. De offentliga insatserna var därför i huvudsak 
begränsade tillinstitutioner och med påtaglig medicinsk prägel (sid.11).  

Under 1970-talet fick det miljörelaterade handikappbegreppet genomslagskraft och 
handikapp ansågs i stor utsträckning som en följd av brister i samhället. Propositionen 
skriver vidare att barn och ungdomar med funktionshinder ska ha samma rätt som andra 
barn att bo med sina föräldrar och gå på den skola som finns närmast hemmet och att 
attityder, bemötande och specialpedagogisk baskompetens är centrala hos arbetslaget i 
skolan. Propositionen skriver också att behovet av specialpedagogik som utvecklare av den 
vanliga pedagogiken så att beredskapen i skola och förskola ökar att möta variationen av 
behov hos barn och ungdomar (sid 105).  
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Ett exempel på det relativa handikappbegreppet är att en person med utvecklingsstörning 

beskrivs olika beroende på vad diagnosen skall användas till. För den administrativa exonivån 

krävs diagnosen för att få tillgång till rättigheter (mottagande i särskola, tillgång till LSS-

insatser, personlig assistent, särskilt boende, arbete i daglig verksamhet osv.). Då blir 

diagnosen ställd utifrån psykometriskt test som mäter personens IQ-nivå. Exonivåns 

administrativa behov av diagnos är utifrån beslut som man fattat på makronivå i form av olika 

lagar t.ex. Skollagen. På denna nivå är diagnosen utvecklingsstörning det centrala, det som 

räknas för att rättighetslagstiftningar skall gälla. På mikronivån är det däremot mer intressant 

att analysera de följder den kognitiva nedsättningen tillsammans med miljöns utformning ger 

på barnets vardagsfunktion. Detta är uppsatsens fokus. 

Barnets nischer  

Som framgår av texten om utvecklingsekologi är det inte bara en faktor som förklarar 

människans utveckling utan det finns alltid flera förklaringar. Den amerikanske forskaren 

Wachs (2001) är kritisk till att forskare ofta studerar en enskild faktor i taget, vilket inte 

räcker för att ge en sann bild över en människas beteende. För att verkligen förstå en 

människas beteende måsta man enligt Wachs (ibid) ta hänsyn till alla de faktorer som ligger 

bakom ett visst beteende. Barn utvecklas olika och utifrån sina intressen, förmågor, 

temperament och erfarenhet etc. De föredrar olika områden i miljön och olika personer när de 

väljer var, vad och med vem de ska utföra viss aktivitet, de har olika nischer. Sådana nischer 

blir enligt Wachs, (ibid) mer och mer stabila och individuella utifrån hypotesen att 

”individuals self-select into certain groups or contexts that match their own individual 

characteristics” (sid. 117). Barns delaktighet och tillgång till nischer hänger ihop. Att tidigt i 

barnets liv påverka antal nischer och kvaliteten i nischerna är viktigt. Om nischerna är 

anpassade till barnet och är utformade så att barnet kan vara aktiv i samspel i dem ökar 

möjligheterna för barnet att uppleva delaktighet (Granlund et. al 2003). Samspel och 

delaktighet är därför viktiga begrepp att definiera, detta då samspel och delaktighet är de 

nischfenomen som är starkast relaterade till barns utveckling (Wachs, 2001). 

Mikronivån i denna studie 

För de 20 barn som ingår i studien finns inga stora miljömässiga skillnader i fråga om fysisk 

miljö, personalens utbildning eller vistelsetid på förskolan. Sammanställningen från de nio 

förskolorna visar att den personalgrupp som främst besvarat enkäterna och intervjuats är 

förskollärare (för fokusbarnen är det sex förskollärare och tre barnskötare/resurs, för 

kontrollbarnen är det 9 förskollärare som svarat). Barngrupperna är dels åldersindelade, dels 
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åldershomogen med ålderspridning från 1-6 år. Spridning av antal barn i gruppen är från 15 

till 28 barn. I de två förskolor där det finns mer än ett barn med utvecklingsstörning innehåller 

grupperna 15 respektive 16 barn. Medeltal för antal barn i grupperna är 19 barn. Antalet 

personal varierar i grupperna mellan 3, 50 - 5 med ett medeltal på 3,75 personal. Åtta av 

personalen har känt barnen mer är 1 år i respektive grupp, (kontrollbarn och fokusbarn), två 

av personalen har känt barnen i mindre än 6 månader. Åtta av de tio förskollärarna anser sig 

känna barnen mycket väl; och två förskollärare uppger att de känner barnen ganska väl. Åtta 

av barnen med utvecklingsstörning har assistent/pedagogisk resurs antingen en förskollärare 

(4 barn) eller barnskötare (4 barn). Assistentens roll varierade från att vara 

assistent/pedagogisk resurs till ett speciellt barn eller en resurs för hela gruppen med speciellt 

ansvar för speciellt barn. Barnens vistelsetid på förskolan varierar från mindre än 10 timmar 

till över 40 timmar per vecka och är jämnt fördelad i de två grupperna. 

Rent fysiskt finns åtta förskolor i egen byggnad medan en förskola finns tillsammans 

med en grundskola I alla förskolor finns rum för olika aktiviteter såsom samling, bord för 

pussel och spel, samt dockvrå.  

Exo- och mesonivån 

När det gäller exo- och mesonivån, är dessa inte studerade eller analyserade i uppsatsen. 

Barnens kontakt/er med stöd utanför förskolan är inte efterfrågad. Anledningen till detta är att 

jag valt att endast beskriva och analysera det samspel och den delaktighet som sker i förskolan 

och därför är det endast makro- och förskolans mikronivå som beskrivs och analyseras.  

Makronivån 

Uppsatsens makronivå utgörs framför allt av Lpfö 98 (Skolverket, 1998) men även 

Skollagen,(SFS, 1985), Salamancadeklarationen (Unesco, 1996) och FN:s barnkonvention 

(FN, 1989) påverkar tillsammans med de attityder som finns på barn generellt och på barn 

med utvecklingsstörning.  

5.2 Kommunikation, samspel 
Kommunikation definieras olika av olika forskare (se tabell 1). Kommunikation, interaktion 

och samspel används ibland synonymt och i många fall är de överlappande. Det som skiljer 

forskares definitioner av kommunikation är att en del har en vid definition medan andra har 

ett mer nyttobetonat processinriktat perspektiv som fokuserar på nyttan av samspelet i relation 

till aspekter på vardagsfungerande.  
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Tabell 1 Olika forskares definition av kommunikation  

Författare Definition  Perspektiv 

Brodin 
 1991 
  

Uttrycka sig verbalt eller icke verbalt i 
närvaro av andra   

Vid definition 

Ellis & Beattie 
 1986 

Kommunikation existerar när någon  
kodar information till en signal som når 
en mottagare som i sin tur tolkar signalen 
och svarar.   

Vid definition 

Landa  
2007 

Kommunikation är ett brett koncept som 
består av lingvistik, paralingvistik och 
pragmatisk aspekt på fungerande. 
Den behöver inte vara medveten 

Vid definition 

Olsson 
2006 

Kommunikation uppstår när budskap 
överförs mellan personer och innebär en 
avsikt. 

Vid definition 

Sontag  
1996 

Utbyte av verbal och icke verbal 
kommunikation. 

Vid definition 

Fogel  
1993 

En social process där individer förändrar 
sina handlingar utifrån den andres 
förväntningar. Processen måste tolkas  
som kommunikation.  

Nyttobetonad definition 

Piaget  
1971 

Kommunikationens betydelse för barnets 
individuella utveckling för att konstruera 
kunskap 

Nyttobetonad definition 

Vygotsky  
1999 

Centralt för den kognitiva utvecklingen, 
fokus på barnets samspel med sin omgivning 

Nyttobetonad definition 

Light 
1989 

Funktionell kommunikation i vardagen Nyttobetonad definition 

 

Piaget (1971) betonade främst den individuella aspekten av hur barnet konstruerar 

kunskap medan Vygotskij (1999) ansåg språket som centralt för den kognitiva utvecklingen 

och fokuserade på hur barnets konstruerar kunskap i samspel med sin omgivning i den sociala 

kontexten. Piaget och Vygotskij hade också olika syn på barnets egocentriska språk. För 

Piaget (1971) var det ett omoget, ofullständigt språk som visade barnets brist på att ta en 

annan människas perspektiv. Vygotskij å sin sida ansåg att det egocentriska språket fyllde en 

viktig funktion i barnets utveckling, ett sätt att träna koncentration och hålla fokus kvar vid 

viss aktivitet. I denna uppsats är samspel i centrum, inte språket som redskap för tänkande. 
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Kommunikation i vid bemärkelse är relaterat till informationsutbyte vilket innebär att 

”uttrycka sig verbalt eller icke-verbalt i närvaro av andra”. (Brodin, 1991. sid. 70). De 

forskare som gör vida definitioner av kommunikation (Fogel, 1993, Landa, 2007 Olsson, 

2006) menar att definitionen kan användas i alla former för samspel. De beskriver 

kommunikation som en informationsprocess involverande minst två personer. De flesta, men 

inte alla, beskriver det som en process mellan sändare och mottagare. Ingen av personerna 

behöver vara medveten om att de faktiskt kommunicerar. Sådana vida definitioner är 

nödvändiga då samspel inbegripande personer med grava funktionshinder studeras. Även Ellis 

och Beatti (1986) har en syn på kommunikation som omfattar att det finns en sändare och en 

mottagare som tolkar budskapet som kan bestå av mimik, gester eller ögonrörelser men om 

det inte tolkas är det enligt författarna inte kommunikation. 

Om kommunikationen sker utan intention uppfattas den som kommunikativ först då den 

tolkas som kommunikation av någon annan. Fogel (1993) är en av de forskare som använder 

en vid definition, men han ifrågasätter kommunikationsmodellen med sändare och mottagare. 

Han menar att den är förenklad och inte beskriver den sociala delen av kommunikation. Som 

exempel nämner han ett barn som ger sin mamma ett föremål och menar att både barn och 

moder rör sig samtidigt mot varandra, inte först barnet (sändare) och sedan modern 

(mottagare) utan det är en gemensam och samtidig handling mot varandra och mot det 

gemensamma målet (föremålet i handen). Enligt Fogel är detta ett exempel på co-regulation 

vilket innebär ”a social process in which individuals dynamically alter their actions with 

respect to the ongoing and anticipated actions of their partners” (sid. 12). Fogel (ibid) 

beskriver kommunikation som “consensual frames”, (överenskomna ramar, gränser, min 

översättning). För att kommunikationen skall fungera måste den således förhandlas kring ett 

antal grundläggande överenskommelser såsom uppmärksamhet, riktning, lokalisering och 

ämne. Ett exempel på vad kommunikation praktiskt innebär utifrån en vid definition återfinns 

i Lpfö 98 som menar att kommunikation kan ske genom "bild, sång, musik, drama, rytmik, 

dans och rörelse men också genom tal och skriftspråk ” (sid. 10). 

Light (1989) har definierat kommunikativ kompetens hos personer som använder 

alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Hon beskriver den som ”förmågan att 

funktionellt kommunicera i en vardagsmiljö och att adekvat kunna möta kommunikation” 

(egen översättning sid. 143). Den kommunikativa kompetensen är bl.a. beroende av: 

Funktionell kommunikation. Hur kommunikation används i vardagen (t.ex. att ta initiativ, 

upprätthålla ett sampel, berätta ett skämt, beställa mat)  
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Anpassad kommunikation. Många människor fungerar kommunikativt bra i hemvana 

situationer med människor de känner, men kan ha svårt i nya, okända miljöer. 

Lingvistisk kompetens. Individer som använder AKK måste utveckla ett språk som krävs 

för att det ska fungera i samhället och ha många olika sätt att uttrycka sig på. 

Kommunikationens form, innehåll och användning bildar tillsammans en helhet av vad 

kommunikation består av. Barnet lär sig att uppfatta omvärlden genom att kommunicera med 

gester, symboler, tal, tecken, och senare skriftspråk. Även om kommunikationen sker med tal, 

kvarstår kroppsspråket och ger mycket av information till mottagaren. Det är 

kommunikationens form. Med kommunikationens innehåll menas det man kommunicerar om 

och kommunikationens användning är det syfte man har för sin kommunikation, vad man vill 

med sin kommunikation (Bloom & Lahey, 1978). När kommunikationen besvaras av någon 

som ger respons/tolkar min kommunikation uppstår samspel (se nästa avsnitt).  

För samspel finns det två tydliga perspektiv där det ena perspektivet utgår från individens 

beteende ”som en funktion av antingen individ- eller miljöfaktorer” (Björklid & Fischbein, 

1996 sid.8). Det kan till exempel handla om hur ett barn klarar av en av- påklädningssituation. 

Det kan dels bero på barnets ålder och/eller mognad eller på föräldrars och/eller förskolans 

påverkan. Det andra perspektivet omfattar en ömsesidig relation mellan individ och miljö dvs. 

barnet påverkar omgivningen och påverkas i sin tur av omgivningen. Det är denna uppsats 

fokus. Ett exempel är samlingssituationen i förskolan där förskolläraren agerande ger olika 

affekter hos barnet.  

Göransson (1995) har gjort en litteraturöversikt mellan åren 1970-1989 om begåvning 

och interpersonellt samspel. Översikten visade ”att det interpersonella samspelet är ett 

resultat av en komplicerad dynamik mellan person- och miljöegenskaper och 

samspelsaspekter” (ibid. sid. 233). Det är således flera faktorer som påverkar om ett samspel 

fungerar. Detta kan vara en anledning till att kamratrelaterad social utveckling är ett 

”vetenskapligt svårbemästrat problemområde” (Janson et al, 2006, sid 8). Det finns enligt 

Janson en mängd forskning och data men den ingen enhetlig bild. 

Hartup (1983) ansåg att samspel mellan barn fyller en viktig funktion för barnets 

utveckling. Samspelet socialiserar barnet, bidrar till moralutveckling samt stärker språk- och 

kommunikationsutveckling och underlättar utveckling av prosocialt beteende och social- 

kognitiva processer. Även Prutting (1982) har ett nyttobetonat synsätt på kommunikation och 

menar att språket är ett medel för social interaktion/samspel. Kommunikationen är således en 
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metod för att uppnå social interaktion. Det nyttobetonade perspektivet betonar samspel, 

interaktion och att kommunikation som en process. De vida definitionerna har en tydligare 

sändare – mottagarperspektiv och innehåller olika former av kommunikation såsom tecken, 

symboler och föremål som signalerar företeelser i relation till språklig utveckling. 

Janson (1996) beskriver att normer och regler för kamratsamspel får barn främst genom 

att leka med jämnåriga (horisontellt samspel - jämlikt förhållande mellan parter). I dessa 

jämlika kommunikationssituationer lär sig barnet att genom förhandlingar - normprövning, 

medan barnet i samspel med vuxen lär om normer - norminlärning. Den vertikala 

kommunikationen kännetecknas av ojämnlikhet i makt, inflytande och erfarenhet (Hartup 

1983). Idealt är att barn får erfarenhet av både horisontellt och vertikalt samspel 

Som sammanfattning av vad forskare menat att kommunikation är, kan man alltså se två 

perspektiv: det ena är en bred definition som innebär att kommunikation omfattar allt som kan 

tolkas som medveten eller omedveten information, det andra perspektivet är nyttobetonat och 

målinriktat. Kommunikation i det senare perspektiv tolkas som utbyte av erfarenheter till 

nytta för parterna som kommunicerar. Barn kan vara mer eller mindre kompetenta 

kommunikatörer. Kommunikation sker i samspel och är alltså en faktor i samspelsprocessen. I 

denna uppsats används ett nyttobetonat perspektiv. 

Det nyttobetonade perspektivet ligger närmare samspel eftersom det betonar interaktion 

och att kommunikation är en process. Detta kan tolkas som kommunikation är en 

förutsättning för samspel.  Kommunikation kan uttryckas i olika former (kroppsspråk, mimik, 

gester, verbalt, tecken, symboler i form av bilder eller saker). Gränsdragningen mellan 

kommunikation och samspel kan tyckas vara hårfin. Samspel kan aldrig ses isolerat från 

miljön, det är alltid knuten till andra personer eller föremål. Dessa faktorer är beroende av 

varandra på så vis att barnet påverkar sin omgivning och i omgivningen finns faktorer som 

underlättar eller försvårar kommunikation. Därför måste man, när man analyserar samspel, 

göra det på fler nivåer, på individnivå som beskriver barnets egenskaper och språkliga 

förmåga, på interaktionsnivå som beskriver det växelspel som finns mellan barnet och 

omgivningen, på relationsnivå där det framför allt är vänskapsförhållanden som studeras och 

på gruppnivå är det gruppen och nätverket kring barnet som är det viktiga (Hinde, 1987). 

Skillnaden mellan kommunikation och samspel handlar alltså om att kommunikation 

fokuserar på formen och att ge information till någon medan samspelet inkluderar 

kommunikation och handlar om ömsesidighet, samspelet rymmer turtagning, bekräftelse och 

att pröva olika vägar för att nå fram. 
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I uppsatsen definieras samspel som ett socialt växelspel mellan två eller flera personer 

och där det som sägs och görs i samspelet är beroende av varandra och påverkar processen. I 

samspelet ska det finnas en funktionell turtagning mellan personer. Samspel kräver att två 

eller flera personer har nytta av att förstå varandra, att tolka varandra och om så behövs 

använda alternativa kommunikationssätt för att få tillstånd ett samspel. 

Barnets kommunikations- och språkmiljö 

Den ”språkvärld” som barnet möter i sitt hem kan vara annorlunda än det barnet möter i 

förskolan. Barnen har därför olika erfarenheter att utgå från och bygga vidare på när de 

kommer till förskolan och olika beredskap att möta språkmiljön i förskolan. Guralnick et al 

(2008) har i sin forskning om mödrars samspel med barn med lindrig utvecklingsstörning 

visat att modern anpassade sin sociala kommunikation till barnets aktiva 

kommunikationsnivå. Det visade sig att mödrar i leksituationer ställde högre krav på barnen 

som var mer kommunikativt aktiva än de barn som var mindre kommunikativt aktiva. Ett 

annat resultat visade att samspelsturerna var fler från modern då barnen hade svagare 

kommunikationsförmåga. 

En viktig faktor i hur barn utvecklar sin kommunikation är alltså personalens agerande 

och attityder i förskolan. Det finns språkutvecklande arbetssätt för att stödja och 

vidareutveckla barnets språkprocess och kommunikation (Bjar & Liberg, 2003). I vilken mån 

ett sådant arbetssätt används och tillämpas för alla barn i förskolan är en öppen fråga. En 

uppgift som omgivning har är att stödja barn i att använda olika tillträdesstrategier till lek 

(Corsaro, 1979), t ex att barnet ges möjligheter att gå in i en lek utan att säga något, andra 

strategier är att gå in i en lek där något pågår, att erbjuda en leksak eller att fråga om tillträde. 

Corsaro, (1997) och Tellgren (2004) noterade bägge att när ”pedagoger har en tillåtande, glad 

och humoristisk framtoning i samspelt med barnen, så visar sig denna framtoning även i 

barnets agerande gentemot varandra” (ibid, sid. 138). Att ta fram barnets positiva resurser och 

förmågor och medvetande göra detta både för det enskilda barnet och för barngruppen är en 

viktig pedagogisk uppgift (Vedeler, 2009). Samspelet påverkas dock inte bara av personalens 

agerande utan även av barnets personlighet och av om barnet har en funktionsnedsättning eller 

inte relaterat till gruppens sammansättning. 

Guralnick och Groom (1985) Field, (1980), samt Guralnick och Weinhouse, (1984) har 

visat att barn med lätt utvecklingsstörning har svårt att etablera kamratkontakter. De har lägre 

grad av social kompetens, deltar endast delvis i grupplekar och visar ett atypiskt beteende i 

interaktion med kamrater. Guralnick & Groom (1985) menar att detta delvis kan förklara 
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barnens svårigheter med samspel. I en heterogen grupp ökar dock även för dessa barn 

samspelskompetensen då gruppen också består av barn som inte har svårigheter att samspela. 

Guralnick & Groom (1987b) har studerat samspel i åtta heterogena barngrupper i förskolor. 

Författarna är skeptiska till de metoder som använts vid studier som enbart gjorts i homogena 

grupper där alla förskolebarn hade en utvecklingsstörning och likartade karaktäristiska och 

färdigheter. Under fri lek observerades och filmades tre 3-åringar och tre 4-åringar utan 

utvecklingsstörning, och två 4-åringar med lätt utvecklingsstörning. Resultatet visade att 4-

åringarna utan utvecklingsstörning var mer socialt kompetenta i samspel än 3-åringingarna 

och 4-åringarna med lätt utvecklingsstörning. De noterade att för barnen med lätt 

utvecklingsstörning fanns väsentligt fler möjligheter till utveckling i heterogena grupper och 

att vara tillsammans med andra barn.  

Guralnick och Groom (ibid) menar alltså att heterogena grupper kan vara en fördel för 

barn med utvecklingsstörning eftersom det ger mer stimulans när det gäller samspel med 

andra kamrater. I heterogena grupper finns fler barn som tar initiativ till samspel och lek, som 

leker mer komplext och som kan koderna i socialt samspel. Guralnick, Hammond och Connor 

(2003) jämförde 12 grupper med barn. I underökningen fanns barn med lindrig 

utvecklingsstörning och barn utan utvecklingsstörning i både homogena och heterogena 

gruppkonstellationer. Skillnaden mellan heterogen och homogen barngrupp var att den 

heterogena barngruppen gav mer utmaningar för barnen och antalet tillfällen till samspel 

mellan barn ökade eftersom det var större chans att bli tolkad av äldre barn och av barn som 

själva inte hade kommunikations- eller kognitiva svårigheter. Författarna fann också att den 

lek barn med lindrig utvecklingsstörning lekte till stor del var ickesocial (barnet leker ensam, 

trots att det finns kamrater i närheten) och omfattade tre tydliga undergrupper; 1) blyga 

tystlåtet beteende 2) passiv ensamlek och 3) aktiv ensamlek. De blyga och tystlåtna barn med 

utvecklingstörning var de som hade svårast att samspela med kamrater. Barn med passiv 

ensamlek verkar föredra att leka ensamma, men var om tillfälle bjuds helt kapabla att 

samspela. Sammantaget visade resultatet att lek, både för barn med lätt utvecklingsstörning 

respektive barn utan utvecklingstörning karaktäriseras av ett multidimensionellt mönster där 

det finns många olika faktorer som avgör hur leken utvecklas. 

Den interaktiva leken har olika skepnader från parallell eller bredvidlek där barnen inte 

aktivt leker tillsammans men leker ”samma” lek bredvid varandra till. Samlek i form av t.ex. 

rollek då det finns överenskommelser över hur leken ska gå till för att den ska fungera för alla 

inblandade så att alla barn samspelar med varandra. Det som kräver minst social förmåga är 
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enligt Guralnick (1999) passiva lekformer som bredvidlek medan ömsesidig vänskap är mest 

krävande. Han menar att ju mer krävande aktiviteten är desto mindre samspel förekommer 

mellan barn med utvecklingsstörning och barn med typisk utveckling. 

MacDonald (2004) menar att lek kan vara utvecklande ur samspelssynpunkt. Detta då 

social lek, hjälper barn kommunicera och innehåller ett samspel med motivation och 

uppmärksamhet från bådas håll. Social lek fungerar bra när både barn och vuxen eller barn - 

barn agerar i en gemensam lek. För att det ska lyckas krävs enligt MacDonald att barnet inte 

utsätts för press för att utföra leken på ett speciellt sätt. MacDonald (ibid) beskriver framför 

allt hur den vuxne kommunikationspartnern ska förhålla sig till barnet med 

utvecklingsförseningar. Han menar att det behövs ett paradigmskifte för att hjälpa barn med 

utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning att bli bättre på att kommunicera. Detta innebär 

att personalen bör fokusera på att förstå och bemöta barnets sociala beteende istället för att 

utgå från att barnet befinner sig på en viss social eller kommunikativt nivå. Med andra ord det 

nya paradigmet behövs för att ersätta det gamla ”educational/therapeutic”. Risken är att barn 

med sen språkutveckling bara svarar då de blir tillfrågade eller anmodade att göra 

något.(MacDonald, 2004).  

Många barn med utvecklingsstörning lär sig akademiska färdigheter men de får sällan 

chansen att använda färdigheterna då de inte samspelar eller kommunicerar. 

Samspelspartnerns uppgift blir då att se barnets behov av att bli social och kommunikativ så 

att lärandet kan ske i vardagen. Enligt MacDonald är det viktigt att se att barnet använder 

språket i sitt sociala liv. ”The goal is not to teach ”language” but to teach the child how to 

communicate with the language he has” (sid. 152). 

Även Horowitz (2000) tar upp miljöns betydelse för barnets utveckling, men han föredrar 

ordet ”erfarenhet” framför miljö för att poängtera ”that the operative aspect of environment is 

experience” (sid. 4). Han menar att barns utvecklingsmöjligheter är starkt beroende av de 

erfarenheter de får, att det finns barn som har få, lagom eller många fördelar av sina 

erfarenheter. Ett barn som inte får tillräckligt med olika erfarenheter löper enligt Horowitz 

hög risk för en försenad utveckling. För ett barn med utvecklingsstörning är erfarenheter av 

olika slag än mer viktiga, att omgivningen finns för att erbjuda olika situationer som ger 

kommunikativa och sociala erfarenheter. Det innebär att erfarenheten utgör själva produkten i 

miljön och att det är erfarenheterna som utvecklar barnet. Om vi tänker oss ett barn som inte 

ser och barnet får vara ute i skogen vid upprepade tillfällen där miljön erbjuder henne att 
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känna på lava, istappar, snö och mossa kommer dessa taktila erfarenheter utveckla barnets 

kognition.  

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt hur relationen mellan individmiljön (barnet) och 

närmiljön (omgivningen) fungerar då frekvensen samspel mellan barn med och utan 

utvecklingsstörning ska förklaras.  Göransson, (1995) och Janson (1998) betonar vikten av att 

etablera kontakt och samspel utifrån barns olika förutsättningar ”men med bevarande av 

respekt och respekt för dessa olikheter som olikheter. (sid.6).). Då finns förutsättningarna för 

delaktighet. 

5.3 Delaktighet 
Delaktighet är ett vitt begrepp och definierats på olika sätt av olika författare. På samhällsnivå 

används begreppet ofta tillsammans med demokrati och att vara en aktiv medborgare.  

Delaktighet används i olika officiella sammanhang t.ex. inom svensk handikappolitik och 

FN:s standardregler. I WHO: hälsoklassifikation ICF (2002) finns en definition av 

delaktighet: ”En individs engagemang i livssituationer i förhållande till hälsoförhållanden, 

kroppsfunktioner och kroppens struktur, aktivitet och faktorer i omgivningen” Det uppstår 

ofta översättningsproblem då olika begrepp ska fungera i många olika länder. Det engelska 

ordet för delaktighet är participation och engagemang motsvarar det engelska ordet 

involvement. Delaktighet och engagemang har nära sammanhang. När delaktighet definieras 

inbegriper de flesta forskare engagemang. (Paldanius, 1999).   

Många policydokument och skolpolitiska intentioner (Lpo, 94 Lpfö, 98) såsom en ”En 

skola för alla” har sin grund i visioner om delaktighet. Att vara delaktighet i olika aktiviteter 

kan ses som en mänsklig rättighet (Konventionen för barns rättigheter, 1989, 

Salamancadeklarationen, 1994) och när delaktigheten fungerar, dvs. när barnet upplever sig 

som delaktigt, påverkar det barnets utveckling i positiv riktning. En studie av Eriksson (2004) 

visar att delaktighet är beroende av situation, typ av aktivitet och faktorer om underlättar och 

hindrar delaktighet. Eriksson framhåller att: 

Participation is multidimensional and that students with disabilities assigned several meanings to 
participation; being active was only one. Participation consists of personal factors such as self-
concept, activity factors, such as being part of something, performing a task or playing, and 
contextual prerequisites, such as support, aids and significant others (sid 41). 

Elevernas erfarenheter av och åsikter om delaktighet består således enligt författaren av 

olika faktorer som innebär att vara aktiv, att det beror på faktorer hos personen och att se sig 

som en del i en uppgift eller lek, men också av faktorer som är bundna till viss aktivitet, en 
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viss miljö och olika former av stöd. Ett sätt att studera delaktighet, är att mäta barns 

engagemang i en aktivitet. 

Enligt WHO krävs således engagemang för att vara delaktig i en situation. Men 

definitionen säger inget om att det krävs ytterligare person/er för att delaktighet skall uppstå. 

Innan barnet börjar leka aktivt med andra barn, leker det parallellek dvs. barnet leker vid sidan 

om andra barn. Barnet är då delaktigt även om det inte leker gemensamt tillsammans med 

andra barn. Barnet iakttar, observerar och gör samma sak som det/de barn det iakttar. 

Parallellek är en slags ”förlek” till samlek precis som ettordssatser och turtagning är början till 

språkligt samspel. Om ett barn inte samspelar varken med andra barn eller med vuxna blir det 

svårt för barnet att vara delaktigt. Ett barn kan vara fysiskt med i rummet men inte delta 

aktivt. Engagemang är således något som är centralt för delaktighet. Delaktighet är beroende 

av barnets engagemang och engagemang för små barn handlar till stor del om lek och samspel 

i en stödjande miljö.(Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004). För att kunna studera små barns 

delaktighet, behöver barnen studeras i sin naturliga miljö där man både kan se barnets 

agerande och engagemang men också hur förskolans personal stödjer barnet på olika sätt. 

Faktorer relaterade till delaktighet 

Miljöns förutsättningar är relaterade till hur delaktiga barn är. En ram för delaktighet sätts av 

hur skolsystem och service är utformade. I Sverige finns barn med funktionsnedsättning i 

samma förskolor som barn utan funktionsnedsättning, de flesta är individintegrerade. När det 

gäller skolbarn går elever med funktionsnedsättning i regel i samma skolor som elever med 

typisk utveckling. Undantag är elever med grava hörselnedsättningar eller dövhet som är 

beroende av teckenspråk. Särskola utgör en egen skolform för elever med 

utvecklingsstörning. I de flesta fall är särskolan placerad i grundskolor, men ca 15 % av 

eleverna är individintegrerade i grundskoleklasser (Skolverket, 2006). Även om inkludering 

finns som handikappolitiskt mål är det långt ifrån uppfyllt (Göransson, 2006). Molin, (2004) 

visar att många elever i gymnasiesärskolan inte upplever delaktighet. Av de olika 

elevkonstellationer som Molin fann var ”tuffingarna” och ”aspiranterna” de grupper som 

upplevde att de inte hörde till gymnasiesärskolan och inte var eller ville vara delaktiga i 

gymnasiesärskolans verksamhet. Molin skriver också att det är svårt att uttala sig generellt 

över ungdomarnas delaktighet bl.a. för att elevgruppen i gymnasiesärskolan är så heterogen. 

Det studien fann var relaterat till delaktighet var ungdomarnas status i gruppen, deras 

uppfattning om de ansåg sig höra till gymnasiesärskolan eller inte.  
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Oavsett utformningen av skolsystem och service finns det vissa miljökaraktäristika som 

verkar direkt relaterade till barns delaktighet. Erikssons studier (2006) visar tillsammans med 

andra studier (Schenker et al 2005, Guralnick et al 2006b, Karlsudd 1999) att i strukturerade 

situationer såsom samling och matstund verkar barns delaktighet vara större än i mer fria 

situationer som fri lek och utelek. I en studie av kvalitet i förskolan relaterat till barns 

delaktighet (Raspa, et.al, 2001) fann man att barnen var mer engagerade, de samspelade mer, 

lekte låtsaslekar och deltog i mer komplexa lekar i förskolor med hög kvalitet. I förskolor med 

sämre kvalitet var barnen mer passiva och lekte mer ensamma. Hög kvalitet i förskolan 

definierade författarna som socialt samspel och förmåga att engagera sig i aktiviteter adekvata 

för barnens utvecklingsnivå. Det som kännetecknar förskolor med hög kvalitet är enligt 

Skolverket (2005) personalens förhållningssätt och pedagogisk medvetenhet, ett gemensamt 

engagemang, emotionell närhet och grundläggande respekt för barn är faktorer som påverkar 

förskollärarnas syn på barn och lärande. Ett ytterligare sätt att se på kvalitet i förskolan är 

personalens lyhördhet, inte bara för det enskilda barnets behov utan vad som fungerar bäst för 

hela gruppen, vad som krävs för den enskilde och för gruppen för en positiv utveckling. 

Det är alltså viktigt att studera barn i vardagssituationer och se vilka erfarenheter de gör 

och om/hur de använder sina erfarenheter. Barn har olika sätt att lära och lärare har olika sätt 

att lära ut. De har olika förhållningssätt inte bara i styrande strukturerade aktiviteter utan 

också i hur de som lärare agerar under fria ostrukturerade aktiviteter (Mahoney & Wheeden, 

1999). Författarna beskriver två samspelsstilar, en är styrande, kontrollerande, den andra 

lyhörd och uppmuntrande. Deras studie visade att ju mindre läraren kontrollerade och styrde 

barnet desto mer initiativ togs av barnet själv och när barnet tog eget initiativ ökade barnets 

engagemang. Lärarna hade olika samspelsstilar beroende på situation och styrde mer i 

situationer som samling och situationer som krävde instruktioner. Det innebär att barnets 

möjlighet till samspel i förskolan delvis är kontextbundet. Barnet har ett större mått av eget 

handlingsutrymme i fria ostrukturerade aktiviteter förutsatt att den vuxne ”backar upp” och 

ger barnet utrymme, utmaningar och ”lagom” stöd (ibid). Det innebär också att fria aktiviteter 

ställer större krav på barnets egna färdigheter. Små och åldersblandade barngrupper är därför 

en positiv faktor för delaktighet (McCormick, Noonan & Heck, 1998). Kanske att det då är 

lättare för personalen att ge adekvat stöd även i fria aktiviteter. 

Man har i interventionsstudier funnit att de insatser man gör för barn i behov av särskilt 

stöd även gynnar gruppens delaktighet generellt (Duda, Dunlap, Fox, Lentini & Clark, 2004). 

I de flesta förskolor finns endast ett barn med utvecklingsstörning. Lillvist (2010) menar att då 
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det endast finns ett barn i gruppen som har behov av särskilt stöd finns risken att barnet 

exkluderas från gruppen. Personalen har tid och resurser att särskilja barnet och beskriver 

barnets behov av stöd utifrån vad det innebär för verksamheten, i form av t.ex. mera tid och 

resurser. Om fler barn i behov av särskilt stöd finns i gruppen påverkar de hela 

atmosfären. Sannolikheten är då större att personalen anammar ett barnperspektiv, utifrån 

barnets karakteristika och vardagsfungerande och inkluderar barnen fullt ut i verksamheten 

(ibid). Detta innebär att om det bara finns ett barn med utvecklingsstörning i en barngrupp kan 

det innebära att barnet inte möts av en miljö med anpassningar som uppmuntrar inkludering 

utan snarare exkludering. 

Ett resonemang som är vanligt förekommande är att det är viktigt för barn och ungdomar 

med utvecklingsstörning att umgås med kamrater utan funktionsnedsättning. Det finns 

anledning att också vända på resonemanget dvs. hur viktigt det är för barn med typisk 

utveckling att i vardagen möta barn med utvecklingsstörning, att förhoppningsvis grunda 

tillåtande attityder för barn med utvecklingsstörning. Hur samspelet då fungerar har som 

tidigare nämnts stor inverkan på hur delaktigt barnet är (Granlund et al, 2003b, Ytterhus, 

2003). 

Ytterhus forskning (2003) behandlar inkludering och exkludering i förskola. Hon menar 

att social exkludering kan beskrivas med en subjektiv respektive objektiv dimension. Den 

subjektiva dimensionen är om barnet upplever sig ensam eller utstött och är relaterad till en 

förlust av möjligheten till socialt deltagande och därigenom till en indirekt uteslutning”  

(sid 18) medan den ”objektiva dimensionen” innebär att andra kan se att barnet deltar i ett 

socialt sammanhang. Barns upplevelse att t.ex. vara utesluten från en lek är en subjektiv 

dimension och innebär att barnet känner sina begränsningar och därigenom får en upplevelse 

av att vara utesluten. Tidigare studier visar att barn kan vara socialt exkluderade. Guralnick 

och Groom (1985) fann att kontakter för barn med utvecklingsstörning till 80 % är med någon 

vuxen och att de i liten utsträckning leker med jämnåriga. Inom förskolans område visar 

tidigare svenska studier att verkligheten är en annan än vad policydokument och visioner 

säger.  Hill och Rabe (1987, 1996) har under åren 1981-1994 följt ett antal barn med 

utvecklingsstörning från förskola till skola och fritid. De menar att förskoleintegreringen för 

barn med utvecklingsstörning inte självklart innebär att barnen blir delaktiga i 

förskolegruppen. Barnen med utvecklingsstörning kommer ofta till korta menar författarna 

eftersom kamraterna väljer kamrater de har nytta eller utbyte av och då blir barnen med 

utvecklingstörning ofta bortvalda. Under senare år har attityder på barn med 
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utvecklingsstörning förändrats. Forskning och policydokument har banat väg för att barn med 

utvecklingsstörning finns i inkluderande verksamheter. På makronivå finns således 

förändringar men i vilken mån det slagit igen på mikronivå i svensk förskola är en öppen 

fråga som delvis kan besvaras i denna uppsats. 

I en förskolestudie om delaktighet med 149 barn (Granlund et al, 2003a) framkom att 

personal, föräldrar och rådgivare vid dåvarande Statens Institut för Handikappfrågor i Skolan 

(SIH), skattade samspel och engagemang lägre för barn med framförallt grava 

funktionsnedsättning. I de klusteranalyser som gjordes framkom dock inga entydiga skillnader 

mellan barn med och utan funktionsnedsättning vad gäller barnens delaktighet. Ingen av de 

fem klustergrupperna bestod enbart av barn med eller enbart av barn utan 

funktionsnedsättning. Däremot var barn utan funktionshinder överrepresenterade i de kluster 

som skattat samspel och engagemang högt medan elever med funktionshinder oavsett ålder 

upplevde sämre samspel med sina kamrater. I samma studie fann man också att ”samspelet 

med kamrater är viktigare för delaktighet i fria situationer och samspel med lärare är viktigare 

i organiserade aktiviteter” (sid. 79). En viktig faktor för att samspel mellan barn med och utan 

utvecklingsstörning skall fungera i fria aktiviteter är att det finns barn i gruppen som fungerar 

som ”sociala entreprenörer”, och beskrivs som barn med förmåga att kan se på andra barn 

med vuxna ögon. Barnen använder sina sociala färdigheter för att ge barn med 

utvecklingsstörning lämpligt stöd och tar ”aktivt ansvar för barnen med utvecklingsstörning 

på ett sätt som gjorde att dessa antingen inkluderades eller avvisades på ett sätt som lät dem 

behålla ansiktet (sid.176, Ytterhus, 2003). 

5.4 Utvecklingsstörning  
Utvecklingsstörning är ett svårfångat begrepp och definieras olika beroende på vilka skäl som 

finns för att man diagnostiserar. Förenklat kan man säga att utvecklingsstörning i Sverige i 

regel definieras utifrån tre perspektiv: medicinsk/psykologiskt, socialt eller administrativt 

(SOU 2003:35). 

Hämmad kognitiv förmåga eller låg utvecklingsnivå är en medicinsk definition. I regel 

används psykometriska test för beräkna en intelligenskvot (IQ): Praxis är att om en person har 

två standardavvikelser under begåvningsgenomsnittet dvs. ett IQ på 70 eller under bedöms 

han/hon ha en utvecklingsstörning som bl.a. ger barn rätt till särskola. 

Den sociala definitionen innebär en beskrivning av en persons förmåga att anpassa sig till 

omgivningen, att möta omgivningens krav. Det finns ingen total samstämmighet mellan social 
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och intellektuell förmåga men de är oftast relaterade till varandra. Mätningar av den sociala 

förmågan sker i regel med olika checklistor och skalor. Det finns personer som trots ett IQ på 

70 eller lägre ändå lever upp till omgivningens krav. En miljö som är anpassad och stödjer 

barnet ger barnet större möjligheter att möta de krav som finns i omgivningen.  

Den administrativa definitionen baseras på en psykologisk och social definition och 

används exempelvis när ett barn behöver särskilt stöd i förskola/skola och vilka barn som har 

rätt att tas emot i särskola. Definitionen bygger dels på barnets behov av stöd, dels på hur 

förskola/skola kan ge stödet men också ”på samhällets behov av att särskilja och särbehandla 

en viss grupp” (SOU 2003:35 (sid.91). För att få stöd är det således nödvändigt att först 

definiera vem som har rätt till stödet. Den administrativa definitionen används i olika lagar 

och dokument exempelvis Skollag, LSS (lagen om stöd och service), LASS (lagen om 

assistentersättning). 

 I Sverige har man sedan 70-talet använt Kyléns nivåer för att beskriva 

begåvningshandikapp i samband med åtgärder(Kylén 1979, 1981, 1985, 1986). Kyléns syn på 

människan är holistisk dvs. han använder en helhetssyn som grundar sig på antagandet att 

människa och miljö samspelar och detta måste man ta hänsyn till när för att förstå. Kyléns 

forskning (1981) visade att abstraktionsnivåerna ökar med mognad och erfarenhet och 

utvecklas mot ett mer abstrakt tänkande. Förmågan att utföra tankeoperationer och förståelse 

och användande av symboler utvecklas på samma sätt.  Ordnandet av sinnesintrycken görs i 

fem kategorier som har olika grader av abstraktionsnivåer. 

• Rumsuppfattning, hjälper oss att skilja på här och där, bakom, under, hitom och 
bredvid (var?) 

• Tidsuppfattning, används för att skilja på nu, då, sedan, före och efter (när?) 
• Kvalitetsuppfattning, gör att man lär sig skilja på olika kvaliteter och att föremål 

finns även om de inte syns (vad?) 
• Kvantitetsuppfattning, hjälper oss att skilja på mer, mindre, lika mycket, lång och 

kort (hur mycket?) 
• Orsaksuppfattning, betyder att man ser varför saker sker, att det finns samband 

mellan orsak och verkan (varför?)  

Enligt Kylèn (ibid) är det lilla barnets sinnesintryck från början kopplade till det egna 

jaget, så småningom kan barnet skilja på vad som är det egna jaget och vad som är 

omgivning. För att få information från sinnesintryck i omgivningen använder barnet både 

smak och känsel. När barnet blir äldre har det förmåga att abstrahera och att använda 

symboltänkande.  
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Det finns inga klara, tydliga gränser mellan de olika stadierna. En person kan vara på 

olika stadier inom olika områden dvs. personen kan behärska rumsliga aspekter på B-nivå, 

men när det gäller tid befinner sig samma person på A-nivå. 

Tabell 2 Kyléns indelning i stadier i förhållande till Piagets utvecklingsperioder 

Gäller endast för vuxna personer med utvecklingsstörning 

 

Piagets perioder  Ålder (c:a) Kyléns stadier  

Sensomotorisk  0- 1½ år A-stadium 

Åskådligt tänkande 1½ - 7 år B-stadium 

Konkreta tankeoperationer 7 – 11/12 år C-stadium 

Formellt tänkande 11/12 år – vuxen D-stadium 

 

Med en medicinsk definition är vuxna personer på A-stadiet gravt utvecklingsstörda, på 

B-stadiet måttligt utvecklingsstörda och på C-stadiet lätt utvecklingsstörda (World Health 

Organization, WHO 1980). Eftersom såväl Kyléns indelning som WHO:s indelning handlar 

om vuxna personer med utvecklingsstörning kan de inte tillämpas rakt av på små barn. Vuxna 

har många års erfarenheter och en ytterligare mognad än vad barn har. Något motsvarande 

som Kyléns indelning finns inte för barn med utvecklingsstörning även om Kyléns modell 

bygger på Piagets teorier. 

Det råder bristande internationell samstämmighet om hur utvecklingsstörning ska 

definieras. I DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fourth Edition, 

APA, 2000) finns kriterier för utvecklingsstörning i tre delar, den första är att personen måste 

ha ”significantly subaverage intellectual functioning” (Barlow & Durand, 1998,  

sid. 457). Det andra kriteriet för utvecklingsstörning är ”concurrent deficits or impairments in 

adaptive functioning” (ibid sid. 457). Det sista kriteriet är ”the age of onset” (ibid sid. 81). 

Både kognitiv utveckling och adaptiv förmåga skall ha uppvisat en försening före 18 års ålder. 

För att komma fram till diagnosen görs ett antal IQ-test- och bedömning av den adaptiva 

förmågan. Dessa kriterier stämmer överens med vad som beskrivits om utvecklingsstörning i 

AAMR:s manual från 1992 (American Association on Mental Retardation). AAMR anser i 

likhet med DSM-IV att utöver låg intelligenskvot ska utvecklingsstörning även omfatta 

adaptiva färdigheter inom områdena sociala, praktiska och begreppsliga/intellektuella 

färdigheter. Adaptivt beteende kan ses som ”praktisk vardagsintelligens” och därför bör 

bedömningen av adaptiva färdigheter göras i personens vardagsmiljö. Det finns idag dock 
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ingen universell konsensus om hur man kan mäta adaptivt beteende. AAMR menar också att 

det idag saknas balans mellan bedömning av intelligens och adaptivt beteende. Slående är att 

för de olika yrkesgrupper som arbetar med personer med utvecklingsstörning är det 

begåvningsmässiga tillkortakommandet det centrala men det är ändå de vardagliga 

funktionerna eller det adaptiva beteendet som blir mest framträdande. Adaptivt beteende är 

mer precist beskrivet i AAMR:s definition än vad intelligens är. En annan viktig aspekt som 

AAMR tar fram är att intelligens är stabil över tid medan adaptivt beteende är föränderligt. 

(Switzky, et.al 2003). Detta är något att ta hänsyn till speciellt när det gäller barn eftersom 

deras utveckling av adaptivt beteende ständigt förändras under barn- och ungdomsåren. 

När man beskriver en individ, är det knappast personens intelligens som står i fokus. Vi 

tar snarare fram olika egenskaper som snabb, rolig, lyhörd, lättirriterad osv.  Det är framför 

allt dessa egenskaper som påverkar vår relation till personen och vad vi kan förvänta oss av 

honom/henne. Reschly, Myers och Hartel (2002) har beskrivit hur man kan kombinera data 

om IQ och adaptivt beteende. De fastslår att för personer med lätt utvecklingsstörning är det 

svårare att kombinera data och få fram en tydlig korrelation mellan intelligensnivå och 

adaptivt beteende. Korrelationen mellan IQ och adaptivt beteende kan variera mellan 0 (ingen 

korrelation) till +1 (fullständig korrelation). Korrelationen varierar med ålder och grad av 

utvecklingsstörning och samstämmigheten är starkast då personen är vuxen och har en grav 

till måttlig utvecklingsstörning. Den kommitté som de tre författarna är verksamma i 

(Committee on disability determination for mental retardation) har utfärdat rekommendationer 

för hur man kan kombinera information om IQ och mått på adaptivt beteende i kartläggning. 

Här följer en förkortad beskrivning av deras förslag: 

• Det bör ske en varierande datainsamling runt personens IQ och adaptiva beteende 
innehållande data från olika källor, olika miljöer och med varierande metoder 

• Omfattande multifaktoriella testmetoder av intelligens och adaptivt beteende ska 
användas för att få en korrekt diagnos 

• Kartläggningar måste göras av människor med adekvat kunskap och erfarenhet av de 
mätinstrument som används. De som utför testerna ska ha erfarenhet och kunskap om 
personer med utvecklingsstörning. 

• Mått för intelligens och adaptivt beteende måste väljas och tolkas noga för att 
minimera negativa effekter av låg validitet och låg reliabilitet. 
Normerna för jämförelse med normalpopulationen som används för 
intelligensmätning får inte vara äldre än 12 år. 

Sammanfattningsvis understryker författarna vikten av att kunskap och erfarenhet finns 

hos ”testarna”, de som kartlägger, och att testerna är varierande och valida.  
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I skattningsinstrumentet Ability Index (Simeonsson & Baily, 1984) som används i  

uppsatsen ska ifyllaren ange bl.a. grad av utvecklingsstörning och kommunikativförmåga i en 

sex gradig skala. Där misstänkt utvecklingsstörning motsvarar förväntad utveckling till ¾, 

lindrig utvecklingsstörning respektive klar begränsning i medveten kommunikation innebär 

att barnet har 2/3 av förväntad utveckling. Måttlig utvecklingsstörning respektive måttlig 

begränsning i medveten kommunikation innebär ½ av förväntad utveckling. Svår 

utvecklingsstörning respektive svår begränsning innebär 1/3 av förväntad utveckling. Grav 

utvecklingsstörning innebär att barnet har ¼ av förväntad utveckling. 

Barn med utvecklingsstörning 

Både en kognitiv och adaptiv bedömning behövs enligt AAMR för att avgöra om ett barn har 

diagnosen utvecklingsstörning. Med adaptiv kompetens menas enligt Granlund ”en persons 

förmåga att anpassa sig till sin vardag och att anpassa sin vardag till sig själv.” (Under 

utarbetande, sid 14). Idag tas liten, om ens någon, hänsyn till barnets adaptiva förmågor när 

barnet testas inför skolstart eller då ett barn erhåller rätten till särskolan. Ändå är det under 

skolåren som barn och ungdomar med utvecklingsstörning har störst problem eftersom där är 

det skolfärdigheter som bedöms. I förskolan kan andra situationer uppstå som är svåra för 

barn med utvecklingsstörning att förstå och därför begränsas delaktigheten i t.ex. regler vid 

lekar. 

Arman och Frölander, (2000) har i en studie frågat 31 psykologer om vilka testmetoder 

man använder vid utvecklingsbedömning av barn, hur man definierar utvecklingsstörning, 

antingen som bara IQ, IQ samt nedsättning i social kompetens eller som brister i adaptiv 

förmåga. Alla psykologer i studien använder sig av psykometriska test trots att de inte är 

utformade för barn med utvecklingsstörning. Merparten av psykologerna säger sig använda en 

definition av utvecklingsstörning som innebär både nedsatt IQ och brister i social kompetens.  

Olika yrkesgrupper inom Barn- och ungdomshabilitering har intervjuats om hur de 

definierar utvecklingsstörning (Widuch-Berg, 2001). Frågor ställdes till 30 personer inom fyra 

Barn -och- ungdomshabiliteringsteam. Resultatet visade att svaren skilde sig åt utifrån 

yrkesgrupp. Psykologerna, sjukgymnasterna och läkarna menade att mätningar med 

intelligenstest som visade barn som ”fungerar lägre än sin biologiska ålder 

begåvningsmässigt, lägre än 70 eller nånting sånt där”, är viktig för diagnos (exempel från 

intervju sid. 34.)Arbetsterapeuterna och specialpedagogerna lägger en mer praktisk syn på sin 

definition av utvecklingsstörning ”som har svårt i vardagen när det gäller tid, planering, tid 
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och rum” (sid. 34). Det som tydligt framkom i studien var att testmetoderna övervägande 

baserades på psykometriska intelligensteorier. 

Enligt Carlbeckkommittén (SOU 2003:35) finns ingen enkel definition på 

utvecklingsstörning hos barn. Den kan sägas vara godtycklig ”i den mening att någon 

fastställer vad som anses vara normalt för åldern (ibid, sid. 89). I likhet med Committee on 

disability determination for mental retardation framhåller Carlbeckkommittén vikten av 

varierade test och testmetoder och att bedömningen ska vara så grundlig som möjligt (ibid). 

Det adaptiva beteendet varierar utifrån barnets ålder och mognad. Ett barn på två 

respektive fem år har inte samma kunskap och erfarenhet av att t.ex. leka sociala lekar. När 

barnet mognar har det större förutsättningar för att förstå och använda sociala 

”inträdesbiljetter” till lek och annan social samvaro. Leken innebär att skifta mellan fantasi 

och verklighet, att inordna sig i vissa regler i leken och att följa och/eller leda i leken. Om 

barnet har en grav utvecklingsstörning är sannolikheten större att han/hon har stora problem 

med det adaptiva beteendet och vardagsfungerandet (Granlund, under utarbetande). 

Barn med utvecklingsstörning är på de flesta sätt som andra barn, de vill leka, samspela, 

vara med och de utvecklas. De är som barn är mest med olika temperament, olika intressen 

och förmågor och de är i sin utveckling beroende av den omgivande miljön. Det som är 

annorlunda för många barn med utvecklingsstörning är att de har svårigheter att förstå lekens 

regler, samspel och också hur man kan vara delaktig i olika aktiviteter samt vara socialt 

kompetent (Ogden, 2003).  Forskning visar (Gallimore et al. 1999) att barnens kognitiva nivå 

inte förklarar de variationer som finns i deras sociala kompetens. Eriksson och Granlund, 

(2004) liksom Almqvist och Granlund (2005) visar att grad av funktionsnedsättning inte i 

någon större omfattning är relaterat till barnets delaktighet. Det som är mest relaterat till 

delaktighet är barnens samspelsförmåga och autonomi.  

5.5 Social kompetens 
Ett begrepp som blivit etablerat under senare år är social kompetens. ”Social kompetens 

beskriver hur barn förhåller sig till omgivningens förväntningar och hur de tillgodoser sina 

sociala behov” (Odgen, 2003 sid.24). Social kompetens kan också beskrivas som förmåga att 

förflytta sig mellan olika sociala arenor, att förstå de övergångsregler som beskriver dessa 

arenor och kunna delta i samspel som är typiska för dessa arenor. Lerner i Odgen (2003), 

uttrycker en liknande åsikt. Han menar att de barn som är socialt kompetenta är flexibla både 

kognitivt och beteendemässigt. Vidare har de en förmåga att anpassa sig till nya miljöer. 



 29 

Socialt kompetenta barn är barn som har positiva kontakter med andra barn och utvecklar 

positiva reaktioner till kamrater och lärare. Social kompetens är något som utvecklas genom 

erfarenhet, ålder liksom även kraven på individen. (Guralnick & Neville 1997). 

Omgivningens förväntningar på hur barnets sociala kompetens skall fungera beror på barnets 

ålder. Vi har olika förväntningar om barnet är två eller sex år. En central del av social 

kompetens är anpassning till olika situationer. Guralnick (1990) menar att social kompetens 

innebär att ha förmåga ”to sucessfully and appropriately select and carry out their 

interpersonal goals” (sid.4).  

Ett problem i det sociala samspelet för många barn med utvecklingsstörning är, enligt 

Guralnick (2006), att på ett bra sätt engagera sig i lekar med kamrater och att brister i sociala 

färdigheter kan resultera i hög grad av social isolering. En anledning till att socialt kompetenta 

barn har lättare att komma in i kamratgrupper är enligt Putallaz och Gottman(1981) att de är 

mer medvetna om sociala regler och gruppnormer. Guralnick (1999) framhåller att minst krav 

på social förmåga är vid parallellek medan den interaktiva leken kräver mer av 

samspelsförmåga. I förskolan där det finns tillgång både till jämnåriga och vuxna, har barnen 

en unik möjlighet att få både norminlärning och normprövning. Om barnet har en 

funktionsnedsättning finns risken att barnet har mer samspel med vuxna än med barn 

(Guralnick, Connor & Hammond 2006, Guralnick & Groom, 1985, Farmer, 1997, Eriksson, 

2006). De får därmed få tillfällen till normprövning. 

Vilket fokus läraren har för samspelet i förskolan är relaterat till hur samspelet utvecklas, 

vad lärarna vill åstadkomma med samspelet och vilken barnsyn lärarna har (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2006). Hellström och Häggqvist, (2004) redogör för förskollärarnas 

upplevelser av barns positiva egenskaper och delaktighet. Förskollärare anser att den 

viktigaste egenskapen för barns delaktighet är social kompetens och engagemang. En 

egenskap som förskollärarna betraktar som positiv är om barnet är ”lekmotor”. Barn som har 

denna egenskap får lek och aktivitet att ”flyta på”. Lillvist (2010) har studerat hur 

förskollärare definierar social kompetens hos förskolebarn. Hennes studie visar att 

förskollärare definierar social kompetens som samspelskompetens eller relationskompetens. 

Definitionen är endast till liten del relaterad till faktorer i den miljö personalen arbetar i vilket 

indikerar att social kompetens som en konstruktion är mer beroende av uppfattningar om det 

enskilda barnet än av hur omgivningen uppfattas (min översättning sid. 2). Shonkoff et al 

(1992) redovisar en studie med tre olika diagnosgrupper av barn: Downs syndrom, 

rörelsehinder och utvecklingsförsening. Variationen mellan barnen i social kompetens kunde 
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inte förklaras enbart utifrån deras diagnos utan även av den miljö barnen vistades i såsom den 

stimulans de fick från personal och hur utvecklingsbefrämjande omgivningen var. Shonkoff  

et al menar att det traditionella perspektivet med fokus på intelligens och kognitiv förmåga 

har begränsningar då det inte tar hänsyn till det som omgivningen bidrar med för barnets 

utveckling. Fyra komponenter ingår i ett multidimensionellt perspektiv på kompetens: barnets 

mentala ålder, nuvarande förmåga till spontant lekbeteende och adaptivt beteende samt 

miljöns förutsättningar. Endast en punkt innehåller omgivningens betydelse för barnet 

(samspelspartnern som en del av miljöns förutsättningar). I en litteraturöversikt har Sontag 

(1996) visat vikten av samspelspartnerns karaktäristiska som t ex temperament, personlighet 

och förhållningssätt. Min syn på social kompetens är att det innebär att kunna ”läsa av” 

den/de andra och ha förmåga att samtidigt anpassa sig utifrån den situation man befinner sig i 

och de egna behoven. I förskolan finns många olika situationer för barn att anpassa sig till. 

Med aktivt stöd ifrån omgivningen kan anpassningen underlättas genom bekräftelse och ett 

kommunikationssätt som barnet behärskar. 
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6. Metodologiska utgångspunkter  

Syftet med den empiriska studien i denna uppsats är att studera, beskriva, jämföra och 

analysera hur tio barn med utvecklingsstörning och tio barn utan utvecklingsstörning 

samspelar och är delaktiga i förskolans olika verksamheter. Den övergripande 

forskningsfrågan fokuserar på hur barn med utvecklingsstörning samspelar och i vilken grad 

de är delaktiga i förskolans aktiviteter jämfört med barn utan utvecklingsstörning. För att 

fånga det unika i hur samspel och delaktighet i förskolan gestaltar sig för barn med 

utvecklingsstörning måste samspel och delaktighet i förskolan för denna grupp jämföras med 

samspel och delaktighet i förskolan för barn som inte har utvecklingsstörning. Det som bara 

gäller för barn med utvecklingsstörning kan sägas vara unikt för den gruppen. En 

gruppjämförelse kan dock endast identifiera gradskillnader. I den här studien är det 

gradskillnader i samspel och delaktighet som analyseras. Studien avser inte att identifiera 

fenomen som är unika för barn med utvecklingsstörning i förskola. 

6.1 Genomförande 
De två studier som redovisas i denna uppsats är en del av ett större projekt som pågick vid 

Mälardalens högskola 2004 till 2008, Pedagogisk Verksamhet för Små Barn i Förskola - 

Generellt och Specifikt (PEGS). Det övergripande syfte med PEGS var att undersöka vilken 

pedagogisk verksamhet som små barn (1-5 år) i behov av särskilt stöd idag erbjuds inom 570 

förskoleavdelningar. Fokus fanns både på generella åtgärder, som omfattar alla barn i 

förskolan och specifika åtgärder som innebär att stödet är direkt anpassat till barn i behov av 

stöd. Inom PEGS-projektet genomfördes observationer och intervjuer inom sex olika områden 

(social kompetens, delaktighet, barn med utvecklingsstörning/utvecklingsförsening och/eller 

barn med Downs syndrom, samverkan förskola – hem samt metoder som används för barn i 

behov av särskilt stöd och vilket stöd barnet får i förskola). (Sandberg, Lillvist, Eriksson, 

Björck-Åkesson, & Granlund (2008).  

Urval och deltagare 

Vad gäller urval av deltagare till de två studierna som avhandling baseras på, kontaktades de 

109 förskoleavdelningar som uppgivit att de på sin avdelning hade barn med 

utvecklingsstörning/ barn med Downs syndrom. Nio av de 109 förskoleavdelningarna var 

villiga att delta. På en av förskolorna fanns två barn med utvecklingsstörning. En av 
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förskolorna valde att avsluta deltagandet efter 6 månader. Förskolan ersattes då av en annan 

förskola. Förskollärarna ombads att välja ett kontrollbarn i samma kronologiska ålder och 

samma kön som fokusbarnet. På en förskola fanns det inte möjlighet att uppfylla detta utan 

kontrollbarnet är av annat kön än fokusbarnet.  

Anledningen till att kontrollbarn och fokusbarn är matchade från kronologisk ålder och 

inte från utvecklingsålder är flera. Flertalet av de vetenskapliga artiklar som bildar grunden i 

de teoretiska delarna om samspel och delaktighet jämför barn med utvecklingsstörning och 

typiskt utvecklade barn utifrån kronologisk ålder. Detta underlättar möjligheten att kunna 

styrka och bekräfta mina resultat med litteraturens. Om man ska beskriva samspel och 

delaktighet är det viktigt att det beskrivs utifrån förhållanden såsom det vanligen ser ut dvs. 

att barn i samma eller nära nog samma ålder samspelar med varandra och är delaktiga i 

samma aktiviteter. Utöver detta kan det vara problematiskt att fastställa exakt 

utvecklingsålder för kontrollgrupp såväl som fokusgrupp. Detta problematiseras av Gilmore et 

al (2003) som gjort en jämförande studie av 25 barn med Down´s syndrom och 43 typiskt 

utvecklade barn. Författarna skriver att använda utvecklingsålder innebär svårigheter att tolka 

resultaten utifrån den kronologiska åldersskillnaden mellan grupperna. Man menar att barnens 

erfarenheter utifrån deras kronologiska ålder påverkar resultatet. 

Brev för skriftligt medgivande skickades till tjugo vårdnadshavare samt brev till övriga 

föräldrar som information och medgivande om videoinspelning samt till rektor.  

Ett frågeformulär skickades ut till samtliga nio avdelningar. Tids och resursbegränsningar 

gjorde att antalet deltagande förskolor sattes till 10 och antalet barn till 20. Angående 

barnkaraktäristika finns för gruppen barn med utvecklingsstörning, en variation då två barn 

avviker från övriga åtta i gruppen. De två barn som avviker är ett barn som har misstänkt 

utvecklingsstörning utan ytterligare funktionsnedsättning medan ett annat barn har grav 

utvecklingsstörning med ytterligare funktionsnedsättningar. 

Procedur 

Under tre terminer gjordes sammanlagt 23 besök på de olika avdelningarna. Syftet med 

besöken var att med observationsformuläret Child Observation in Preschool (COP) observera 

och filma barnens samspel och delaktighet i fyra olika aktiviteter: samling, måltid, utelek och 

fri lek. Dessutom intervjuades förskolpersonal om deras syn på barnens samspel och 

delaktighet. De kvalitativa intervjuerna genomfördes på förskolorna med antingen en 

förskollärare, två förskollärare eller en förskollärare och en assistent.  Vid besöken samlades 
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också barnens Individuella planer (IP) in. Vid fem förskolor fanns inga färdigskrivna IP utan 

dessa skickades in i efterhand. 

Dataanalyser  

Analys av enkäter och observationer i form av gruppjämförelser gjordes med hjälp av 

oberoende T-test på 5 % signifikansnivå. För enkäterna utfördes Cronbach’s Alpha för att 

undersöka reliabiliteten och Mann-Whitney test för att undersöka variation mellan grupperna. 

Intervjuerna analyserades utifrån frågeställningarna dvs. vissa nyckelbegrepp som delaktighet, 

samspel och skillnader i samspel mellan fokusbarn och kontrollbarn, I de Individuella 

Planerna analyserades om målet för barnet innehöll delaktighet och om metoderna 

överensstämde med målet. Detta för att dokumentera om det fanns metoder som underlättar 

delaktighet eller samspel med i metoderna. 

6.2 Metodologiska överväganden 
Syftet med studierna var att undersöka hur och i vilken utsträckning barn med 

utvecklingsstörning samspelar med andra barn och är delaktiga i förskolans aktiviteter jämfört 

med jämnåriga barn med typiskt utveckling. De deltagande förskolorna är de första nio som 

gett ett positivt svar på förfrågan om medverkan. 

Datainsamlingsmetoder 

I studien har observationer, enkäter, intervjuer och dokumentanalys använts för 

datainsamling. Barns samspel och delaktighet kan studeras direkt med observationer. 

Eftersom frågeställningarna utgår från begrepp om samspel och delaktighet som tidigare är 

definierade i teoriavsnittet har jag valt strukturerade observationer med COP. För att få en så 

sann bild som möjligt av samspel och delaktighet skulle det krävas många observationer 

under långa tidsperioder. Det var inte möjligt inom projektets ram. Förskollärares 

bedömningar av barns fungerande bygger på längre tids observationer och är ofta pålitliga 

(Lillvist, 2010). Direkta observationer av samspel och delaktighet har därför kompletterats 

med filmer samt med skattningar av barnen gjorda av förskollärare. Även om bara 10 minuter 

av filmerna använts vid analysen har även de icke analyserade delarna gett fördjupad 

förståelse om barnens samspel och delaktighet. Filmerna ger information om hur 

förskolpersonalen samspelar med barnen och om de uppmuntrar barnen till samspel med 

varandra. Detsamma gäller barnens delaktighet i olika aktiviteter. Videoinspelningarna ger 

möjlighet att speciellt studera det för uppsatsen centrala områden. 
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Litteraturgenomgången visar att såväl samspel som delaktighet är beroende av lärares 

tankesätt och agerande. Det var därför viktigt att komplettera observationer och enkäter med 

intervjuer av personal om nyckelbegreppen delaktighet och samspel. Även en 

dokumentanalys av Individuella Planer kan ge information kring om och hur personal 

medvetet integrerat tankar om delaktighet och samspel i sitt arbete runt barnen med 

utvecklingsstörning.  

Dataanalys 

De olika metoderna för datainsamling som beskrivits ovan ger var och en, olika typer av 

information kring samspel och delaktighet i förskolan för barn med och utan 

utanvecklingsstörning. Varje typ av data behöver dels analyseras separat för att fånga det 

unika i den typ av data som genereras dels ses som en helhet. Observationer kan t ex ge en 

ögonblicksbild av samspel och delaktighet som inte kan fångas i intervjuer. Enkäterna ger en 

uppfattning om barns fungerande över tid som observationerna inte ger. Intervjuerna ger en 

unik möjlighet att fånga förskollärares uppfattningar medan dokumentanalysen ger en 

uppfattning om hur personalen på en medveten nivå arbetar specifikt med samspel och 

delaktighet.  En mer övergripande bild kan fås först om de olika typerna av data också 

integreras i en gemensam analys.  

6. 3 Etiska ställningstaganden och överväganden 
Det är alltid en grannlaga uppgift att observera och filma människor som på något sätt anses 

ha det svårare än andra. Som forskare existerar man inte i en etisk frizon (Hermerén, 1996). 

Etik innebär inte bara att redovisa faktiska resultat och hålla sig till de etiska forskningsregler 

som finns. Dilemmat att beforska människor som inte kan tala för sig själva, som är beroende 

av andra och som kan bli lidande om forskningen genom att bli igenkänd (Good, 2001; 

Brodin och Renblad, 2000). För att kunna ställa rätt frågor måste man vara både lyhörd och 

insatt i den kultur som studeras. I avhandlingen görs jämförelserna mellan barnen på 

gruppnivå, vilket gör det omöjligt att identifiera enskilda barn. I den statistiska behandlingen i 

SPSS finns en kod för varje barn. Det innebär att studien tar hand om personuppgifter så att 

det inte går att identifiera personerna (Vetenskapsrådet, 1990). PEG:s projektet, som studierna 

ingår i, har godkänts av Vetenskapsrådets etiska kommitté. 
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7. Sammanfattning av studierna 

Uppsatsens mikromiljö är förskola. Fokus för uppsatsen är förskolebarn med 

utvecklingsstörning. I avhandlingen ingår även deras kamrater, förskollärare samt assistenter. 

Från åtta förskolor deltog ett barn med utvecklingsstörning och ett barn med typisk utveckling 

och på en förskola deltog två barn med utvecklingsstörning och två barn med typisk 

utveckling, tillsammans 20 barn. Som framgår i tabell 3delades barnen in i två grupper – en 

fokusgrupp (barn med utvecklingsstörning) och en kontrollgrupp (barn med typisk 

utveckling). Den genomsnittliga åldern för barnen är 4,4 år. Två strukturerade situationer, 

samling och utelek samt två ostrukturerade situationer, fri lek och utelek observerades 

(delstudie 1) och filmades (delstudie 2). 

Skattningarna av barnens funktioner enligt Abilities Index visade att det fanns en 

spridning i fokusgruppen rörande grad av utvecklingsstörning. Den kognitiva nivån varierade 

från misstänkt utvecklingsstörning (1 barn), lindrig utvecklingsstörning (4 barn), måttlig 

utvecklingsstörning (4 barn) och grav utvecklingsstörning (1 barn) (se tabell 4). Nio av barnen 

i fokusgruppen har enligt förskollärarnas bedömning i Ability Index 

kommunikationssvårigheter (se tabell 4). Två av barnen har ytterligare funktionsnedsättningar 

som rörelsehinder och autism. Ingen av kontrollbarnen har någon funktionsnedsättning. Åtta 

av barnen med utvecklingsstörning använder tecken som stöd till tal (tss), sju av barnen med 

utvecklingsstörning har assistent/resurs. 

De barn som igår i studierna fördelar sig åldersmässigt enligt nedanstående uppställning. 

Tabell 3 Ålders- och könsfördelning 

Fokusgrupp Kontrollgrupp 

Född  Född  

99 1 pojke   

00 2 pojkar, 1 flicka 00 2 pojkar, 2 flickor 

01 3 pojkar 01 3 pojkar 

02 1 flicka 02 1 flicka 

03 1 pojke, 1 flicka 03 1 pojke, 1 flicka 

Medianålder 4,8 år (56 månader) Medianålder 4,7 år (55 månader) 
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Det yngsta barnparet var 2,2 år vid studiens start och det äldsta barnet var 6, 1 år.   

Sex av förskolorna har åldersblandade grupper med barn från 18 månade till 6 år. I de 

övriga fyra grupperna finns småbarnsgrupper (18 månader till tre år) och en grupp barn från  

4 till 6 år. 

Tabell 4 Förskollärares uppfattning om barnens grad av utvecklingsstörning och 
kommunikationsförmåga utifrån Ablities Index 

Barn Utvecklingsstörning Medveten kommunikation 

Barn 1 Lindrig Misstänkt 

Barn 2 Lindrig Misstänkt 

Barn 3 Måttlig Måttlig 

Barn 4 Grav Svår 

Barn 5 Lindrig Klar 

Barn 6 Måttlig Måttlig 

Barn 7 Misstänkt Klar 

Barn 8 Måttlig Måttlig 

Barn 9 Måttlig Måttlig 

Barn 10 Lindrig Klar 

 

7.1 Validitet för delstudierna 
Studiernas validitet har ökats genom att triangulering har använts: observationer, enkäter, 

intervjuer, och dokumentation av barnen. Trianguleringen ger dels möjlighet att bekräfta 

resultat genom att data från olika informationskällor visar på samma fenomen. Triangulering 

ger också möjlighet att fördjupa kunskaper genom den information som är unik för varje typ 

av data. Den interna validiteten har säkrats genom att beskrivningarna av barnens sampel och 

delaktighet bekräftats som realistiska av förskolepersonal, genom att resonemang för att 

bekräfta hypoteser har uttalats tydligt och genom att beskrivning och information från olika 

källor pekar på samma slutsatser. (Miles och Huberman, 1994). 

7.2 Delstudie 1  
Samspel - det beror på. En jämförande studie mellan tio barn med utvecklingsstörning och tio 

barn med typisk utveckling. 
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7.2.1 Bakgrund och syfte 

I Sverige går i regel barn med funktionsnedsättning i den förskola som ligger närmast 

hemmet, Det innebär barn med utvecklingsstörning är fysiskt integrerade/inkluderade i 

förskolans verksamhet. Internationell forskning har visat att barn med utvecklingsstörning är 

mindre engagerade i komplexa lekar, samspelar oftare med vuxna än med barn och att bara 

vuxna, ofta är fysiskt nära barn med funktionsnedsättning. En konsekvens av detta blir att 

barn med funktionsnedsättning får mer övning i att samspela med vuxna än med barn 

(Guralnick, Connor & Hammond 2006, Guralnick & Groom, 1985, Farmer, 1997, Eriksson, 

2006). I vilken mån samma mönster kan ses i dagens förskolor i Sverige är inte väl undersökt. 

Syftet med delstudie 1 var att undersöka likheter och skillnader i samspel i förskolan för 

barn med utvecklingsstörning och barn med typisk utveckling. 

Tabell 5 Forskningsfrågor från delstudie 1 samt instrument från datainsamlingen. 

Forskningsfrågor 

1. Skiljer sig samspelar med kamrater 
och förskolepersonal åt för barn med 
utvecklingsstörning jämfört med barn 
utan utvecklingsstörning? 

 

2. Hur upplever förskollärare 
samspelet för barn med och utan 
utvecklingsstörning? 

 

3. Överensstämmer förskollärarnas 
upplevelser med de genomförda 
observationerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument 

Ability index, (Simeonsson & Baily, 1984). Ger en 
profilbild av barnets förmågor inom nio områden.  

Child Observation in Preschool, COP (Farran et al 
2003). Observationsformulär med 11 kategorier om ex 
vilken sorts aktivitet och interaktion barnet är i, vilken 
typ av kommunikation som finns mellan barnet och 
den vuxne.  

Enkäter om: 

Förskolans miljö: (Simeonsson et al., 1999), 18 
påståenden med en 4-gradig skala: håller ej med - 
håller fullständigt med. T.ex. det finns gott om 
utrymme för lek inom – och utomhus 

Förskollärarens uppfattning om barnets samspel: 
(Granlund & Olsson, 1998), 19 påståenden i en 5-
gradig skala: sällan - ofta). T.ex.barnet förstår vad jag 
menar, jag svarar på barnets kommunikation; 

Samspel med andra barn: (Granlund & Olsson, 1998). 
16 påståenden i en 5-gradig skala: sällan - ofta. T.ex. 
barnet påbörjar samspel, andra barn svarar på barnets 
initiativ. 
 

Aktivitet, engagemang och tillgänglighet: (Simeonsson 
et al., 1999). 41 påståenden i en 3-gradig skala: icke 
tillgänglig/engagemang - total 
tillgänglighet/engagemang. T.ex. leker ensam, leker 
med leksaker 

Beteende: (Achenbach & Rescoria, 2000). 25 
påståenden i en 3-gradig skala: håller inte med - håller 
oftast med T.ex skriker mycket, envis, okoncentrerad.  
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Engagemang (Mc William, 1991). 24 påståenden i en 
4-gradig skala: händer nästan aldrig – händer alltid. 
T.ex. barnet använder nya ord och anpassar 
kommunikation utifrån olika situationer 

 

Observationsmaterialet COP består av ett rutmönster med 12 observationstillfällern i x-

axeln och de elva kategorierna i y-axeln Som framgår av tabell 4 samlades information in om 

karaktäristika hos barnen som bedömdes kunna påverka delaktighet och samspel, dvs. barnens 

funktionshinder och eventuella beteendestörningar. Även karaktäristika i miljön kartlades och 

relaterades till barnens delaktighet och samspel.  

Metod och analys 

Alla 20 barn observerades med observationsformuläret Child Observation in Preschool, COP 

(Farran, Kang & Plummer, 2003) vid två eller tre tillfällen. Både COP och enkäter 

analyserades med oberoende T-test på 0,5 % signifikans nivå. 

Reliabilitet  

Reliabiliteten har säkrats genom att medbedömare använts vid observationerna. COP har inte 

använts frekvent inom forskning. Lillvist (2010) använde COP för att studera social 

kompetens i förskolor. Culp och Farran (1989) använde Manual for Observations in Preschool 

(MOPP) som påminner om COP för att observera 283 barn i förskola. Reliabiliteten var 85 % 

i bägge studierna. I denna studie genomfördes observationerna först genom att författaren 

observerade barnen tillsammans med annan doktorand för att lära sig hantera materialet och 

sedan vid två tillfällen med en medbedömare med stor erfarenhet inom område barns 

utveckling och utvecklingsstörning. Vid observationerna var överensstämmelsen 92 % vilket 

får betraktas som god överensstämmelse. För andra kvantitativa data (enkäterna) har 

Cronbach Alpha beräknats för att utvärdera intern konsistens i de mått som använts. I enkäten 

Samspel med andra barn: (Granlund & Olsson, 1998) var a., 0,96, i Förskollärarens 

uppfattning om barnets samspel, (Granlund & Olsson, 1998), a., 0,93, Barnets 

beteende:(Achenbach & Rescoria, 2000).gav en överensstämmelse på a., 0,88, Barnets 

engagemang. a., 0,90.  Flera av enkäterna i studien har använts i ett flertal tidigare 

forskningsstudier (Granlund et al 2003a, Almkvist, 2006, Eriksson, 2006 samt Wilder 2008). 

Granlund och Roll Pettersson (1999) översatte Abilities Index till svenska (1990) och gjorde 

även en reliabilitetstest med föräldrar och speciallärare. Exakt överensstämmelse var 72 %. 



 39 

Resultat och diskussion 

Resultatet av observationerna visade att 85 % av koderna från observationsformuläret COP 

var samstämmiga mellan grupperna. Inga skillnader i samspel observerades således mellan 

grupperna barn med och utan utvecklingsstörning för dessa koder. Det gällde t ex inom 

variabeln ”område” som t.ex. dockvrå, kök, bord. Det innebär att barnen oavsett om de har en 

utvecklingsstörning eller ej väljer att vistas i samma område i samma delar av miljön.   

Barnen skattades också som lika engagerade i olika aktiviteter. Signifikanta skillnader mellan 

grupperna fanns inom variabeln verbal/tss där det visade sig att barn med utvecklingsstörning 

var mindre kommunikativa med kamrater i jämförelse med barn utan utvecklingsstörning. 

Observationerna visade att de barn som var teckenberoende vanligtvis hade tillgång till tss vid 

speciella aktiviteter såsom samling och sångstund. Det var snarare kontexten än barnets behov 

av tss som avgjorde tillgänglighet till kommunikation.   Variabeln ”Närhet” visade att barn 

med utvecklingsstörning oftare var nära en vuxen än sina kamrater. Lärarna kommunicerade 

oftare med barn med utvecklingsstörning och kommunikationen bestod ofta av frågor. Det var 

även signifikanta skillnader när det gäller barnens typ av aktivitet. Barnen med 

utvecklingsstörning var oftare sysslolösa än sina kamrater och var mindre sociala i 

aktiviteterna. 

Enkäterna som besvarades av personal visade på fler skillnader än likheter mellan 

grupperna. Speciellt tydligt var det när det handlade om barnens samspel. Förskollärarna 

upplevde stora skillnader mellan grupperna vad gäller att avsluta samspel och anpassa sitt 

tempo till barnet.  Enkäten Samspel med andra barn visar att barnen i fokusgruppen generellt 

har lägre medelvärde i alla 16 påståenden. Störst skillnad finns i påståendet Barnet förstår vad 

andra barn säger. Detta var något som förskollärarna ansåg att barn med utvecklingsstörning 

hade svårare för än sina kamrater.  Däremot upplevde förskollärarna ingen skillnad mellan 

barnparen när det gällde deras eget (lärarnas) samspel med barnen. Detta överensstämmer inte 

med observationerna från COP som visar att förskollärarna har ett annat 

kommunikationsmönster (mer frekvent, mer frågor, och tar fler initiativ) i samspelet med 

barnen med utvecklingsstörning 
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7.3 Delstudie 2 
Att underlätta delaktighet för barn med utvecklingsstörning 

7.3.1 Bakgrund och syfte 

Många författare t ex McConachie et.al (2006) och Gustavsson (2004) framhåller att det är 

viktigt att avgöra vad som inte är delaktighet. Tillgänglighet är inte tillräckligt för att uppnå 

delaktighet. Delaktighetens kärna är att tillhöra, att bli bekräftad och att det finns en 

omgivning som är anpassad till barnets utveckling. En fysisk integrering är inte tillräcklig för 

att barn ska vara delaktiga. Szönyi, (2005) liksom Molin (2004) har använt ett elevperspektiv 

då de studerat delaktighet. Deras studier innehåller observationer och intervjuer av elever med 

utvecklingsstörning i åldrarna 7 – 19 år med tidigare erfarenhet från grundskola men som vid 

observations- och intervjutillfällen gick i särskola eller gymnasiesärskola. Resultatet visade att 

ju äldre eleverna blev desto mer medvetna blev de om sin exkluderande skolsituation. 

Delaktighet i aktiviteter för barn med utvecklingsstörning i svensk förskola, har studerats i 

liten utsträckning (Granlund et al, 2003a, Rabe, i Rabe & Hill, 1996) Syftet med delstudie II 

var att undersöka delaktigheten i aktiviteter i förskolan hos barn med utvecklingsstörning 

jämfört med barn med typisk utveckling.  

Tabell 6 visar de forskningsfrågor som delstudie 2 avsåg att besvara samt de instrument 

och datainsamlingsmetoder som använts. 

Tabell 6 Forskningsfrågor och instrument. Delstudie 2. 

Forskningsfrågor Instrument 

Hur är barn med utvecklingsstörning 
delaktiga i förskolans aktiviteter 
jämfört med barn utan 
utvecklingsstörning? 

Videofilmning av samling, utelek, fri 
lek och måltid. Analysschema utifrån 
White & Watts (1973) Guralnick & 
Groom (1988) Janson & Merényi 
(1992) och författaren. 

Hur definierar förskollärare 
delaktighet och inkludering? 

Intervjuer med förskolepersonal om 
definition av delaktighet och 
inkludering.  

Hur ser målen ut i barnens 
åtgärdsprogram/individuella planer? 

Dokumentation från barnens 
åtgärdsprogram/individuella planer 

 

I studie 2 ingår endast 18 barn i videofilmerna. Ett barn med utvecklingsstörning och 

kontrollbarnet till detta barn ingick ej. 
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8. Metod och dataanalys 

Analys av filmerna 

Eftersom all transkribering innebär reducering är det omöjligt att tillfullo återge allt som visas 

i filmerna. Det innebär alltid val, val analysera vissa avsnitt, val hur avsnitten tolkas och val 

av vad som ska reduceras (Greve, 2005). 

Filmerna från förskolorna var på vardera 45- 60 minuter. För att analysera filmerna 

användes delar av kodningsmanualen Individual- Social Behavior (White & Watts 1973, 

Guralnick & Groom, 1988) som modifierats av Janson (1996). Ytterligare modifieringar i 

videoanalyserna gjordes av författaren och medbedömare för att passa till studiens syfte.  

Schemat för videoanalysen är uppbyggd i rutor. Varje ruta motsvarar 30 sek. Vid samling 

och fri lek analyserades 3 minuter per barn och vid måltid och utelek analyserades 2 min. per 

barn. Rutorna fylldes i så att varje gång ett beteende t.ex. kamratinriktad handling 

förekommer noterades 1 i rutan, förekom det två gånger fylldes en 2:a i och om beteendet 

uppträdde tre eller fler gånger fylldes en 3:a in i schemat. Det innebar att om alla rutor fylldes 

i kunde maximalt 780 tillfällen av förekomst registreras.  

I Y-axeln på observationsformuläret finns de 26 koderna och i X-axeln finns de fyra 

observationssituationerna (fri lek, samling, utelek och måltid). Analysen omfattar 

frågeområden runt social riktning, kommunicerar, (White & Watts 1973, Guralnick &                           

Groom, 1988) samt beteende, (Janson (1996). Vidare användes kategorierna ”aktivt 

deltagande, passivt deltagande, ensamaktivitet(White & Watts 1973). Då medbedömaren 

och författaren sett tre filmer gjordes ytterligare tillägg till manualen: nära, kompis eller 

vuxen, och vuxenkommunikation, vad den vuxnes kommunikation består av. Dessa tillägg 

är gjorda för att överensstämma med COP och kunna göra en bättre jämförelse mellan resultat 

från COP och filmer. Den slutgiltiga versionen har 26 koder fördelade på sex kategorier. 

Hälften av koderna förekom så sällan (0-4 gånger i hela materialet) att de uteslöts i den 

slutgiltiga analysen. Sex av de analyserade koderna beskriver om och hur den vuxne 

kommunicerar med barnet t.ex. om den vuxne ger direktiv, ställer frågor eller uppmuntrar 

barnet.  
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Bearbetning av intervjuerna 

Förskollärarna intervjuades med öppna intervjufrågor om deras syn på delaktighet. Frågorna 

som ställdes var: Vad är din definition på delaktighet? Gör du något speciellt för att öka 

barnens delaktighet? Inom vilket område/n är skillnaderna störst mellan barnet med och 

barnet utan utvecklingsstörning? Intervjuerna genomfördes i en del fall med hjälp av 

bandspelare, i andra fall med skriftliga anteckningar utifrån personalens önskemål. 

Intervjuerna transkriberades varefter texten reducerades till från i snitt 700 ord till 240 ord för 

att få fram ”kärnan” i svaret. Med ”kärnan” avses att svaret ska vara relevant i relation till 

frågan. Den text som inte används har mest handlat om dåtid, hur det var när barnet började i 

förskolan, vilka som tidigare arbetat med barnet, hur föräldrakontakten fungerar och hur man 

delar upp arbetet i förskolan. Intervjuerna varade mellan 30 -45 minuter. Vid sex förskolor 

hade olika personal ansvar för kontrollbarn och fokusbarn. I dessa fall intervjuades bägge 

förskollärarna. Vid besöken samlades även åtgärdsprogram/ individuell plan för både 

fokusbarn och kontrollbarn in. 

Analys av Individuella Planer/ åtgärdsprogram 

Individuella Planer/ åtgärdsprogram/ fanns från början endast för sex barn med 

utvecklingsstörning. De övriga fyra planerna skickades in efter förfrågan från författaren. 

Dokumentationen från planerna analyserades för att se i vilken mån det fanns fokus på 

delaktighet och/ eller samspel i mål och metoder och om det förekom överensstämmelse 

mellan mål och metod. 

Reliabilitet 

I delstudie 2 ingår filmning av 18 barn i olika aktiviteter, intervjuer med förskolepersonal om 

deras syn på delaktighet, och dokumentanalys av barnens åtgärdsprogram/Individuella planer 

för fokusgruppen. Reliabiliteten i observationerna, baserade på filmerna, har säkrats genom 

att medbedömare, doktorand och rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

tillsammans med författaren analyserade sex av nio videoinspelningar. I 89,1 % fanns 

överstämmelse mellan koderna vilket får betraktas som god reliabilitet. Det mesta av 

”kodningsmaterial” som används vid filmanalyserna är av använt andra forskare,(White & 

Watts 1973, Guralnick & Groom, 1988, Janson, 1996). I intervjuerna medverkade ingen  

medbedömare. Däremot diskuterades kategoriseringen med handledare som också gav 

återkoppling på överensstämmelsen mellan kategoriers rubriker och kategoriinnehåll. I 

analysen av individuella planer har en rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

medverkat genom att sortera ut de planer som hon ansåg innehöll samspel och/eller 
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delaktighet i mål och metod. Denna sortering visade på god överensstämmelse. Av de tio 

planerna fanns överensstämmelse i sju, (målen), delvis överens om tre (metoderna) och full 

överensstämmelse om att mål och metoder hänger ihop. 

Resultat och diskussion 

Även om det inte är statistiskt säkerställt, finns ändå i observationerna en stark tendens till att 

kontrollgruppens barn oftare är mer aktivt deltaktiga i ostrukturerade aktiviteter jämfört med 

fokusgruppen. I strukturerade situationer finns ingen skillnad. Att resultatet inte 

visarsignifikanta skillnader kan bero på att är svårt att belägga detta i en så liten 

undersökningsgrupp. Med en större undersökningsgrupp är det troligt att skillnaderna blivit 

signifikanta. Resultat från filmerna visade dessutom att barnen med utvecklingsstörning mer 

sällan än sina kamrater blev bekräftade av andra barn men de blev heller inte avvisade. 

Resultatet av intervjuerna visar att förskolans personal ser barnen som delaktiga när de 

gör saker tillsammans med andra barn. De menar att fokusbarnen oftast samspelar med yngre 

barn eller med vuxna och att den största svårigheten för barnen med utvecklingsstörning är att 

samspela och leka med jämnåriga. Personalens syn på delaktighet, som det uttrycks i 

intervjuerna, ger inte avtryck i barnens individuella planer. Endast tre av de 17 mål som finns 

i de Individuella Planerna handlar om barnets samspel eller delaktighet. 

En jämförande sammanställning av barnets observerade delaktighet i filmavsnitten och 

hur funktionella de individuella planerna är för barnets delaktighet visar att i de två fall då 

barnen med utvecklingsstörning är mer delaktigt än gruppgenomsnittet för barn med 

utvecklingsstörning är också de individuella planerna tydligt inriktade på delaktighet. Det 

skulle kunna tyda på att när en individuell plan innehåller mål och metoder som omfattar 

samspel eller delaktighet, ges barnet bättre stöd till att vara delaktigt i olika aktiviteter.  

 Eftersom delaktigheten för fokusgruppen är lägre under ostrukturerad tid behöver barnen 

mer ”halvstrukturerade” aktiviteter där förskolans personal är med och styr in barnen mot 

samspel och gemensam lek. Färre tillfällen till kommunikation ger färre möjlighet till sampel 

och att lära genom lek (MacDonald, 2004). För att öka barnens delaktighet måste barnens 

miljö (förskollärare och assistenter) stödja samspel mellan barnen och utöka barnens 

nischpotential (Wachs, 2001). Nischpotentialen är den del av omgivningen som barnet 

samspelar med. Barn som har flera kamrater, har troligen också fler möjligheter att delta i 

olika aktiviteter. (Eriksson, 2006). 
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9. Metoddiskussion  

I denna uppsats har en mixad design använts i vilken såväl kvalitativ som kvantitativ metod 

använts. Datainsamlingsmetoderna omfattar såväl observationer, enkäter, intervjuer som 

dokumentanalys. Analysmetoderna omfattar såväl icke-parametrisk som parametrisk 

kvantitativ analys som kvalitativ innehållsanalys. Data insamlade med de olika metoderna har 

dels analyserats separat dels i analyser i vilka samtliga resultat vägts samman. En styrka i 

studien är flera metoder används och relaterats till varandra, därmed har studiens validitet 

ökat. 

Det låga antalet medverkande gör att tendenser snarare än signifikanta skillnader hittats. 

Samtidigt gör det begränsade antalet medverkande det möjligt att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa data i analysen genom att använda multiple case design. De avslutande 

integrerande analyserna har gett möjligheter att se fenomenen samspel och delaktighet som 

helheter. De ger också tillfälle att undersöka om vad som är gemensamt i informationen från 

olika typer av data samt vad som är unikt för varje datainsamlingsmetod. 

Föräldrar ingår inte i studien. Det kunde ha gett ytterligare information både om 

barnens utvecklingsnivåer och hur de ser på barnens kommunikativa förmågor. 

9.1 Förförståelse 
Jag har under 25 år arbetat inom särskolans olika skol - och undervisningsformer, en del av 

åren med elever med utvecklingsstörning och dövhet/hörselnedsättning. Den erfarenhet jag 

har av förskola och barn både med och utan utvecklingsstörning är en fördel på så sätt att jag 

har kunskap om de grupper och den verksamhet jag studerar men kan också innebär 

svårigheter att hålla en tillräckligt objektiv inställning. Medbedömarna av filmer och 

diskussionerna med handledaren fyller därför en viktig funktion för tolkning av resultat och 

dess trovärdighet. 

9.2 Deltagare 
Urvalet av barn är inte slumpmässigt vilket minskar generaliserbarheten. I vilken mån de 

förskolor som hade barn som motsvarade inkluderingskriterierna och tackade ja till att delta är 

representativa för de 109 förskolor som var möjliga deltagare är inte undersökt. När det gäller 

undersökningsgruppens storlek hade ett större antal barn kunnat visa på resultat som är lättare 
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att generalisera, De gruppjämförelser som gjordes mellan barn med och utan 

utvecklingsstörning bygger alltså på högst 10 barn i varje grupp. 

Svaren som förskolepersonal gav i Abilities Index visade att det finns en spridning i grad 

av utvecklingsstörning i fokusgruppen. Ett av barnen har en misstänkt utvecklingsstörning 

och ett barn har en grav utvecklingsstörning. De öriga åtta barnen har lindrig eller måttlig 

utvecklingstörning. Det finns även en åldersspridning i fokus - och kontrollgruppen från två 

till sex år. Grad av utvecklingsstörning och ålder påverkar barnets förmåga till samspel och 

delaktighet. Därför kan et vara viktigt att också studera barn med utvecklingsstörning utifrån 

mer homogena kriterier: barn med lindrig/måttlig eller barn med grava flerfunktionshinder. 

Det bör dock observeras att en sådan indelning inte motsvara situationen i förskolorna. I 

förskolorna finns såväl barn med lindriga som omfattande funktionshinder. Den stora 

inomgruppsvariationen i studien antyder snarats att barn måste ses som individer och inte 

utifrån den kategori de sorterats in i.  

9.3 Datainsamling 
I de båda studierna har samma empiriska material använts. I den första studien finns data i 

form av enkäter, COP och Abilities Index och intervjuer om samspel. I studie 2 finns data från 

filmer, intervjuer om delaktighet och individuella planer. Fördelen med att använda både 

kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder (mixed methods) menar Brannen (1992) är 

att metod mixing underlättar en heltäckande beskrivning av forskningsproblemen genom att 

olika aspekter av samma fenomen kan teoretiseras och studeras.  

COP (Farran, Kang & Plummer, 2003) användes i den första studien för att jämföra i 

vilken mån kontrollgruppen och fokusgruppen överensstämmer eller skiljer sig åt inom 

områden som kommunikation, typ av samspel och aktivitet, närhet till kamrater, delaktighet 

och vuxnas kommunikation. Anledning till att just COP valdes som instrument är att det ger 

möjlighet att jämföra grupper, att det är lätt att använda och att det ger mycket information på 

relativt kort tid. COP är baserad på ett antal korta glimtar av barns agerande (snapshots) under 

fem sekunder. En enskild glimt kan inte ge en fullständig bild av barnet, men tillsammans ger 

12 glimtar en bra bild på hur barnet agerar i olika situationer. Observationerna består av 11 

olika beteenden med sammanlagt 61 variabler. Så har t.ex. kategorin Typ av aktivitet har sex 

variabler: utagerande, social, inget, fantasi, sekventiell, icke-sekventiell. Alla variabler 

betraktades som sekventiella vilket innebär att varje barn kunde få 12 markeringar för varje 

variabel. Denna studie har använt 45 av dem 61 koderna (73 %). De som är borttagna är de 
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koder som inte förekom i observationerna (vetenskap, matte). Dessutom gjordes index genom 

att vissa koder summerades. Under kategorin Till vem blev variablerna 

personal,resurs,personal+resurs en variabel (personal + resurs). Den ursprungliga versionen 

har kompletterats med koden utelek (Lillvist, 2010) för att passa aktiviteter i svensk förskola. 

Alla 20 barn observerades 12 gånger under fri lek, utelek, måltid och samling.  

En fördel med direkta observationer är att registrering och observation sker samtidigt. När det 

som sker i observationsögonblicket beskrivs på ett icke-tolkande sätt, får man mycket 

information om det observerade. Som datainsamlingsmetod ger observationer både kvalitativa 

och kvantitativa data. När det gäller COP kan själva observationen betraktas som kvalitativ 

eftersom forskaren finns med i och upplever den miljö som beforskas. När data analyserats 

blir det i form av ett kvantitativa data. 

De observationsdata som genereras om varje barn är insamlade under en kort tidsperiod. 

De ger därför ingen heltäckande bild av de enskilda barnens samspel. På gruppnivå ger dock 

det samlade materialet en tillräckligt stor datamassa för gruppjämförelser. Dessutom ger 

spridningen av observationsperioderna över situationer under ett par timmar per 

observationstillfälle en relativt bred bild av förskolan aktiviteter. I studie 1 kompletterades 

observationerna med skattningar av barnens samspel och delaktighet gjorda av personal. 

Tidigare forskning har visat att sådana skattningar är tillförlitliga (Lillvist, 2010). 

9.4 Dataanalys 
Det har inte gjorts någon statistisk analys av inomgruppsvariation. Det som finns är resultat 

från Abilities Index som visar en spridning i fokusgruppen. En djupare analys kunde ge en 

mer korrekt bild över spridningen. 

Det finns heller ingen statistisk analys över strukturerad, jämfört med icke strukturerad 

tid i den första studien. Den andra studien visar på skillnader men de är inte tillräckliga för att 

vara statistiskt säkerställda. Det hade varit en styrka för avhandlingen om detta analyserats 

även i första studien. I intervjuerna fanns ingen medbedömare/peer reviewer annat än 

diskussioner med handledaren. Om det varit så, hade det ökat studiens trovärdighet. När det 

gäller dokumentanalysen skickades fyra individuella planer in i efterhand. Det är möjligt att 

dessa planer haft ett annat innehåll om de lämnats in i samband med författarens besök på 

förskolan. Den skillnad som kan skönjas var att de fyra planer som kommit in senare i högre 

grad innehåller mål och metod om samspel/delaktighet. Kanske ger analysen därför en för 

positiv syn på planernas innehåll i relation till delaktighet. 
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Vid analysen av filmer, intervjuer och dokument har förförståelse och erfarenhet varit till 

stöd, Det s.k. inifrånperspektivet var en förutsättning vid tolkning av intervjuer och filmer 

(Patel och Tebelius, 1987). 
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10. Diskussion 

Det övergripande syftet för uppsatsen var att beskriva och studera likheter och skillnader i 

samspel och delaktighet för tio förskolebarn med utvecklingsstörning och tio barn utan 

utvecklingsstörning samt att relatera detta till förskollärares syn på delaktighet och arbete med 

åtgärdsplaner. De viktigaste resultaten visar att barn med utvecklingsstörning finns i samma 

situationer som barn med typisk utveckling, de kan alltså sägas vara fysiskt integrerade ända 

ned på aktivitetsnivå. De samspelar dock mindre ofta med andra barn i dessa aktiviteter och 

har en tendens till att vara mindre delaktiga i ostrukturerade situationer/aktiviteter. Om 

personalen på ett medvetet sätt arbetar med delaktighet i barnens åtgärdsplaner verkar 

sannolikheten öka att barnen samspelar ofta med kamrater och är mer delaktiga i förskolans 

aktiviteter.  

Samspel 

Barn med utvecklingsstörning var enligt observationerna i studie 1 aktiva i samma kontexter 

som andra barn. De var dock mindre kommunikativt aktiva med kamrater, de håller sig fysiskt 

närmare vuxna och samspelade oftare med vuxna. De vuxna ställde oftare flera frågor till 

barnen med utvecklingsstörning och påbörjade oftare samspel med dem än kontrollbarnet. 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att både barn och vuxna anpassar 

sitt samspel utifrån vad man tror att mottagaren kommunikativt kan behärska (von Tetzchner, 

2004). Forskning har visat att initiera och att upprätta samspel är problematiskt för barn med 

utvecklingsstörning (Guralnick & Groom, 1987a). Guralnick et al (2006) samt Guralnick 

(1990) har också visat att barn med utvecklingsstörning i större omfattning än sina jämnåriga 

kamrater samspelar med vuxna. Det är i vuxensamspel de framförallt får sina erfarenheter 

(Janson, 1996, 2001, Eriksson, 2006, Granlund et al 2003b, de Kruif et al, 2000).  I samspel 

med vuxna är det snarare den vuxna som anpassar sitt samspel med barnet än tvärtom dvs. 

kraven på att barnet med utvecklingsstörning att ska anpassa och initiera samspel blir lägre.  

När barn samspel är på jämlika villkor, kallas det för horisontellt samspel (Piaget, 1968, 

Janson, 1996, Johansson & Pramling Samuelsson, 2006, Janson, 2001). Janson (2001) har 

visat att horisontellt sampel finns brister mellan barn med utvecklingsstörning och barn med 

typisk utveckling. Barnens samspel mellan varandra är kontextbunden, de samtalar om det 

som händer just nu och gör upp regler för lekandet. De barn som initierar till lek och samspel 

förfogar också över leken, de har rätt att bestämma vilka barn som får vara med, vilka regler 
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som gäller och hur innehållet i leken ska se ut (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

Resultatet i studie 1 visar att förskolpersonalens upplevelse av fokusgruppens samspel med 

kamrater innebär svårigheter främst inom områdena barnen förstår vad andra barn säger, 

barnet påbörjar sampel med andra barn. I observationerna kan motsvarande resultat ses. Den 

stora skillnaden mellan fokusgrupp och kontrollgrupp är inom kategorin Verbal (som även 

omfattar tecken som stöd) och Typ av samspel och Samspelar med kamrater. Fokusgruppen 

var mindre social och de var oftare nära en vuxen än kontrollgruppen. Sammantaget ger detta 

en bild av att barnen med utvecklingsstörning har färre tillfällen att samspela med kamrater 

och delta i aktiviteter med andra barn. 

Kemp och Carter (2005) följde i en longitudinell studie innefattande 22 barn med måttlig 

utvecklingsstörning från 18 månaders ålder och fem år framåt. Alla barnen hade under sin 

förskoletid vistats i en inkluderande miljö. Studiens resultat visar att det endast var vid ett 

fåtal tillfällen som barnen med utvecklingsstörning avvisades av kamrater. En tendens i denna 

uppsats är att barnen med utvecklingsstörning sällan blev bekräftade av de andra barnen men 

de blev heller inte avvisade i leksituationer.  Barnen med utvecklingsstörning i denna uppsats 

visar en lägre grad av samlek än kontrollbarnen. Att de ändå fanns i samma leksituationer kan 

innebära att risken att bli avvisad inte är lika stor som om de inte fysiskt funnits på samma 

ställe. För samspelet barn-barn är det viktigt att som vuxen finnas med i leken, att skapa 

situationer som ger alla barn tillträde till leken. Det är i leken det mesta av lärande och 

samspel äger rum. Barn lär sig att delta i något, att imitera, lyssna, iaktta och samspela 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

Studie 2 i denna uppsats visar på en intressant skillnad när det gäller samspel och 

delaktighet beroende på om barnen med utvecklingsstörning finns i en strukturerad eller 

ostrukturerad aktivitet. En ostrukturerad situation som observerats i denna studie är fri lek. 

Det har i en tidigare studie av barn med utvecklingsstörning integrerade i grundskolan visat 

sig att det horisontella samspelet på raster mellan elever framförallt sker mellan elever med 

utvecklingsstörning medan samspel mellan elever med och utan utvecklingsstörning 

företrädesvis är vertikalt samspel där barnet med utvecklingsstörning har en bredvid-position, 

eleven tittar på, lyssnar, iakttar, leker ensam eller vänder sig till en vuxen (Nordström, 2002). 

Även barn anpassar sitt språk utifrån kamratens ålder, ett barn på 4 år barn talar olika till en 2-

åring jämfört med en jämnåring. Resultatet i studie 1 i denna upphandling visade att barnen 

med utvecklingsstörning var mindre kommunikativt aktiva och samspelade mer med vuxna än 

kontrollbarnen. Studie 2 visade att i strukturerade situationer fanns ingen skillnad mellan 
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fokusgrupp och kontrollgrupp i hur delaktiga barnen var. I ostrukturerade fanns däremot 

skillnader även om de inte var signifikanta. Den ostrukturerade situationen kräver mycket mer 

samspelsfärdigheter av barnet. Leken kräver att barnet tar initiativ, har strategier för att 

komma in och stanna i leken, kan hänga med i lekens olika skiftningar och bli förstådd. Ett 

problem är hur lärarna kan ge stöd i de ostrukturerade situationerna som per definition inte 

styrs av personalen i lika hög grad. 

I studie 1 visar resultatet av de observationer som gjorts av samspel barn-lärare (COP)ett 

annat resultat än förskollärarnas skattningar av sitt samspel med barnen enligt enkäten. 

Förskollärarna svarar i enkäterna att de inte gör någon skillnad i sitt samspel om barnet har en 

utvecklingsstörning eller inte, men COP visar att det finns skillnader; att förskollärarna ställer 

fler frågor och oftare initierar tillsamspel för barn med utvecklingsstörning. Dessutom är 

förskolpersonalen oftare i samspel med barnen i fokusgruppen än med barnen i 

kontrollgruppen. Att lärare har en annan kommunikation med fokusgruppen kan ses i ljuset av 

att vuxna använder barninriktat tal, anpassat utifrån barnets ålder och mognad. Det 

barninriktade talet består av korta meningar och enkel satsbyggnad. Lärarna ställer fler frågor, 

kommunicerar oftare och samspelet innehåller mindre av samarbete med barn med 

utvecklingsstörning. Förklaring till att förskollärarna svarade att de kommunicerade på samma 

sätt med fokusgrupp som kontrollgrupp är att de oavsett barn anpassar kommunikationen till 

barnets ålder och mognad. Barnets kommunikativa mognad är utöver den kognitiva nivån 

också beroende av barnets erfarenheter och den omedelbara kontexten. Det innebär att 

samspelsparten måste ta hänsyn till alla dessa faktorer, men även ge barnet kommunikativa 

utmaningar. Resultatet visar alltså både att förskolpersonalen ställer fler frågor till 

fokusgruppen än till kontrollgruppen, och att förskollärarna anser att barnen med 

utvecklingsstörning har svårt att ta initiativ till samspel. Det är troligt att det finns ett samband 

mellan dessa resultat. Om man oftare blir tillfrågad, behöver man inte ta initiativ till 

kommunikation. Barnet blir kvar i sin ”svarande nisch”. 

En konsekvens för barnen med utvecklingsstörning är att samspelet oftare blir vertikalt 

än horisontellt (Janson, 1996). Wachs (2000)menar att kognitiva svårigheter kan stänga 

nischer. Det är därför viktigt att personalen ger barnet tillgänglighet till fler nischer som 

erbjuder kamratsamspel och därmed ökad delaktighet i aktiviteter med jämnåriga. Om inte 

riskerar barnen att stanna i ett samspel som ”bara” utvecklar deras normer men inte ger 

erfarenhet av att använda dem (Janson, 1996). I förlängningen kan det bli svårt att lära sig 

regler i lekar. De andra barnen undviker kanske så småningom att inbjuda barn med 
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utvecklingsstörning till lekar och barn med utvecklingsstörning undviker att initiera till 

samspel eftersom de inte kan spelets regler tillräckligt väl.  

Många av barnen med utvecklingstörning har assistent och det kan enligt Heimdal-

Mattson (1998) och Hemmingsson (2002) verka hämmande om stödet påverkar möjligheterna 

till kamratkontakter. För att motivera samspel mellan barn måste den vuxne träda tillbaka men 

finnas tillhands för att motivera till samspel mellan barn, att skapa situationer som lockar barn 

till viss aktivitet så att alla barn kan mötas kring ett gemensamt intresse som ger alla barn 

möjlighet till samspel och delaktighet. I de flesta förskolor är assistenten en resurs för hela 

gruppen, men med speciellt ansvar för visst barn. I många av förskolans olika aktiviteter var 

assistenten nära ”sitt” barn.  Hon var också den person som hade mest kontakt med barnets 

föräldrar. I en del förskolor har man delat upp alla barnen i gruppen men en förskollärare har 

mer ansvar för vissa barn. På någon förskola var en av förskollärarna stödet för barnet/barnen 

med utvecklingsstörning. Även här fanns resurs i gruppen men ansvaret för barn med 

utvecklingsstörning låg på förskolläraren. Ett delat ansvar ökar troligtvis sannolikheten att 

barnet får tillfällen till kamratsamspel. 

Enligt svaren på enkäten Abilities Index ansåg förskollärarna att nio av de tio barnen med 

utvecklingsstörning har kommunikationssvårigheter. Enligt observationerna anpassade sig 

personalen till barnen genom sitt sätt att samspela med barnen.  Kanske handlade det då om 

anpassning till barnets kognitiva förmåga. Exakt vad som styr personalen kommunikativ 

anpassning ger dock studien inget klart svar på.  Såväl barnets ålder, utvecklingsstörning, 

kommunikationssvårigheter och kommunikationssätt påverkar hur och på vilket sätt 

förskolläraren anpassar sitt språk.   

Enligt Vygotsky (1999) är kommunikationen central för den kognitiva utvecklingen. 

Utifrån Bloom & Laheys teorier, (1978)  om språkets olika delar, innebär en kognitiv 

nedsättning att innehållet i språket måste handla om sådant som jag som lärare vet att barnet 

har egen erfarenhet av, att avsikt eller användning i kommunikationen oftare handlar om att 

jag som lärare ställer frågor om eller initierar till samspel med barn om aktiviteten i nu-

situationen och att jag använder kommunikativa former som är förståeliga för barnet. Sådana 

former kan för barnen med utvecklingsstörning innebära att bilder, saker som signalerar, 

teckenspråk eller tecken som stöd används. Roberts et al. (2007) menar att det finns all 

anledning att använda alternativa kommunikationssätt (AKK) som tecken som stöd. Noterbart 

i resultaten i denna uppsats är att de barn med utvecklingsstörning som är teckenberoende, i så 
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liten grad ges möjlighet till tecken som stöd i alla situationer, med många vuxna och 

framförallt med andra barn.  

 

Fig. 2 Kommunikationsmodell (Bloom och Lahey, 1978). 

De tillfällen då förskolläraren använde tecken som stöd (tss) till barnet med 

utvecklingsstörning var företrädesvis i strukturerade situationer, vid samling och vid 

matstund. Vid de förskolor där det fanns mer än ett barn med utvecklingsstörning användes 

tss i högre utsträckning i fri lek. Läraren tecknade även till andra barn då barnet i behov av tss 

var närvarande. På dessa förskolor använde fler än en personal tss och barnen kommunicerade 

oftare med tss. En studie om elever med hörselnedsättning i särskolan (Andersson, 1998) 

visade att lärarna som undervisade elever som är döva eller har en grav hörselnedsättning 

ansåg att de använde tecken 75 % av skoltiden. Studien visade inget samband mellan i vilken 

grad läraren använde tss och elevens hörselnedsättning. Förklaringar till detta kan enligt 

författaren att läraren snarare utgår från sin egen kunskap, insikt, motivation och intresse än 

elevens grad av hörselnedsättning. Troligen gäller samma sak för förskolepersonal, om fler 

barn behöver tecken ökar motivationen för personal att använda tecken. 

På makronivå (Lpfö98) finns en tydlig policy om att förskolan ska inbjuda till samspel 

baserat på antagandet att barns samspel både mellan barn och barn till vuxen är en grund i 

barns lärande. Därför är leken en central del i lärandet. För att detta ska bli verklighet behöver 

barn uppmuntras och initieras till samspel.  Avsikten i användandet av kommunikationen från 

lärare till barn är enligt resultatet av studie I framför allt att ställa frågor och att initiera till 
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aktivitet. Barn som är sent språkligt utvecklade samspelar ofta utifrån de frågor och 

kommandon omgivningen ger. Det ger en bild över hur de lärt sig använda eller inte använda 

språket. Barnet kan om det instrueras, ofta, i värsta fall, se språket som något som ett passivt 

verktyg för att göra som man blir tillsagd en slags inlärd hjälplöshet (MacDonald, 2004).  

Mycket forskning betonar vikten av att barn med utvecklingsstörning vistas i heterogena 

grupper (Guralnick, 2008 et al, Macini & Coster, 2004, Waligore & Xin, 2002/2003, Kemp & 

Carter, 2002). Vinsterna är att den sociala kompetensen och samspel, kommunikation ökar då 

barngruppen är blandad, att det finns barn som är mer kommunikativt kompetenta 

(MacDonald, 2004). MacDonald menar att barn ”lär” barn utan att ”lära ut”. Det forskning 

visat (Lillvist, 2010) är att om det finns mer än ett barn med funktionsnedsättning i en 

barngrupp ökar det chanserna att personalen anpassar aktiviteter, bemötande och 

kommunikationsätt utifrån barnens utveckling och behov. I denna forskning visade resultatet 

att de avdelningar som hade två barn med utvecklingsstörning också fokuserade mer på 

samspel och delaktighet.  

Den forskning som bedrivits i Sverige om barn med utvecklingsstörning i förskola 

behöver utökas. Förhållanden i svenska och amerikanska förskolor skiljer sig troligtvis så 

mycket åt vad gäller åldrar på barn som finns i förskoleverksamhet, innehåll i verksamheten 

att det inte är självklart går att ”direktöversätta” amerikanska forskningsresultat till svenska 

förhållanden.  

Var finns då optimala nischpotentialer för barn med utvecklingsstörning i förskolan? Hur 

ska kontext, pedagogiskt och i form av samspel, för att öka antal nischer för samspel? 

Några faktorer för att nå dit är: 

• Samspel är något som byggs upp i samverkan med andra och för en del barn med 
kognitiva svårigheter måste omgivningen skapa samspelstillfällen mellan barn. Det 
vertikala samspelet mellan barn och vuxen finns före det horisontella samspelet. På så 
sätt utgör det också en förutsättning för att sampel barn-barn ska uppstå. 

• Det handlar inte bara om att barn lär språk och kommunikation. Det viktiga är att de 
använder sin kommunikativa förmåga i samspelssituationer med både barn och 
vuxna. (MacDonald, 2004) Samspelet har också visat sig vara en viktig faktor för 
delaktighet (Bronfenbrenner, 1989, Sandberg och Eriksson, 2008). Då samspelet 
fungerar ökar således också möjligheterna för delaktighet. 
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För att nå förbättrat kamratsamspel i förskolan har Odom et al (2004) förslag på fyra 

åtgärder: 

• Lärare planerar och arrangerar gruppaktiviteter, väljer ut deltagande barn och ger 
lekförslag 

• Läraren arrangerar vänskapsbefrämjande gruppaktiviteter 
• Läraren ”undervisar” i social förmåga, ger uppmaningar till socialt samspel 
• Barn utan funktionsnedsättning lär sig att initiera och upprätthålla socialt samspel 

med kamrater med funktionsnedsättning. 

Det jag saknar i dessa förslag på åtgärder är att personalen i förskolan ibland måste ”backa” 

för att släppa fram och underlätta för kamratkontakter. Kort och gott handlar det om att i 

förskolan skapa situationer som på olika sätt befrämjar barns samspel med varandra. 

Delaktighet 

Resultatet i denna uppsats visar för det första att barnen med utvecklingsstörning finns i 

samma situationer som andra barn (studie 1), för det andra starka tendenser till att i 

strukturerade situationer som samling och måltid finns ingen skillnad på delaktighet mellan 

grupperna (studie 2). I ostrukturerade situationer som frilek, utelek finns däremot tendenser 

till att barn med utvecklingsstörning är mindre delaktiga. Tendenser stämmer med vad 

tidigare studier visat, dvs. att barn och elever med funktionshinder är mer delaktiga i 

strukturerade situationer (Eriksson, 2006; Guralnick, et al.2006; Janson, 1996, Granlund et al, 

2003b). I den strukturerade situation finns alltid en vuxen som ledare. Hon berättar för barnen 

vad de ska göra, vad som förväntas av dem. Det mesta i de strukturerade situationerna är 

återkommande, barnen känner igen sig och vet vad som förväntas av dem. Den vuxne ser 

också till att alla barn medverkar och anpassar situationen utifrån vad det enskilda barnet 

behöver. Det finns inte så mycket utrymme för överraskningar eller okända inslag. I den fria 

leken är däremot det mesta oförutsägbart och kräver initiativ från barnen. Barnet som tar sig 

in i leken behöver information om vad de andra barnen gör. (Janson, 1996). För att ta sig in i 

leken krävs förmåga att ta initiativ, att vara motiverad, men också att tro att man blir mottagen 

i leken. Barn generellt tar för givet att de är delaktiga i förskolans aktiviteter, speciellt i den 

fria leken då de själva får avgöra vad de ska göra. (Sandberg och Eriksson, 2008). Vid 

intervjuer med förskollärare framgår att de utgår från att barnen är delaktiga i förskolans 

aktiviteter (Johansson, & Pramling Samuelsson, 2001). Resultaten i denna uppsats visar att så 

inte är fallet när det gäller barn med utvecklingsstörning i fria aktiviteter. För att det ska bli 

verklighet krävs att det finns aktiviteter som både är strukturerad och ostrukturerad, aktiviteter 

där den vuxne finns och utövar ett ”dolt ledarskap”. Det kan till exempel innebära att 
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förskolläraren sätter sig vid ett bord eller på golvet och har leksaker som intresserar många 

barn. När barnen dragits till aktiviteten finns redan motivation, initiativ och intresse från 

barnen. Lärarens uppgift blir då att upprätthålla intresset för alla barn och se till att alla deltar 

på det sätt de har möjlighet och förutsättningar att delta. 

En möjlig förklaring till skillnader i tendensernas styrka jämfört med tidigare studier kan 

vara att denna studie enbart är riktad till förskolebarn, medan de flesta tidigare studier är 

riktade till barn i skolåldern. I skolmiljön är proportionen tid barnet tillbringar i strukturerade 

aktiviteter högre än den proportion tid som är ostrukturerad, raster, spontana kontakter etc. 

Vid dessa ostrukturerade tillfällen kan vuxna vara helt frånvarande i skolan medan den 

ostrukturerade tiden i förskolan, fri lek och utelek alltid sker med en vuxen eller flera vuxna 

närvarande. Den ostrukturerade leken kan alltså delvis bli strukturerad i förskolan eftersom en 

vuxen finns i närheten och ”lägger sig i” vad barnen gör. 

Begreppet delaktighet är ett positivt uttryck, som ger tankar om att ingå, att höra till. 

Eriksson (2007) intervjuade lärare, elever och föräldrar om deras syn på delaktighet och 

uttryck som återkom intervjuerna var ” att känna att du är värd något, att känna sig behövd, 

barnet är aktiv och delaktig i ett sammanhang. Två centrala faktorer för delaktighet är enligt 

(Paldanius 1999) engagemang och motivation, senare forskning av Eriksson och Granlund, 

(2004) har beskrivit tre dimensioner av delaktighet ”upplevelse av delaktighet”, 

”aktivitet/beteende” och ”förutsättningar för delaktighet”. Författarna menar att hur en person 

uppfattar sin omgivning påverkar hans/hennes syn på delaktighet. I studie 2 i denna uppsats är 

förskollärarnas definition av delaktighet: att vara en del av en grupp, glädja sig åt att vara 

tillsammans med kamrater, leker med andra barn, är aktiv med andra barn. Förskollärarna 

lägger alltså fokus i definitionen på barnet och samvaro med kamrater. De intervjuade 

förskollärarna svarar att de i regel inte tänker på eller har speciella strategier för delaktighet. 

Men de säger också att de ofta anpassar aktiviteter utifrån barnet med utvecklingsstörning, ger 

dem mer tid, noga förklarar innehåll i sagor, lekar och ger kommunikativt stöd. Begreppet 

delaktighet inkluderar beskrivningar som socialt samspel, att ge och ta, göra något 

tillsammans. Svaren tyder på att förskollärarna är medvetna om att barnen med 

utvecklingsstörning behöver mer stöd utöver vad de andra barnen kräver.  

En studie om barn med utvecklingsstörning och deras integrering i förskoleverksamhet 

(Hill & Rabe, 1987) visade att bristen på kamratkontakter hämmade barnens redan bristfälliga 

kommunikativa färdigheter och språkutveckling och av att vuxna ofta hade låga förväntningar 

och överbeskyddade barnen. Utveckling genom lek ersätts med utveckling genom träning 
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skild från ett socialt sammanhang (ibid sid. 80). Ekholm och Hedin (1984) kom fram till 

liknande resultat i en studie om barn med funktionsnedsättningar. Författarna fann att barn 

utan funktionsnedsättning hade nio gånger mer kamratkontakt än barn med 

utvecklingsstörning. Även resultatet från denna avhandling visar att barnen med 

utvecklingsstörning samspelar mindre med jämnåriga och tendenser till lägre delaktighet i 

förskolans aktiviteter, dock inte lika uttalat som i tidigare studier. Kanske att barnen nu , 

genom att finns oftare i samma kontexter som sina kamrater, oftare får möjligheter till 

samspel och delaktighet. 

En viktig förutsättning för delaktighet är ett icke-särkiljande av barn med och utan 

utvecklingsstörning.  Makronivåns styrdokument (Lpo, 98, Handikappolitiskt Program, 

Salamancadeklarationen, 1996) ger stöd i att alla barn ska vistas tillsammans i heterogena 

grupper. Men en gemensam fysisk miljö ger ingen garanti för att alla barn är delaktiga. 

Avskiljande kan ske inom den gemensamma miljön, som att använda ett kommunikationssätt 

som alla barn inte behärskar eller att den fysiska miljön inte är anpassad. Barnen i denna 

studie var aktiva i samma situationer som de andra barnen mer samspelade mindre med 

jämnåriga. Är de då särskiljda? 

I videoanalyserna är det i kategorierna aktivt deltagande och barnet deltar som skillnader 

finns mellan barn med och utan utvecklingsstörning, speciellt då i ostrukturerade situationer. 

Kanske behöver personalens agerande i ostrukturerade situationer studeras. Det finns många 

tillfällen att i förskolan skapa delaktighet, att ta vara på det pedagogiska ögonblicket, att 

bekräfta barn inför barn, att låta kamrater få prova hjälpmedel som barnet med 

funktionsnedsättning använder och inte minst att betrakta och låta barnet med 

utvecklingsstörning och förhålla sig till de olikheter som finns och ska finnas mellan alla 

barn.  

I de flesta förskolor finns endast ett barn med utvecklingsstörning. I de fall då det finns 

mer än ett barn med uttalade behov av stöd, ökar det troligen personalens motivation till att 

inkludera alla barn. Då det endast finns ett barn i gruppen som har behov av särskilt stöd finns 

risken att personalen har tid och möjlighet att omedvetet  ”exkludera barnet från gruppen. De 

tenderar att basera sin beskrivning av det speciella stöd som ges till barnen utifrån 

organisering av verksamheten snarare än utifrån barnets karaktäristiska”. (Lillvist, 2010. 

Studie 1 sid. 20 min översättning). När det bara finns ett barn med utvecklingsstörning i en 

barngrupp kan det innebära att personalen inte anser det nödvändigt med fortbildning för all 

personal eller att arbeta aktivt med delaktighet och inkludering med hela personalgruppen.  
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Om det å andra sidan finns mer än ett barn med utvecklingsstörning innebär det troligen att 

personalen måste ta större hänsyn till att det finns barn som behöver extra insatser och därmed 

anpassar de hela verksamheten utan att exkludera barnen med utvecklingsstörning från 

ordinarie verksamhet. 
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11. Slutsater 

Att stödja barn med utvecklingsstörning till att utveckla fler nicher de är aktiva i på förskolan 

(Wachs, 1993) är att ge barnet fler möjligheter. Om barnet har ett fåtal nicher blir barnet 

troligtvis kvar i de nich de behärskar. Utmaningar behövs från omgivningen för att för att 

barnet ska kliva över från den säkra, trygga nichen till en ny och främmande nich. De 

”nicher” som barnet finns i behöver bli större/eller bli fler för att barnet ska få möjlighet att 

utvecklas inom fler områden. Både förskolemiljöns utformning, speciellt lärarnas agerande 

och förhållningssätt påverkar i vilken grad barnet med utvecklingsstörning samspelar med 

andra barn och hur delaktig hon/han är i förskolans aktiviteter. Om förskollärarna har ett 

barnperspektiv med fokus på det enskilda barnets fungerande i gruppen (Lillvist, 2010) ökar 

det möjligheterna för barnet att omgivningen anpassas efter barnets behov. Något annan som 

också påverkas i mikronivån är om barngrupperna är åldersblandade. Åldersblandade grupper 

ger fler tillfällen till lek och aktivitet på lika villkor och främjar barnets utveckling. (Odom et 

al, 2004.) Barnen som studerats i denna avhandling vistas mestadels i åldersblandade grupper. 

Barnen som studerats i denna uppsats exponerades mestadels bara för tecken i vissa 

strukturerade situationer.  På de förskolor där tecken användes mer frekvent var barnen också 

mer aktiva i samspel. Om förskolan erbjuder alternativa kommunikationssätt ger det barnet 

ytterligare en väg in till samspel.  

 I barnets makronivå är det framförallt Lpfö98 som styr. Läroplanen framhåller att 

pedagogiska aktiviteter ska anpassas utifrån barnet och att alla som arbetar i förskolan ska 

stimulera barnets samspel och stödja dem att lösa konflikter. Förskolan ska också ha en kultur 

som gör att barnen upplever tillhörighet. Trots att de skolpolitiska intentionerna talar om 

delaktighet, innehåller läroplanen ingen direkt text om delaktighet eller inkludering dvs. 

förskollärarna har inget stöd i strävansmålen om vad makronivån anser viktigt för att barnen 

ska nå full delaktighet. I den mån delaktighet finns i läroplanens text, berör det barns 

delaktighet i form av inflytande för att kunna ta ansvar och uttrycka sin uppfattning. 

Rapporter har tillkommit efter läroplanens genomförande (Skolverket, 2004, 2005, 

2008). som beskriver vilken genomslagskraft Lpfö98 haft för barns utveckling och lärande i 

förskolan. I Allmänna råd och kommentarer (2005) finns en passus om barns lek och lärandet 

”att stödja och stimulera barns utveckling och lärande behöver fri lek vuxnas närvaro minst 

lika mycket som andra former av lek” (sid.28). Detta kan bidra till att barn med 
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utvecklingsstörning blir med delaktiga och samspelande i fria aktiviteter. Rapporten Förskola 

i Brytningstid (2004) är baserat på enkäter som har till delats förskolepersonal. Det personalen 

upplever som den viktigaste förändringen under de senaste fem åren är konsekvenser av 

minskade resurser. Detta är naturligtvis något som påverkar alla barn i förskolan men om 

minskade resurser innebär att ”sidoresurser” som specialpedagogiskt stöd, antal barn i 

grupper, anställning av en assistent, kommer det att oundvikligt att påverka barn med 

utvecklingsstörning och deras möjlighet till utveckling. Som prioriterat område för insatser i 

rapporten svarade 53 % av kommunerna att Språk och språkutveckling är prioriterad. Det 

finns ingen fråga som berör samspel eller delaktighet. Kanske är förskolorna så inriktade på 

barns språk och språkutveckling, att arbetet med samspel mellan barn lätt ses misstas som en 

fråga om just språk snarare än samspel (Sandberg & Norling, 2008).  

Rapporten Tio år efter Förskolereformen (2008) konstaterar att resurser för särskilt stöd 

är ett av de områden som är minst decentraliserat. Resurserna behålls helt eller delvis på 

central nivå. Risken är då att stödet till de barn som behöver det inte når fram trots att 

förskolans uppdrag är att anpassa verksamheten till att barn har olika förutsättningar, intressen 

och behov. Det största problemet är enligt förskolepersonal att barngrupperna är för stora när 

det ingår barn som behöver mera. I förskolorna som ingår i uppsatsen finns 15 - 28 barn i 

grupperna. Det är således nästan dubbelt så många barn i den större gruppen jämfört med den 

minsta. Barnets sätt att vara; utåtagerande, socialt, blygt, fysiskt aktiv eller tillbakadragen har 

säkerligen stor påverkan hur pass sedd barnet blir i en grupp. Det gäller för barnet att ta för sig 

av den vuxnes tid och uppmärksamhet. Många barn med utvecklingsstörning kräver inte detta 

i sin förskolevardag.  

Att stödja och stimulera barnet i kommunikation och samspel både med barn och vuxna 

finns med som mål för förskolan. För att målen ska förverkligas behövs styrmedel. Ett sådant 

är åtgärdsprogram. De Individuella Planerna/ åtgärdsprogrammen behöver utformas med 

samspel och delaktighet som uttalade mål. Det kräver kunskap och färdighet om samspel och 

metoder för att stödja kamratsamspel. Det räcker då inte med läroplaner eller resurstilldelning. 

Resurserna måste specifik styras mot åtgärder fokuserade på samspel. De speciella åtgärder 

som görs idag fokuserar på språkutveckling, dvs. antal ord, uttal, etc. snarare än 

kamratsamspel (Sandberg & Norling, 2008). 

Uppsatsens nytta och framtida forskning 

Det är anmärkningsvärt att det idag finns så begränsad svensk forskning om förskolebarn med 

utvecklingsstörning. Den forskning som finns är antingen från 80-talet (Hill och Rabe 1987, 
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1996) eller beskriver ett begränsat område som t.ex. teckenstöd för barn med Downs syndrom 

(Johansson, 1981). Förhoppningsvis har denna uppsats bidragit till att visa att samspel och 

delaktighet kan fungera i förskolan för barn med utvecklingsstörning om omgivningen tar 

vara på men även skapar fler situationer som gynnar samspel och delaktighet. För framtida 

forskning är det en förhoppning att fler forskare intresserar sig för detta område och forskar 

om AKK i förskolan, dess funktion, vad den kan göra för barnets samspel och delaktighet. Ett 

annat forskningsområde är att belysa om samspel och delaktighet ökar om det finns mer än ett 

barn med utvecklingsstörning i barngruppen.  
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