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Sammanfattning 

Studiens syfte var att skapa en förståelse för- och belysa hur pedagoger inom förskolans verksamhet 

tänker kring, och beskriver sitt arbete med inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet. 

Studien syftade även till att genom beskrivandet av förskoleverksamheter och pedagogers arbetssätt ge 

inspiration till, samt öka förståelsen för arbetet med inkludering av barn med diagnoser inom 

autismspektrumet i förskolans verksamhet. Valet gjordes att fokusera studien på oorganiserade 

leksituationer där barn är tillsammans. Studien utfördes med utgångspunkt i en kvalitativ metod. Data 

samlades in med hjälp av Stimulated recall, vilket innebär videoupptagningar som sedan utgjorde 

underlag till efterföljande kommentardel. Metoden kompletterades med intervjuer som genomfördes i 

en semistrukturerad form. Insamlad data har tolkats och analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Under granskningen av studiens insamlade data, i relation till studiens centrala frågeställningar, 

framträdde olika mönster bland respondenternas kommentarer och intervjusvar. Då det gäller synen på 

inkludering och arbetsmetoder framträdde två mönster som vi benämnde inkluderingens självklara 

varande – fokus på barnet i gruppen samt exkluderingens betydelse för inkludering – fokus på det 

enskilda barnet. Beskrivning av miljöns utformning samt vikten av utbildning har redovisats under 

rubriken ”Beskrivning av inkluderingens förutsättningar”. Pedagogerna beskrev inkludering som något 

självklart. Pedagogerna framhöll även att en rad exkluderande åtgärder var nödvändiga för 

genomförandet av lyckade inkluderingsinsatser. Vidare framkom i studien att samtliga pedagoger 

ansåg den fysiska miljön avseende rumslig planering, materialutbud och dess presentation samt 

psykosocial miljö som avser förhållningssätt, bemötande och upprättande av arbetsmetoder vara av 

betydande vikt för inkluderingsinsatserna.  Studien har visat att inkluderingsarbetet är komplext, det 

kan innefatta såväl inkluderande arbetsmetoder som utgöras av en rad exkluderande åtgärder. 

Åtgärderna som syftar till att diagnostisera barns brister och svårigheter kan även ligga till grund för 

att skapa så bra förutsättningar som möjligt i syfte att understödja barn att vara tillsammans i 

meningsfull samvaro med andra. Är det möjligt att inte betrakta exkludering och inkludering som två 

motsatser? Kan man tänka sig att dessa två olika typer av insatser kan vara två sidor av samma mynt? 

Kanske är det till och med så att det ena inte utesluter det andra, utan de bägge inriktningarna kan vara 

tätt sammanflätade med varandra och tillsammans utgöra ett bra insatsunderlag för inkluderingsarbetet 

med barn med diagnos inom autismspektrumet. 
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Abstract  
The purpose of the study was to create an understanding for and enlighten how pedagogues reasoning 

and describe their work around inclusion of children with diagnoses within the autism spectrum. 

Furthermore the purpose was to through the describing of well-organized pre-schools and pedagogues 

working methods function as an inspiration for- as well as expand the understanding concerning the 

importance of work around inclusion of children who are diagnosed within the autism spectrum. The 

choice was made to focus on unorganized playing time situations where children are playing together. 

The study was performed through a qualitative method. Information was gathered with help from 

Stimulated Recall, which means through video recorded material, which later on worked as the 

foundation to the following comments. The method was completed through interviews which were 

made in a semi structured format. Collected data has been interpreted and analyzed through a 

sociocultural perspective. During the examination of the collected data of the study, in relation to the 

central thesis of the study, different patterns were exposed among the responder’s comments and 

answers. Concerning the view on inclusion and working methods two patterns, that we chose to refer 

to as the certainty of the being of inclusion – focus on the child in the group and the importance of 

exclusion within inclusion – focus on the child, where exposed. The description of the environmental 

design has been presented under the title; “ Beskrivning av inkluderingens förutsättningar”.  

The pedagogues described inclusion as something obvious. Furthermore the pedagogues emphasized 

that a variety of exclusionary methods were necessary in order to succeed with inclusion. In addition it 

was shown in the study that all of the pedagogues thought of the physical environment which includes 

environmental arrangements as well as the offering and presentation of material and the mental 

environment which consists of the approach, treatment as well as the establishment of working 

methods as equally important for the inclusionary work.  The study has shown that inclusionary work 

is a complex matter that might include inclusionary working methods but also constitute of various 

excluding measures. The measure that aims to diagnose children’s disabilities and difficulties may also 

work as a foundation in order to create as good possibilities as possible in purpose to support children 

to be together in a meaningful environment. 

 

Is it possible not to view exclusion and inclusion as two opposites? Could it be that these two different 

kinds of contributions is two sides of the same coin? Perhaps one of these does not discount the other, 

but instead both of the aims could be joined together and along work as a good foundation for 

performing within the inclusionary work with children diagnosed within the autism spectrum.    
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1. Inledning 

I vårt yrkesutövande har vi uppmärksammat att många pedagoger anser det vara en svår utmaning att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Skolinspektionen
1
 bedömde i 2010 års 

regelbundna tillsyn att 16 av 58 kommuner uppvisade ”brister som innebär att inte alla barn som har 

behov av särskilt stöd i sin utveckling får den omsorg de behöver” (Skolinspektionen 2011:19). Även i 

2011 års tillsynsrapport (Skolinspektionen 2012:15, 21) påvisas brister i både skola och förskola vad 

det gäller att ge barn i behov av särskilt stöd den omsorg de behöver. Detta trots att det i Skollagen 

(2010:800) står: ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Skollagen 2010:800 8:e kap. 9 §). Förskolans 

läroplan (Lpfö 98/10) betonar vikten av att den pedagogiska verksamheten skall ta hänsyn till alla 

barns olika förutsättningar och behov och därmed signaleras en tydlig strävan efter inkludering.  

 

 
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.  Alla 

barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98/10:5).  

  

 

Även från vetenskapligt håll signaleras vikten av inkludering i förskolan (Skidmore 2004). Parallellt 

med dessa, från formuleringsarenan uttalade strävanden, förekommer diskussioner om huruvida 

förskolan är redo för detta arbete och vad pedagogerna behöver för kunskaper och synsätt för att 

lyckas. Ett inkluderande perspektiv bottnar i synen på allas rätt till deltagande samt att alla framstår 

som likvärdiga, vilket innebär att stor vikt läggs på att möjliggöra för alla att vara tillsammans.   

 

Redan i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) poängterades det att det för alla barn är viktigt att få 

fungera tillsammans med handikappade barn och därmed ges möjlighet att uppleva dem som individer. 

Genom att erbjuda barn att vara tillsammans ges barn möjlighet att utveckla positiva attitydmönster 

som innebär att individen upplevs vara av större intresse än ett eventuellt handikapp (SOU 1972:26, 

124). I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948/2008) slås rätten till utbildning fast. 

Även FN:s konvention om barns rättigheter (1989/2009) slår fast att alla barn ska ha rätt till 

utbildning, de ska även ha rätt till stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Haug (1998:23) 

beskriver hur uppfattningen om att social rättvisa innebär individens lika rätt till deltagande och att 

detta ligger till grund för den inkluderande formen för integrering. Skolan ska ge plats för alla barn. I 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008) understryks rätten till 

skolgång samt rätten till stöd i en inkluderad utbildning. Även Salamancadeklarationen
2
 (2006) lyfter i 

sin tredje paragraf hur ”skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, 

intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Den skall omfatta 

handikappade såväl som andra barn…” (Svenska Unescorådet 2006:16).  

 

Med denna studie vill vi undersöka hur pedagoger tänker kring och beskriver sitt arbete med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd, med fokus på autism. 

                                                      
1
 Statligt organ som har till uppgift att granska skolor och bedöma ansökningar om att driva fristående skola. 

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. 

 
2
 Salamancadeklarationen bygger på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s 

Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Deklarationen handlar om 

hur skolan ska anordna undervisningen för elever med särskilda behov. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel ges en kort historisk beskrivning gällande inkluderingsperspektivets framväxt i 

Sverige och i svensk förskola. Även begreppet inkludering förklaras i relation till synen på social 

rättvisa. 

 

 

 

2.1 En historisk tillbakablick på inkluderingsperspektivets 

framväxt i Sverige och i svensk förskola 
 

Redan vid sekelskiftet diskuterades om huruvida ”de svaga och lågt begåvade” barnens närvaro 

skadade folkskolans rykte. 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) såg mer positivt på 

specialundervisning som ett alternativ till den vanliga kvarsittningen och man förordade en 

individualiserad undervisning inom klassens ram. Detta kan, enligt Persson (2007:18), ses som en 

början på den riktningsförändring som senare skulle utvecklas till ”en skola för alla”. 1957 års 

skolberedning (SOU 1961:30) föreslog en differentierad specialundervisning då orsakerna till elevers 

skolsvårigheter ansågs främst ligga hos eleven själv. I 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) 

uppmärksammades miljön i skolan som en möjlig orsak till elevers svårigheter att nå upp till skolans 

krav och läroplanen förordade en ökad integration av elever med olika former av handikapp i de 

vanliga klasserna. Med Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) förändrades den svenska förskolan från 

att ha varit strikt tillsynsinriktad mot en mer pedagogisk verksamhet. Förskolan sågs, enligt 

utredningen, som ett viktigt instrument i syfte att utjämna olikheter i barns livsvillkor. I 

Barnstugeutredningen formulerades för första gången principen att barnomsorgen skulle omfatta alla 

barn, även de med handikapp och andra svårigheter. Barnstugeutredningen beskriver hur förskolan bör 

ge alla handikappade barn den speciella stimulans de behöver och att ”integrering i vanliga 

förskolegrupper bör väljas framför segregerade grupper i den mån man kan bedöma att den inte 

medför negativa effekter, Det bör framhållas att vissa handikappade barn av humanitära eller 

medicinska skäl inte bör integreras” (SOU 1972:26, 124). Läroplanen, från 1980 (Lgr 80), tonar ned 

skillnaderna mellan specialundervisning och vanlig undervisning och undervisningens viktigaste mål 

blir att ”motverka att elever får svårigheter i skolan” (Lgr 80:52). I regeringens proposition 

1984/85:209 om förskola för alla barn (1986) lades allt större tonvikt på innehållsfrågor. Propositionen 

föreslog att alla barn skulle ges rätt att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet och att 

verksamheten skulle stödja och stimulera alla barn. Propositionen föreslog att många barn med behov 

av särskilt stöd kunde placeras i daghemsgrupper. Denna proposition följdes ett par år senare upp med 

Socialstyrelsens allmänna råd Pedagogiskt program för förskolan (1987). Pedagogiskt program för 

förskolan ersattes av Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som uttryckte intentioner om att förskolans 

anpassning till alla barns olikheter, snarare än att barnen ska anpassas till institutionen. ”Hänsyn ska 

tas till barnens olika förrutsättningar och behov /…/ den pedagogiska verksamheten ska anpassas till 

alla barn i förskolan” (Lpfö 98/10:5). Även Skollagen (2010:800) betonar barnets rätt till den omsorg 

dess speciella behov kräver. ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Skollagen 2010:800 8:e kap. 9 §). 

Förskolans verksamhet ska, enligt Skolverkets rapport Förskola i brytningstid (2004), utgå ifrån barns 

olika behov, förutsättningar och intressen är en viktig princip i förskolan idag, något som kan kopplas 

till att förskolan under hela sin utbyggnad haft en uttalad socialpolitisk funktion bland annat genom 

bidragandet av utjämnandet av skillnader i barns livsvillkor (Skolverket 2004:104). Barns behov av 

särskilt stöd ska tillgodoses i den ordinarie verksamheten snarare än genom särlösningar. I Skolverkets 

allmänna råd Kvalitet i förskolan (2005) skrivs det ut att en generellt god kvalitet på förskolans 

verksamhet är för många barn den viktigaste insatsen men särskilda stödinsatser som komplement kan 

ibland vara nödvändiga. Detta stöd kan ges som personalförstärkning antingen till det enskilda barnet 

eller till barngruppen generellt eller i form av handledning och konsultation till personalen. Andra 
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stödformer kan röra sig om en minskning av antalet barn i barngruppen eller anpassning av lokaler 

(Skolverket 2005:33). 

 

Decentraliseringen av skolorna, under 1990-talet, sammanföll med en djup ekonomisk lågkonjunktur. 

Kommunerna fick ansvar för att utforma utbildningsverksamheten utifrån nationella ramar. Skolverket 

(1999) visar i en rapport att den pedagogiska verksamheten drogs ner och besparingar ledde till att 

specialundervisningen minskade med nästan trettio procent, vilket innebar att vissa skolor helt kom att 

sakna specialpedagogisk kompetens och att elever inte fick de stöd de var berättigade till. Antalet 

anmälningar till Skolverket, avseende bristande stöd för barn i behov av särskilt stöd, har under 1990-

talets senare hälft ökat kraftigt. Detta beror, enligt Persson (2007:19), på att hjälpen till barn i behov av 

särskilt stöd har minskat. Även Skolinspektionen (2011:9) bedömde så sent som i 2010 års tillsyn att 

många kommuner fortfarande uppvisar brister i att ge de barn som har behov av särskilt stöd den 

omsorg de behöver.    

 

 

 

2.2 Inkluderingsbegreppet 
 

Begreppet inkludering kan tydligt relateras till begreppet social rättvisa. Detta eftersom tankarna om 

vad social rättvisa innebär har haft, och fortfarande har, så stor betydelse för hur begreppet inkludering 

idag definieras (Haug 1998). 

 

Enligt Egelund, Haug & Persson (2006) finns det ett samband mellan individuell anpassning och 

inkludering. I Sverige används ofta uttrycket ”en skola för alla” (Egelund, Haug & Persson 2006:181) 

när det talas om inkludering. Egelund, Haug & Persson menar att begreppet har sin bakgrund i 

specialpedagogikens utveckling i USA vilket i sin tur har inspirerats av ett teoretiskt utvecklingsarbete 

som genomförts i England. Vidare beskrivs att begreppet har en stark koppling till 

Salamancadeklarationen (2006). Salamancadeklarationen har, enligt Egelund, Haug & Persson 

(2006:181-182), ett innehåll som ger konsekvenser för alla elevers utbyte av skolan genom att speciellt 

uppmärksamma gruppers heterogenitet. Individualisering är dels en del av inkluderingen dels en 

förutsättning för den. Inkluderingsbegreppet som merparten av facklitteratur och politiska 

styrdokument beskriver det förutsätter att den enskilda individen ska ges möjligheter att förverkliga 

sig själv samtidigt som självförverkligandet ska försiggå inom ramen för den sociala gemenskap som 

är förpliktigande för alla. Begreppet inkludering innebär tydliga förväntningar, skyldigheter och krav i 

relationen mellan kollektivet och den enskilde (Egelund et al. 2006:181-182).  

 

Haug (1998) menar att innebörden i begreppet social rättvisa har varierat under tidens gång och tolkats 

på många olika sätt.  En målsättning i välfärdsstaten är att alla människor ska betraktas som likvärdiga 

oavsett anlag, begåvning samt intressen. Alla ska ha lika rätt till utbildning och ska ges lika villkor i 

skolan. Detta är något som både den svenska skollagen och läroplanerna fastslår.  Haug menar att fyra 

relativt avgränsade definitioner av begreppet kan identifieras ur ett historiskt perspektiv.  Samtliga 

definitioner har sin utgångspunkt i samtidens förståelse av de bägge begreppen jämlikhet och rättvisa. 

Enligt Haug står följande definitioner därför som steg i den historiska utvecklingen. 

 

 

Den kompensatoriska lösningen 
Den kompensatoriska lösningen (Haug 1998:17) innebär att genom att tillsätta extra resurser till en 

tillrättalagd utbildning förstärker individens svaga sidor och på detta vis ger den enskilda individen 

möjligheter att fungera. En förutsättning för den kompensatoriska lösningen är att individens starka 

respektive svaga sidor kartläggs och en diagnos ställs. Efter dessa insatser byggs en särskild utbildning 

upp i syfte att förstärka de svaga sidorna. Haug (1998:17) beskriver kompensationstanken som 

behovs-, effekt- och nyttoorienterad. Denna princip etablerades i början på 1800-talet och innehade en 

dominerande ställning fram till 1970-talet.  
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Det demokratiska deltagarperspektivet 
Det demokratiska deltagarperspektivet (Haug 1998:19) är ett alternativ till kompensation som princip 

för social rättvisa. Inom detta perspektiv erkänns att kunskap måste förstås beroende av den sociala 

situationen och intressen. Med detta synsätt ersätts det objektivistiska perspektivet på kunskap, som 

bygger på en diagnostisering av barnet, med det subjektivistiska perspektivet, vilket lägger större vikt 

vid deltagande och vid både gruppens samt den enskilde individens rätt att inte bara hålla fast vid utan 

även odla sin egen särprägel. Demokratiseringen av välfärdsstatens strategier, under 1970-talet, 

sammanföll med denna förändrade inriktning.  Denna inriktning innebär att alla går i samma skola och 

äger rätt att förhandla om det som ska ske. En ömsesidig respekt gällande vilka behov, ämnen och 

intressen som är av värde samt för olika synpunkter ligger till grund för vilka åtgärdsinsatser som sker 

i skolan.  Dessa processer förutsätter inkludering d.v.s. att alla är tillsammans och konfronteras och 

samverkar i en ömsesidig anpassning. 

 

 

Integrering 
Integrering (Haug 1998:21) kan ha flera olika betydelser och begreppet kan användas i olika 

sammanhang. Enligt Haug definieras begreppet vanligtvis, i samband med specialundervisning, att det 

handlar om att barn ska kunna gå i sin lokala skola och få sin undervisning där samtidigt som barnet 

bor hemma med sina föräldrar. Haug menar att normaltolkningen av begreppet är oerhört brett och 

öppet och att det i detta tolkningsutrymme finns plats för stora variationer. För att få fram nyanser av 

begreppet integrering kan man, enligt Haug, använda begreppen segregerande integrering samt 

inkluderande integrering. Speciellt används dessa två begrepp för att precisera hur situationen ser ut i 

praktiken och dessa två riktningar kan härledas så långt tillbaka som till 1800-talet. 

 

 

Segregerande integrering 
Segregerande integrering (Haug 1998:22) kan ses som en grund för specialundervisningens ursprung. 

Centralt i den segregerande integreringen är att hitta den optimala miljön för den enskilda individen. 

Detta innebär att sakkunniga behöver rådfrågas.  Vad som blir den bästa lösningen för den enskilda 

individen bestäms av de sakkunnigas värderingar av vilken slags organisation som lämpar sig bäst 

samt av de sakkunnigas diagnostisering av individens behov. Vad det gäller tankarna om utbildning 

föreligger här en strävan mot maximal prestation och maximal ämnesinriktning. Eventuella svårigheter 

identifieras hos individen och utmaningen ligger i att genom individuella kompensatoriska insatser 

anpassa individen till skolan och samhället.  

 

 

Inkluderande integrering 
Inkluderande integrering (Haug 1998:23) är en annan riktning inom begreppet integrering. Den 

inkluderande integreringen innebär att undervisningen sker inom ramen för den klass där individen är 

inskriven och till grund för detta ligger uppfattningen om att social rättvisa innebär lika rätt till 

deltagande utifrån kollektiva värden. Den inkluderande riktningen accepterar skillnader mellan barnen 

och stor vikt läggs på att utveckla gemenskap samt vid social träning. Skillnaderna ska hanteras genom 

individuell tillrättalagd undervisning och detta ska gälla alla barn i samma klassrum.  Dessa tankar 

innebär att alla framstår som likvärdiga inför skolan och skolan framstår som likvärdig inför eleverna. 

Alla lärare ska ha tillräckliga kunskaper för att hantera undervisningen av alla barn.   

 

Haug (1998:19) menar att det demokratiska deltagarperspektivet lägger större vikt vid deltagande och 

individens rätt att odla sin egen särprägel. Inriktningen innebär att alla går i samma skola och det råder 

en ömsesidig respekt om vilka intressen och behov som är av värde. Med detta innefattas 

modifieringar samt förändringar av såväl synsätt och strategier som strukturer och innehåll samt 

övertygelsen om det ordinarie systemets ansvar och tillräcklighet att tillförsäkra rätt utbildning till alla 

barn. Kort sagt; den pedagogiska verksamheten i förskolan bör anpassas så att den kan möta alla barn.  
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Enligt Nilholm (2006) finns det ingen bevisning för att vissa faktorer möjliggör inkludering att uppstå 

men lyfter fram följande faktorer som han menar bör beaktas som avgörande för en fungerande 

inkludering; ledarskap med en klar vision, engagemang från elever och föräldrar, lärares attityder, 

övergripande planering med uppföljningar, reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd, 

övergripande policy, samarbete i undervisningen och goda ekonomiska möjligheter. Vidare belyses av 

Nilholm vikten av att tillgång av specialistkunskap eller stödteam, lärarens förmåga att stärka elevens 

sociala relationer samt lärarens förmåga att anpassa undervisning till olikheter. Nilholm menar att de 

faktorer som betraktas som avgörande för en välfungerande inkludering även kan ses som faktorer 

som i mångas mening även utmärker bra skolor (Nilholm 2006:44-45).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Inkluderingsbegreppet kan ha olika betydelse för olika människor. Tidigare forskning (Nordin-

Hultman 2004, Skidmore 2004 och Vygotskij1934/1999) har visat att lärande och kunskapande sker i 

för barnen meningsfulla och gynnsamma kontexter. Med den här studien vill vi väcka tankar och 

påvisa pedagogiska idéer som kan vara av nytta vid inkluderingsarbete med barn i behov av särskilt 

stöd.  

 

 

 

3.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att få en förståelse för- och belysa hur pedagoger inom förskolans verksamhet 

tänker kring, och beskriver sitt arbete med inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet. 

Studien syftar även till att genom beskrivandet av förskoleverksamheter och pedagogers arbetssätt 

inspirera till- samt att öka förståelsen för arbete med inkludering av barn med diagnoser inom 

autismspektrumet i förskolans verksamhet. Eftersom miljön har stor betydelse för pedagogernas arbete 

vad det gäller att möjliggöra barn att vara tillsammans, kommer även pedagogernas tankar kring 

miljön att undersökas. Då pedagogisk forskning (Knutsdotter Olofsson 2003, Säljö 2000, Trageton 

2009 och Vygotskij 1934/1999) visar på att leken, och socialt samspel, i stor utsträckning bidrar till 

barns tillägnande av kunskap har vi valt att fokusera studien på oorganiserade leksituationer där barn 

är tillsammans. 

 

 

 

3.2 Frågeställningar 
 

Studiens centrala frågeställningar är; 

 

 Hur beskriver pedagogerna inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet? 

 

 Vilka olika arbetsmetoder beskriver pedagogerna att de använder sig av, för att stödja barn 

med diagnoser inom autismspektrumet, vid oorganiserade leksituationer? 

 

 

 Hur beskriver pedagogerna att förskolornas miljöer är utformade, sett i relation till 

inkluderingsarbetet med barn med diagnoser inom autismspektrumet? 
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4. Tidigare forskning 
 

När vi valt ut tidigare forskning, med relevans för vår studie, har vi utgått ifrån vetenskapliga texter 

som tar upp begreppet en skola för alla och som även betonar likvärdighet, där även rättvisebegreppet 

vävs in, samt texter som belyser delaktighet för alla elever utifrån talet om inkludering. Aktuell 

forskning kring lekens och miljöns betydelse för barns lärprocesser beskrivs eftersom i studien 

deltagande pedagoger beskriver att både lek och miljö har stor betydelse för deras arbete med 

inkludering och då möjliggöra barn att vara tillsammans i meningsfulla kontexter. I följande kapitel 

förklaras även två arbetsmetoder som pedagogerna i studien beskriver att de använder sig av i arbetet 

med inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet. Då studien inriktar sig på pedagogers 

arbete med inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet förklaras även vilka kognitiva 

funktioner som kan vara påverkade hos personer med dessa diagnoser.  

 

 

 

4.1 Autism 

 
Fyra områden dominerar forskningen kring kognitiva funktioners påverkan hos personer med 

diagnoser inom autismspektrumet (Frith 1994). Svårigheter med Theory of mind, vilket innebär 

svårigheter att förstå hur -, och att andra människor kan känna och tänka på annat sätt än vad man själv 

gör. Svag central koherens, vilket innebär nedsatt kognitiv strategi för att söka och tolka information i 

sin omvärld. Det innebär även svårigheter att förstå ett övergripande sammanhang, man fastnar istället 

i detaljer. Bristande exekutiva funktioner, vilket innebär svårigheter med att generalisera, dra slutsatser 

av tidigare erfarenheter samt svårigheter med att planera. Personen med bristande exekutiva funktioner 

har även svårigheter med uppmärksamhet och impulskontroll. Perceptorisk överkänslighet, vilket 

innebär överkänslighet för olika sinnesintryck så som lukter, ljud, smaker och konsistens (Frith 1994). 

 

I Skolverkets rapport (2009:10) sammanfattas tre områden, som ligger till grund för diagnostisering av 

diagnoser inom autismspektrumet. Minst två av nedan följande områden ska vara nedsatta för att 

diagnos ska ställas.  

 

 Ömsesidig social interaktion 

 Ömsesidig verbal och ickeverbal kommunikation 

 Begränsad föreställningsförmåga och begränsad beteenderepertoar 

 

 

 

 

4.2 Olika synsätt som påverkar de specialpedagogiska insatserna 

 
Skidmore (2004) beskriver två olika diskurser som han kallar discourse of inclution och discourse of 

deviance (Skidmore 2004:113) vilka kan komma att påverka hur elevers svårigheter hanteras. I denna 

studie översätts Skidmores ovan presenterade diskurser: discourse of inclution som 

inklusionstänkandet och discourse of deviance som avvikelsetänkandet. Enligt Skidmore innebär 

avvikelsetänkandet att elevers kognitiva förmågor skattas och elevens skolsvårigheter antas bero på 

elevens studieförutsättningar snarare än på undervisningen. Eventuella insatser handlar om att åtgärda 

elevens svagheter. Lärarens pedagogiska expertis handlar främst om ämneskunskaper och en alternativ 

läroplan bör upprättas för elever med svårigheter (Skidmore 2004). Denna diskurs för tankarna till, 

och har stora likheter med, den kompensatoriska lösningen som i Sverige hade en dominerande 

ställning fram till 1970-talet (Haug 1998:17). Inklusionstänkandet innebär att varje elev antas ha 

potential att lära. Källan till svårigheter antas ligga i en otillräckligt lyhörd presentation och där med 
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en illa anpassad läroplan. Eventuella insatser bör handla om att reformera läroplanen och skapa en 

pedagogik där lärares expertis främst bör handla om att uppmuntra och engagera alla studenters aktiva 

deltagande i lärprocessen. En läroplan som omfattar alla elever bör upprättas (Skidmore 2004).  

 

Vidare beskriver Skidmore (2004) tre paradigm/perspektiv som han anser borde samverka och som 

skolpersonal behöver kunna beakta för att på bästa sätt hantera specialpedagogiska frågor. The psyko-

medical paradigm (Skidmore 2004:10) som riktar blickarna mot individen och förklarar eventuella 

problem som individbundna. The sociological paradigm (Skidmore 2004:10) som söker 

förklaringsmodeller i strukturella orättvisor i samhället. The organizational paradigm (Skidmore 

2004:10) som belyser brister i skolsystemets organisation. Skidmore menar att dessa paradigm var för 

sig tenderar att förklara komplexa fenomen alltför ensidigt. Vi har valt att, i studien, använda oss av 

följande svenska översättningar av Skidmores paradigm/perspektiv; det psyko-medicinska 

perspektivet, det sociologiska perspektivet samt det organisatoriska perspektivet.  

 
von Wright (2002) beskriver två perspektiv som kan ha betydelse för konsekvenserna när det gäller att 

på bästa sätt bistå elever i behov av särskilt stöd. Det punktuella perspektivet (von Wright 2002:11) 

förstår människan som en fristående varelse vars personlighet och anlag uppfattas som förankrade i 

henne själv. Den enskilda individens problem kan förstås utan hänsyn till den kontext och de 

sammanhang hon befinner sig i. Det punktuella perspektivet intresserar sig i första hand för förmågor 

och egenskaper hos enskilda individer. Det relationella perspektivet (von Wright 2002:11) utgår ifrån 

att fenomen är minst tvåsidiga. Då vi önskar söka förstå en annan människa kan vi inte behandla henne 

som en isolerad varelse. Hon/hennes handlingar måste förstås i relation till det aktuella sammanhanget 

hon befinner sig i. Det relationella perspektivet innebär att människors handlingar förstås som 

kommunikation och samförstånd. Uppmärksamheten riktas mot frågor som berör människors 

handlingar och interaktionsprocesser. 

 

I en artikel beskriver Helldin (2007) hur rättvisa sedan länge varit ett centralt begrepp i debatten om 

inkludering och skoldemokrati. I artikeln jämförs betingelserna för två alternativa pedagogiker som 

Helldin menar kan användas i syfte att motverka inkluderingssvårigheter. Helldin beskriver hur de två 

pedagogikerna tar utgångspunkt i dels i det socialpolitiska begreppet affirmation (Helldin 2007:119) 

som innebär en bekräftelse av olikhet genom differentierande och kompenserande åtgärder dels genom 

begreppen dekonstruktion och transformation (Helldin 2007:119) vilka innebär förändring av 

grundläggande orättvisa strukturer i samhället och utbildningen genom pedagogisk analys och 

bearbetning. Helldin menar att det är viktigt att utreda om- och hur de båda pedagogikerna affirmation 

och transformation skulle kunna samverka i syfte att utveckla ”en skola för alla” (Helldin 2007:131). 

 

 

 

4.3 DIR/Floortime Modellen 

 
Doktor Stanley Greenspan och Serena Wieder (2006) har utarbetat en modell, The DIR/Floortime 

Model, som syftar till att hjälpa barn med diagnos inom autismspektrumet att relatera till andra 

människor, kommunicera och tänka. DIR står för Developmental, Individual och Relation och 

Floortime är en del av modellen. I Floortime leker den vuxna tillsammans med barnet och målet är att 

genom leken skapa en tillitsfull relation. Det finns två mål med Floortime, det ena är att fånga upp 

barnets naturliga intressen och det andra målet är att med utgångspunkt i barnets intressen locka barnet 

in i delade upplevelser och interaktion. Greenspan & Wieder menar att när barnet är delaktigt kan den 

vuxne understödja barnets utvecklande av relationer, kommunikation och tänkande. Greenspan & 

Wieder menar att en av hörnstenarna som ligger som grund för modellen är;  

 
Language and cognition, as well as emotional and social skills, are learned through relationships 

that involve emotionally meaningful exchanges (Greenspan & Wieder 2006:37).    
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4.4 IBT - metoden   

 
IBT - Intensiv Beteende Träning, är en arbetsmetod för barn med autism som grundad sig på 

inlärningspsykologisk metodik. Beteendeterapeutiska tekniker som används är; modellinlärning - där 

den vuxne använder sig själv som modell och därigenom får barnet att imitera, shaping - en teknik där 

barnets beteende formas utifrån ett bestämt mål, prompt – en teknik med vilken barnet hjälps fram 

eller ges en vink om rätt svar eller beteende. Barnets beteende styrs med hjälp av förstärkning, vilket 

innebär att önskat beteende förstärks med något som barnet tycker mycket om eller med ett tydligt 

beröm. Vid oönskat beteende används ett bestämt nej eller negligering. IBT - metoden bygger på att 

barnets individuella utveckling följs. Innehållet är strukturerat i små inlärningssteg och all utförd 

träning måste te sig meningsfull för barnet. Inlärda färdigheter generaliseras till olika miljöer i barnets 

omgivning. 

  

IBT – metoden introduceras initialt genom utbildning av så väl föräldrar, som förskolepersonal, 

assistenter och/eller andra i barnets närhet. Under det första halvåret sker behandlingsmötena en gång i 

veckan eller var 14:e dag, för att sedan glesas ut för att pågå under två år.  Merparten av den 

systematiska träningen genomförs i förskolan, dock har föräldrarna även ett tydligt ansvar att arbeta 

med uppgifter och material i hemmiljö. Via kontinuerliga behandlingsmöten presenteras olika 

övningar för barnet och nätverket i tydliga inlärningssituationer. Innehållet i dessa övningar anpassas 

alltid efter den utvecklingsnivå på vilken barnet befinner sig. Mängden träningstillfällen och antal 

timmar per vecka anses vara viktiga faktorer för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Metoden 

förordar 30 timmars träning per vecka, 20 timmar på förskolan och 10 timmar i hemmet.  

 

Syftet med metoden är dels att arbeta för att utveckla barnets kommunikation, sociala samspel, 

vardagsfärdigheter, lek och fritidsaktiviteter samt kognitiva färdigheter, dels att lära barnet lära 

(Habilitering och Hjälpmedel – en del av region Skåne 2012). 

 

Av referensen framgår inte om IBT – metoden är en forskningsbaserad metod.  

  
 

 

4.5 Miljöns betydelse för pedagogernas arbete med inkludering 

 
I en jämförande studie mellan fem engelska- och sju svenska förskolor beskriver Nordin-Hultman 

(2004) den pedagogiska miljön som betydelsefull vad det gäller barns identitet- och subjektskapande. 

Hennes avhandling visar på hur de pedagogiska miljöernas erbjudande av flera handlingsmöjligheter 

och handlingssätt är en förutsättning för att barns olikheter ska rymmas i skolan och förskolan. 

Nordin-Hultman (2004) har i sin studie undersökt miljöns påverkan på barns möjligheter att använda 

sina förmågor och pedagogiska miljöers material, arkitektur samt organisation och hur dessa tre 

faktorer påverkar vad barnen gör och hur barnen blir. Enligt Nordin-Hultman kan material och miljö 

ses som ett villkor för huruvida ett barn uppfattas och framstår som kompetent eller om barnet 

uppfattas vara i behov av extra stöd. Hon menar att en poststrukturell subjektssyn (Nordin-Hultman 

2004:168) innebär att blickarna inte riktas mot hur barnen är utan snarare hur de blir i relation till de 

normer och möjligheter som olika aktiviteter och miljöer utgör. Vidare belyser hon hur barns tal och 

handlingar håller sig inom de handlingsmönster, föreställningsvärldar samt meningsbärande 

tankemönster som de möter och har lärt sig att använda. Barnen konstrueras av andra utifrån rådande 

föreställningar om barn som dominerar i ett sammanhang. 

 

Även Trageton (2009) menar, i likhet med Nordin-Hultman (2004), att miljön har stor betydelse för 

barns lek och kunskapsinhämtning. Den fysiska planeringen av både material, rum och tid avspeglar, 

enligt Trageton (2009), den rådande pedagogiska grundinställningen. Leken kan hindras eller förstöras 

av olämplig organisation av miljön. Något som Trageton även belyser som viktigt är att lokalerna bör 
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delas upp i många små rum i syfte att stimulera till lek i smågrupper, där barnen ges möjlighet att 

koncentrera sig. Utbudet av material bör vara formbart, allsidigt och lättillgängligt samt stimulera 

fantasin (Trageton 2009:19). Hellström (1993:21) menar att barn med handikapp och andra svårigheter 

kräver särskilt utformade och anpassade miljöer och material.     

 

Johansson (2005) beskriver att det är av vikt att pedagoger, för att understödja barns lärande, skapar 

möten mellan olika livsvärldar. Dessa möten kan ske mellan vuxna och barn eller barn emellan. 

Johansson menar att då möten sker möjliggörs lärande. Vidare anser Johansson att förskolans 

verksamhet styrs av flera ömsesidigt påverkande aspekter såsom personaltäthet och barngruppernas 

storlek, pedagogernas syn på barnet som person liksom pedagogernas gemensamma mål.  

 

 

 

4.6 Den betydelsefulla leken 

 
Lek utgör, enligt Trageton (2009:9), ett centralt fundament för att utveckla grundläggande färdigheter, 

bland annat kontaktskapande, självständighet, kreativitet, kommunikation och samarbete. ”Lek är 

förutsättning för inlärning” (Trageton 2009:17) och möjliggör för barnet att formulera uttryck för så 

väl sina tankar och sinnesupplevelser som sina kunskaper om både omvärlden och sig själv, och detta 

med ett konkret symbolspråk. Trageton anser det även vara av vikt att de vuxna är kompetenta, aktiva 

och deltar i barnens lek. Barn i stora grupper behöver långt upp i åldrarna, enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003:80), vuxenstöd i sin lek. Knutsdotter Olofsson hävdar att vuxenstödet skall bestå i hjälp så att 

barnen i fred kan få utveckla det de i förväg tänkt sig. Trageton (2009) menar att då barnen leker 

tillsammans lär de av varandra. I likhet med Trageton framhåller även Knutsdotter Olofsson (2003:69) 

att barn genom lek och skapande omedvetet utvidgar sin kunskap. I dessa aktiviteter sker ett 

omedvetet experimenterande, undersökande och klargörande. Vidare anser Knutsdotter Olofsson att 

barn, genom lek med andra, ges möjlighet att utveckla språk, tanke och känsla samt den sociala 

kompetensen. Genom lek får barnen tillgång till många olika världar och de lär sig att saker kan 

uppfattas och tolkas på flera olika sätt.  Enligt Trageton (2009) kan det enskilda barnets upptäckter och 

erfarenheter bli gruppens och tvärt om. Pedagogerna bör vara medvetna om att sammansättningen i de 

små lekgrupperna bör arrangeras så att det blir så gynnsamt som möjligt för så många som möjligt. 

Pedagogerna bör arrangera lekgrupper så att de bidrar till en allsidig begreppsutveckling och att 

barnen ges möjlighet att lära av varandra. Vidare belyser Trageton, att specialpedagogiskt erfarenhet 

visat på att barn,  genom lek med andra barn som befinner sig på en högre nivå än deras egen, 

utvecklas positivt (Trageton 2009:20-21). Hellström (1993) menar att ”barn med autism ställer 

särskilda krav på verksamheten” (Hellström 1993:74). Vidare poängterar Hellström vikten av att 

barngruppen inte bör vara för stor samt att pedagogernas arbetssätt bör vara målinriktat, aktivt och 

strukturerat när det gäller arbete med barn med autism i den pedagogiska verksamheten på förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

5. Teoretiskt perspektiv 

I följande kapitel beskrivs det sociokulturella perspektivet samt för studien relevanta teoretiska 

begrepp. Valet att utgå från det sociokulturella perspektivet i analysen av empiri är baserat på att 

perspektivet bland annat lägger fokus på att lärande sker i interaktion mellan människor. Det 

sociokulturella perspektivet fokuserar på samspelet mellan individ och kollektiv samt hur individer 

och kollektivet utnyttjar kognitiva och fysiska resurser för att tillägna sig kunskap.  

 

 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

På senare år har det sociokulturella perspektivet på lärande fått genomslag vilket medför att teorier, 

forskningsmetoder och praktiska implikationer befinner sig i ständig förändring och utveckling. 

Dysthe (2003:31) menar att det i rådande situation är av vikt att ha kunskap om de historiska rötterna, 

men även inneha kunskap om de olika riktningarna som bidrar till att prägla sociokulturella sätt att 

närma sig lärande. Med detta som utgångspunkt planerar vi att i följande avsnitt beskriva det 

sociokulturella teoriperspektivet på kunskap och lärande ur ett allmänt, överblickande perspektiv men 

även ur ett mer specifikt Vygotskijanskt perspektiv. 

 

Enligt Dysthe (2003:31-74) är det sociokulturella perspektivet, från början, en förening av insikter 

med utgångspunkt i Dewey och Meads pragmatiska tradition och från den kulturhistoriska traditionen 

som återfinns hos Vygotskij, Leontjev och Luria. Dysthe (2003:31-32) menar att sociokulturell teori 

om kunskap och lärande inte är någon entydig storhet och att det inte finns någon sociokulturell 

inlärningsteori, endast olika riktningar och betoningar.  

 

De karaktäristiska dragen i sociokulturell teori är att kunskap är beroende av den kultur som den är en 

del av och kunskap är alltid situerad, dvs. invävd i en kulturell och historisk kontext. Detta innefattar 

även språket, genom vilket kunskapen kommer till uttryck (Dysthe 2003:34). Enligt Claesson 

(2007:33) äger lärandet rum genom, att individen deltar i ett sammanhang, att befinna sig i en kontext. 

Den sociokulturella rörelsen lägger vikt vid ”elevens möjlighet att aktivt undersöka och handla” 

(Claesson 2007:33).  

 

Lärandet är inte begränsat till skol- och utbildningsmiljöer, utan människan förvärvar många av de 

mest grundläggande färdigheterna och insikterna i sammanhang och miljöer vars primära syfte inte är 

att förmedla kunskap. Säljö (2000) menar att ”lärandet sker genom interaktion mellan människor” 

(Säljö 2000:12) och ”att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet” (Säljö 2000:13).  

 

Lärande handlar, enligt Säljö (2000), om vad kollektivet och individer tar med sig från sociala 

situationer. Säljö menar att en av utgångspunkterna för det sociokulturella perspektivet på mänskligt 

tänkande/handlande, och på lärande, är att intressera sig för hur individer, och grupper, tillägnar sig 

samt utnyttjar kognitiva och fysiska resurser. I sociokulturellt perspektiv är det samspelet mellan 

individ och kollektiv som är i fokus. Även Dysthe (2003:31-74) menar att det sociokulturella 

perspektivet fokuserar på att ”kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext” (Dysthe 2003:41) 

och inte primärt genom individuella processer. Samarbete och interaktion är helt avgörande, inte 

enbart som ett positivt inslag i lärmiljön utan att delta i social praktik, där lärande äger rum, anser som 

väsentligt i det sociokulturella perspektivet. Den sociokulturella synen på lärandet kan, enligt Dysthe, 

organiseras kring sex centrala aspekter. 

 

 Lärandet är situerat vilket innebär att ”de fysiska och sociala kontexter där kognition sker är 

en integrerad del av aktiviteten, och att aktiviteten är en integrerad del av det lärande som 
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sker” (Dysthe 2003:42). Detta synsätt innebär att vad vi lär oss är bundet till, och beroende av, 

hur och var vi lär oss.  

 

 Lärandet är huvudsakligen socialt vilket innebär att ”interaktionen med andra i lärmiljön är 

avgörande både för vad som lärs och hur det lärs” (Dysthe 2003:44). 

 

 Lärandet är distribuerat, i detta sammanhang innebär det att kognition inte är något som bara 

den enskilda individen äger utan kognitionen sträcker sig utöver individen till andra, både 

fysiska och symboliska, personer och artefakter (Dysthe 2003:44).  

 

 Lärandet är medierat vilket innebär att lärande förmedlas genom användandet av redskap och 

verktyg, d v s. artefakter, som stöd och hjälp i lärprocessen. Det viktigaste medierande 

redskapet, enligt sociokulturell inlärningsteori, är språket (Dysthe 2003:45). 

 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna. Kommunikativa processer är en grundläggande 

förutsättning för människans utveckling och lärande. Språk och kommunikation är inte bara ett 

medel för lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske 

(Dysthe 2003:48). 

 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap, lärandet sker genom ”att lärandet främjas av att 

deltagarna har olika kunskaper och färdigheter” (Dysthe 2003:47) samt att människan lär 

genom att, tillsammans med andra, delta i handlingsgemenskap.   

 

Att betrakta lärandet dels som en situerad, medierad och social verksamhet dels som en distribuerad 

kognition är, enligt Dysthe (2003:31-74), relativt nya teman inom pedagogiken i dag. Många av de 

spel och lekar, som barn lär sig, består både av regler och fysiska element och behärskandet av dessa 

sker genom en kombination av praktisk och språklig interaktion. En viktig aspekt på lärandet, enligt 

sociokulturell inlärningsteori, är att dessa bägge sidor betraktas som mycket nära förbundna (Dysthe 

2003:48).  

 

Enligt Claesson (2007:31) betraktas Lev Vygotskij som den forskare som står bakom den 

sociokulturella inriktningen. Vygotskij fokuserade på den sociala miljön som förklaring på hur 

människan lär sig något samt att uppväxtmiljön hänger samman med barnets utveckling. Vygotskij 

ansåg att det inte går att skilja barnets lärande och dess utveckling åt. Vidare ansåg Vygotskij att 

språket har betydelse för lärandet samt att människan integreras i den kontext och det sammanhang 

hon/han växer upp i.  

 

Vygotskij menar att social samverkan utgör själva utgångspunkten för utveckling och lärande. Han 

understryker även att social samverkan innebär att historiskt betingade kulturella handlingsmönster 

och sociala aktiviteter ligger som grund för bildandet av det individuella medvetandet. Vidare menar 

Vygotskij att de som vill förstå de mentala processerna, och dess utveckling, måste studera de 

sociokulturella aktiviteter som utvecklingen uppstår ur (Dysthe & Igland 2003:75).  

 

Enligt Vygotskij (1934/1999) är medvetandet både föränderligt och dynamiskt och speglar den 

omgivande kulturen. Han såg kunskapsprocessen som en mediering där människan, för att tolka och 

konstruera sin föreställningsvärld, skapar tecken.  Medvetandet byggs upp och utvecklas med hjälp av 

tecken som står i relation till mänsklighetens kulturella utveckling. Vygotskij menar att det är i dialog 

med andra människor som det mänskliga livet förmänskligas.  Vygotskij utgår i sin dialektiska teori 

från att psykologiska processer och fenomen endast kan förstås i sina sociala och historiska 

sammanhang. Han menar att utan social kommunikation kan varken utveckling av språket eller 

tänkandet ske. Vidare anser Vygotskij att dessa bägge processer förenas av ordbetydelsen. 

Ordbetydelsen är, enligt Vygotskij, både tänkande och språk på samma gång. Vygotskij menar även 

att människans medvetande är dialogiskt, att betydelser skapas i dialogen. Ordet är alltså inte bara 

kommunikativt utan även ett kulturellt tecken. Ordbetydelsen utvecklas genom den dialektik som 

skapas mellan tal och tanke. 
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Vygotskij (1934/1999) menar att inlärning bara är fruktsam då den kommer före utvecklingen, då 

stimuleras de funktioner som ligger på ett mognadsstadium, som ligger inom den närmaste 

utvecklingszonen. Vygotskij framhåller att barnet endast kan läras sådant som barnet redan har 

förmåga att lära sig. ”Inlärningen måste orientera sig mot redan genomgångna utvecklingscykler, mot 

inlärningens lägsta tröskel. Emellertid stödjer den sig inte så mycket på redan mogna funktioner som 

på sådana som håller på att mogna” (Vygotskij 1934/1999:333). Enligt Vygotskij börjar alltid 

inlärning från det, hos barnet, som ännu inte har mognat. Han menar att ”det som barnet idag kan göra 

i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 1934/1999:333).  Barnet 

måste ges möjlighet till imitation och att genom samarbete kunna höja sig till en högre intellektuell 

nivå. Han menar alltså att inlärning är möjlig när det finns möjlighet att imitera och att barnet är både 

klokare och starkare i samarbete än när barnet arbetar självt. Vidare menar Vygotskij att 

språkinlärningen, och inlärning i skolan, i väldigt stor utsträckning bygger på imitation. Att barnet lär 

sig något nytt är, enligt Vygotskij, grundläggande för inlärning och att barnet lär sig under 

handledning av sin lärare.  

 

 

 

5.2 Teoretiska begrepp 
 

I det följande presenteras, för studien relevanta begrepp med vilkas hjälp insamlad empiri kommer att 

tolkas och analyseras.  

 

 

Den närmaste utvecklingszonen 
Den närmaste utvecklingszonen innebär ”barnets förmåga att genom samarbete höja sig till en högre 

intellektuell nivå och dess förmåga att förflytta sig från det som det kan till det som det inte kan med 

hjälp av imitation” (Vygotskij1934/1999:332-333).  

 

 

Artefakter 
Artefakter (Säljö 2005:96) innebär fysiska och intellektuella/språkliga redskap som genom att 

användas skapar en reaktion hos människan. Artefakterna syftar till att strukturera hennes/hans sätt att 

uppfatta och förstå något i omvärlden.  

 

 

Social Mediering 
Social mediering (Dysthe 2003:51-52) innebär att, vad det gäller kunskapskonstruktion, läggs tonvikt 

inte på individen utan på den sociala och kulturella gemenskapen.  Individen bör alltid betraktas som 

en del av många sociala kontexter, i vilka de kognitiva processerna äger rum. Individen bör aldrig 

betraktas som autonom och isolerad.  

 

 

Dialog 
Människan kommunicerar inte enbart i sociala kontexter, hon kommunicerar även, enligt Vygotskij 

(1934/1999:391-474), då hon är ensam.  Han menar att medvetandet är dialogiskt. Det är i dialogen 

som betydelser skapas. Vygotskij menar att ordet är både kommunikativt och ett kulturellt tecken. 

Mellan tanke och tal skapas, enligt Vygotskij, en dialektik som möjliggör ordbetydelsen att fördjupas 

och utvecklas.  
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Samlärande 
Samlärande (Williams 2006:25) innebär lärande mellan individ och kollektiv, mellan människor samt 

inom och mellan diskurser, miljöer och kulturer. Samlärandet berikas av kulturell mångfald. Också i 

konflikter och i argumentation pågår, enligt Williams, ett samlärande. Samlärande är inte beroende av 

vänskap eller ålder utan är något mer än enbart kamratsamverkan. ”Samlärande skulle kunna betraktas 

som en mänsklig kvalitet och ett sätt att förhålla sig till andra och till kunskap eftersom människor 

skapar mening, innebörd och förståelse genom att dela sin verklighet med andra” (Williams 2006:25). 

 

 

Imitation 
Enligt Vygotskij är imitation ”den huvudsakliga form genom vilken inlärningen påverkar 

utvecklingen” (1934/1999:333). Utvecklingen, hos barnet, sker genom samarbete med hjälp av 

imitation. Detta innebär att barnet då ges möjlighet att höja sig till en högre intellektuell nivå, alltså 

barnet flyttar sig med hjälp av imitation i samarbete från det som det redan kan till det barnet inte ännu 

kan. 
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6. Metod 

I följande kapitel redogörs för metodval, urval och avgränsning, datainsamlingens genomförande samt 

databearbetning. 

 

 

6.1 Val av metod 
 

Vi har valt att utföra studien med utgångspunkt i en kvalitativ metod. Denna studie grundar sig på en 

metod som kallas Stimulated recall (Haglund 2003:145) vilken innehåller videoupptagningar med 

efterföljande kommentardel. Vi har även valt att komplettera metoden med intervjuer som genomförs i 

en mer strukturerad form. 

 

Stimulated recall är, enligt Haglund (2003), en metod som inte erbjuder någon bestämd manual att 

följa snarare har det visat sig att synen på vad som är stimulated recall skiljer sig åt bland forskare. 

Haglund beskriver även vikten av att använda sig av någon kompletterande undersökningsmetod i 

samband med stimulated recall. I studien har vi valt att kombinera stimulated recall med en 

efterföljande intervju. Vårt syfte med kombinationen av dessa metoder är att skaffa oss ett 

helhetsintryck av pedagogers tankar kring sitt inkluderingsarbete med barn som har diagnoser inom 

autismspektrumet. Enligt Repstad (2007) skapas ett bredare dataunderlag, vilket i sin tur bidrar till 

säkrare tolkningsgrund, om olika metoder kombineras. Problematiken, kring kombinationer av olika 

metoder, kan komma att ligga i ohanterligt stora datamängder vilket i sin tur kan resultera i allt för stor 

tidsåtgång.  För att undvika problem med allt för stora datamängder och för stor tidsåtgång har vi valt 

att i denna studie endast använda oss av ett starkt begränsat antal respondenter.  

 

Metoden stimulated Recall bygger på videoupptagningar som sedan är underlag under den 

efterföljande kommentardelen. Det är, enligt Björndal (2005:26), av vikt att forskaren har insikt i att 

videoinspelningar utgör ett färgat och begränsat urval av en specifik situation, som respondenterna 

sedan får ta ställning till. Jordan & Henderson (1995) menar att inspelningar innehåller två olika typer 

av begränsningar: forskarens begränsning, kan bestå bl. a. av kamerans placering, vilken kameravinkel 

som väljs, vad forskaren väljer att zooma in samt var forskaren väljer att placera sig. Teknikens 

begränsning kan bl. a. innebära att en videoobservation endast registrerar syn- och hörselintryck, vilket 

innebär att andra, för situationen, viktiga sinnesintryck utesluts. Bild- och ljudupptagningarna på 

inspelningen kan vara av varierande kvalitet. Detta är begränsningar som av oss beaktas under studiens 

databearbetningsfas. 

 

Enligt Hwang & Nilsson (2003) kan intervjusituationer påverkas av parternas förväntningar och 

förutfattade meningar om varandra. Vi planerar att tillsammans läsa igenom och samtala om gjorda 

anteckningar från såväl kommentardelen som intervjudelen samt att även tillsammans lyssna- och titta 

igenom både diktafoninspelningarna och videoupptagningarna för att undgå tolkningar utifrån vår 

egen förförståelse om informanterna och deras utsagor.   

 

 

Stimulated recall 
Stimulated recall är en metod som innebär att videoinspelat material, eller ljudinspelningar, används i 

syfte att dokumentera en respondents verksamhet. Materialet delges, kort efter inspelningen, 

respondenten så att denna ges möjlighet att kommentera inspelningen. Det inspelade materialet kan på 

så sätt påminna och stimulera respondenten om sitt tänkande och sitt agerande under de 

dokumenterade sekvenserna (Haglund 2003).  
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Den utvecklade intervjumetoden stimulated recall inleds med videoupptagningarna, vilka antas ta ca 

en timme i anspråk i respektive förskola. Med hjälp av videokamera observeras pedagogernas 

inkluderingsarbete i deras pedagogiska verksamheter. 

 
I direkt anslutning till videoupptagningen ges pedagogerna, under kommentardelen, som pågår ca en 

timme, möjlighet att själva beskriva de handlingar som utspelas i den inspelande filmsekvensen. 

Kommentardelen kommer att dokumenteras med hjälp av anteckningar samt diktafonupptagning.  Det 

är pedagogerna själva som bestämmer/reglerar vilka sekvenser som de vill kommentera samt hur länge 

de vill uppehålla sig vid en specifik sekvens. I det här skedet i datainsamlingen förhåller vi oss relativt 

passiva och undviker att störa pedagogen. Initialt ombeds pedagogerna att kommentera 

videoupptagningen med utgångspunkt i följande frågor; 

 

 

 Vad tänkte du på under de sekvenser du nu ser? 

 Vad gjorde du då? 

 Kan du berätta, vilka beslut du tog som ledde till att du gjorde det du gjorde på just det sättet? 

 

Intervjudelen 
Intervjudelen består av en semistrukturerad intervju, vars syfte är att fördjupa och problematisera den 

föregående kommentardelen.  Vi kommer att, med hjälp av anteckningar och diktafonupptagning, 

dokumentera intervjudelen. Intervjun ger, enligt Björndal (2005:90), både en möjlighet att få syn på 

detaljer, som man annars lätt kan förbise, samt en förståelse för respondentens perspektiv. Björndal 

menar att intervjusamtalet kan vara det bästa sättet att ta del av respondentens upplevelser och tankar. 

Frågor har utarbetats i syfte att utgöra grund för intervjudelen (se bilaga 1).  

 

 

 

 

6.2 Urval och avgränsning 
  

Studien har genomförts i tre förskoleverksamheter. Samtliga förskolor drivs i kommunal regi. 

Förskolorna, som medverkat i studien, är alla belägna i en storstad i Mellansverige.  Samtliga, i 

studien medverkande pedagoger, innehar barnskötarutbildning. En pedagog har arbetat mindre än fem 

år i yrket. De andra två pedagogerna har arbetet i ca 25 år. Pedagogerna benämns vidare med; Pedagog 

A, Pedagog B samt Pedagog C. I syfte att avidentifiera, i studien, deltagande barn har vi valt att även i 

utsagorna byta ut namnet, eller benämningar som hon/han, mot barnet.  

 

De i studien medverkande förskolorna har följande personal- och gruppsammansättning. En avdelning 

har barn i åldrarna 1-3 år och de är 16 barn i gruppen. På avdelningen arbetar en förskollärare och tre 

barnskötare. På den andra förskola är barnen i åldrarna 1-4 år och antalet barn i gruppen är 18. På 

avdelningen arbetar för tillfället sex barnskötare. På den tredje avdelningen är barnen 21 barn till 

antalet och de är i åldrarna 3-5 år. På avdelningen arbetar en förskollärare tillsammans med tre 

barnskötare.  

 

Under arbetet med urvalet framkom oväntade svårigheter då tilltänkta, i studien medverkande, 

pedagoger och vårdnadshavare tackade nej till medverkan. Den ursprungliga ambitionen med studien 

var att undersöka fyra till fem pedagogers tankar kring sitt inkluderingsarbete. Av 10 tillfrågade 

förskolor har dock endast tre stycken givit sitt medgivande till medverkan i studien. Många av de 

vårdnadshavare som nekat medverkan i studien har motiverat nekandet med att de inte vill bidra till en 

överexponering av sina barn samt till en fokusering på barnets eventuella svårigheter.  
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Eftersom begreppet behov av särskilt stöd är så omfattande har vi gjort valet att avgränsa oss till 

inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet. En annan avgränsning som gjorts är att vi 

valt att endast undersöka hur inkluderingsarbetet går till vid de tillfällen, under dagen, då barnen inte 

deltar i någon organiserad aktivitet. Utifrån beprövad erfarenhet, och genom samtal med kollegor, vet 

vi att barn med diagnoser inom autismspektrumet oftare finner det svårt att befinna sig i ostrukturerade 

sociala kontexter, såsom ”fri lek”, än i mer strukturerade inlärningssammanhang, såsom samlingar och 

klassrumsundervisning. Inför studien granskades en mängd forskning, rörande pedagogiska aktiviteter 

och miljöer samt barn med diagnos inom autismspektrumet, och vi fann att det fanns relativt mycket 

forskning som handlade om strukturerade inlärningsaktiviteter och inlärningsmiljöer men vi kunde 

inte se att det fanns så mycket forskning rörande hur dessa barn stöds i de så ofta, i förskolan, 

förekommande ostrukturerade leksituationerna. Därför valde vi i vår studie att fokusera på detta 

område. 

 

 

 

 

6.3 Datainsamling 
 

Initialt har vi kontaktat både förskolechefer samt pedagoger, via både mail och telefon. De förskolor 

som medgav sitt deltagande i studien har delgivits och på så sätt möjliggjorts att i förväg granska vårt 

introduktionsmaterial. Då dessa lämnat sitt medgivande, för medverkan i studien, har vi besökt 

samtliga verksamheter och tillsammans med pedagogerna delat ut introduktionsbrev samt 

medgivandeblanketter till alla vårdnadshavare på de, för studien, aktuella avdelningarna. Samtidigt 

bokades ett datum för videoupptagningarna samt intervjuernas genomförande.  

 

I syfte att inte låta observationstillfällena påverkas för mycket av vår närvaro har vi valt att endast en 

av oss, per uppsökande tillfälle, närvarat. Björndal (2005:76) menar att det är av betydelse hur pass 

synlig observatören är för hur konstlad observationen blir. Barnen som medverkade vid 

videoupptagningstillfällena informerades om att vi var där i syfte att filma deras lek. Detta beslut togs 

i beaktande av att det kan finnas en viss risk att de observerade personernas aktiviteter kan påverkas av 

alltför stor mängd information av vad som skall observeras (Björndal 2005:45).  

 

De tre videoupptagningarna genomfördes inomhus, under förmiddagen, på respektive avdelning. 

Längden på videoupptagningarna varierade mellan 48–60 minuter. Därefter gavs pedagogen möjlighet 

att titta igenom det inspelade materialet. Under denna kommentardel förfogade pedagogen över hela 

det inspelade materialet. Pedagogen ombads att själv bestämma vilka sekvenser som skulle 

kommenteras samt att kommentarerna skulle ha sin utgångspunkt i de tre frågorna som nämns under 

rubriken: Stimulated recall. Under kommentardelen antecknade vi enbart stödord samt 

tidsangivelserna för de sekvenser som pedagogen valde att kommentera. Såväl kommentardel som 

intervjudelen dokumenterades med hjälp av diktafoninspelning samt av oss utförda anteckningar. 

 

Efter kommentardelens genomförande utfördes intervjudelen, en semistrukturerad intervju, som 

syftade till att ytterligare fördjupa och problematisera tidigare kommentardel. Som grund för samtalet 

användes i förväg utarbetade intervjufrågor.  
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6.4 Databearbetning 
 

Insamlad data har bearbetats på följande vis. Initialt granskade vi videoupptagningarna tillsammans. 

Sedan avlyssnade vi tillsammans diktafoninspelningarna, som spelades in under kommentardelen. 

Dessa, under kommentardelen, inspelade sekvenser lyssnades sedan igenom ytterligare en gång, men 

nu i mycket små steg samtidigt som vi transkriberade det inspelade materialet ord för ord. Vid 

transkriberingen av insamlad data har vi ordagrant nedtecknat det som respondenterna säger, men 

utelämnat pauser, harklingar och tonfall.   

 

Nu granskas videoupptagningarna en andra gång, denna gång tillsammans med de transkriberade 

kommentarerna samt våra egna tidsangivelser. Detta för att ytterligare synliggöra och sammankoppla 

bildsekvenser och pedagogkommentarer.  

 

Därefter lyssnade vi tillsammans igenom diktafoninspelningarna från de avslutande intervjudelarna. 

Även dessa samtal lyssnades igenom en andra gång i korta sekvenser och transkriberades, ord för ord, 

även här har pauser, harklingar och tonfall utelämnats.   

 

Det inspelade materialet, både kommentardelen och intervjudelen, gick vi sedan igenom en tredje gång 

i syfte att kontrollera att det nedtecknade, transkriberade, materialet stämde överens med det inspelade.  

Vi har valt att vid transkriberingen ändra på vissa talspråksord till ett mera grammatiskt skriftspråk. Vi 

har dock varit noga med att kontrollera att dessa ändringar inte har kommit att påverka innebörden i 

det som respondenten valt att ge uttryck för. Vi har tillsammans beslutat om hur pass detaljerad 

transkriptionerna, från de olika inspelningarna, skall vara. Beslutet har grundat sig på det vår studie 

syftar till, att belysa pedagogers tankar kring sitt inkluderingsarbete. Björndal (2005:87) menar att 

förhållandevis enkla transkriptioner kan räcka långt bara de alltid grundar sig på ett beslut om vad 

undersökningen syftar till att belysa.   

 

Vid genomgång av det transkriberade datamaterialet har vi sökt efter olika mönster i relation till 

studiens centrala frågeställningar. Inför sökandet efter framträdande mönster i insamlad data gjordes 

valet att inte analysera respondenternas yttranden per person utan vi valde att genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys utifrån det totala utfallsrummet av respondenternas yttranden. Respondenternas 

kommentarer och intervjusvar lästes gång på gång igenom, därefter klipptes respondenternas 

nedtecknade utsagor ut och fördelades i olika ”högar” utifrån likheter i utsagorna. Detta arbete 

möjliggjorde synliggörandet av olika framträdande mönster genom att några ”högar” med 

svarsalternativ blev större än de andra.  

 

 

 

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 
 

Thomsson (2010:31) menar att god validitet innebär att giltiga resultat presenteras, att den metod som 

valts är tillförlitlig nog och att forskaren studerat exakt det som i förväg beskrivits. Det är alltså av vikt 

att forskaren bedriver en undersökning som blir kvalitativt god, något som vi i vår studie anser oss ha 

tillgodosett dels genom kombinationen av undersökningsmetoder, dels genom bearbetningen av 

insamlad data. Vi har under studiens gång haft insikt om vikten av att inte låta vår förförståelse stå i 

vägen för tolkningsarbetet av insamlad data. Då detta dels kan försvåra för andra sätt att förstå, dels 

bidra till att forskaren gör felaktiga bedömningar och därmed uppnår felaktiga resultat. Genom att, vi i 

studien, presenterar flertalet utsagor med citat från vad respondenterna sagt möjliggörs läsaren att själv 

ta ställning till resultatets giltighet i relation till studiens syfte och frågeställningar.   
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7. Forskningsetiska aspekter 

Inför arbetet med denna studie tog vi del av Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik och under 

studien följer vi forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

 

 

7.1 Forskningsetiska principer 
 

Dessa forskningsetiska principer antogs 1990 av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

och har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Samhället och samhällets 

medlemmar har krav både på att forskning bedrivs, s.k. forskningskrav, men även på otillbörlig insyn i 

sina livsförhållanden, s.k. individskyddskrav. Individer får inte heller utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, kränkning eller förödmjukelse. Individskyddskravet är den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden och detta individskyddskrav kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav. 

 

 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att deltagarna i studien blir informerade om studiens syfte, deltagarnas 

uppgift samt att medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 

Detta tycker vi oss ha tillgodosett genom att informera de berörda om studiens syfte (Vetenskapsrådet 

2002:7). (se bilaga 2) 

  

 

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna skall samtycka och ge sitt godkännande till att medverka i 

studien. Om deltagarna är under 15 år skall samtycke även ges från föräldrar/vårdnadshavare.  Genom 

att inhämta samtycke från berörda deltagare, samt från deltagande barns föräldrar, har vi uppfyllt detta 

krav (Vetenskapsrådet 2002:9). (se bilaga 3) 

 

 

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter, om identifieringsbara deltagare, skall hanteras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående ej kan identifiera enskilda deltagare.  Detta har vi 

tillgodosett genom att avidentifiera alla deltagare och genom att vi förvarar personuppgifterna, och 

inspelat material, på ett sätt där oberörda ej kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002:12). I studien 

deltagande pedagoger, avidentifieras, genom att benämnas Pedagog A, Pedagog B och Pedagog C. 

Även pedagogernas respektive förskolor kommer att benämnas som Förskola A, Förskola B och 

Förskola C. I syfte att avidentifiera, i studien, deltagande barn har vi valt att även i utsagorna byta ut 

barnets namn, eller hon/han, mot ”barnet”.  

 

 

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet betyder att insamlat material endast får användas i forskningssyfte. Vi uppfyller detta 

krav då det insamlade materialet endast används vid denna studie och då all insamlad data kommer att 

förstöras efter uppsatsens färdigställande (Vetenskapsrådet 2002:14).   
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8. Resultat 

Nedan följer en redogörelse av i studien framkomna resultat. Deltagande pedagoger har beskrivit sitt 

arbete som viktigt och alla beskriver att inkludering är både bra och viktig för alla barn. Samtliga 

pedagoger hävdar dock att inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet även måste 

innebära en viss del exkluderande åtgärder.  I efterföljande kapitel presenteras en redogörelse av 

undersökningens resultat i relation till studiens tre frågeställningar. I syfte att avidentifiera i studien 

deltagande barn har vi valt att även i utsagorna byta ut namnet, eller benämningar som hon/han, mot 

barnet.  

 

Vad det gäller frågeställningarna om synen på inkludering och arbetsmetoder utkristalliserades 

följande mönster; inkluderingens självklara varande – fokus på barnet i gruppen och exkluderingens 

betydelse för inkludering – fokus på det enskilda barnet. Dessa två frågeställningar redovisas under 

rubrikerna 8.1 Beskrivning av synen på inkludering och 8.2 Beskrivning av arbetsmetoder. Vad det 

gäller frågeställningen om miljöns utformning redovisas pedagogernas beskrivningar under rubriken: 

8.3 Beskrivning av inkluderingens förutsättningar. Under granskningen av respondenternas utsagor 

synliggjordes även utbildning som en förutsättning för inkluderingsarbete. Detta redovisas under 

rubrik 8.3 Beskrivning av inkluderingens förutsättningar.  

 

 

 

8.1 Beskrivning av synen på inkludering 
 

Samtliga pedagoger hävdar med bestämdhet att inkludering är självklar och viktig och de förklarar 

begreppet med att det måste innebära att barnen är en del i en större social gemenskap, eller grupp, och 

att barnen ingår i gruppen på sina egna villkor. Pedagogerna belyser även vikten av att ett 

framgångsrikt inkluderingsarbete faktiskt även kan komma att innefatta någon form av exkludering. 

Pedagogerna beskriver att exkludering kan innebära att barnet tas ur gruppen och arbetar, tränar eller 

förbereds för någon särskild aktivitet eller situation. Pedagogerna lyfter vikten av att problematisera 

själva inkluderingsarbetet. De menar att det är viktigt att pedagogen ställer sig frågan: varför gör jag 

det jag gör just nu? Pedagogerna beskriver att det är mycket viktigt att utgå från barnet, som är föremål 

för insatserna, så att inte intentionerna att inkludera till varje pris kanske istället orsakar problem för 

barnet.  

 

Förutom dessa likheter framkom, under granskningen av framkommen data, två olika mönster vad 

gäller pedagogernas syn på inkludering. Det första mönstret har benämnts som inkluderingens 

självklara varande – fokus på barnet i gruppen, då samtliga pedagoger spontant och med emfas 

beskriver inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd som något både självklart och till och med 

mycket viktigt. Det andra mönstret benämns exkluderingens betydelse för inkludering – fokus på det 

enskilda barnet, med det menas att pedagogen mera djupgående börjar problematisera 

inkluderingsarbetet och de ser behovet av exkluderande åtgärder i syfte att förbereda och rusta barnet 

för inkludering.  

 

  

Inkluderingens självklara varande – fokus på barnet i gruppen 
Inkluderingsarbetet beskrivs av pedagogerna som något självklart. Detta beskrivs bland annat genom 

att pedagogerna belyser hur viktiga de sociala aktiviteterna är, att barnen gör saker tillsammans och att 

”några barn klarar det själva och några barn behöver mer stöd”. Det anses av pedagogerna som viktigt 

att inget barn känner sig utpekat och att alla ”ska ha en hög status i gruppen”. Detta låter sig göras 

genom att ge ”mycket beröm så att de andra barnen hör det”. Vidare anser pedagogerna att inget barn 

pekas ut då pedagoger arbetar nära barnen och erbjuder stöd, i form av verbala förklaringar eller fysisk 
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hjälp, till alla barn som behöver det. Några pedagoger belyser de sociala aktiviteternas, möjligheten att 

vara tillsammans, betydelse för barns möjlighet till lärande och kunskapande.  

 

   
Barn i behov av särskilt stöd kan vara med på allting, efter deras förutsättningar och förmåga /…/ 

vi separerar inte barnen, vi är tillsammans och gör aktiviteterna tillsammans /… / några barn klarar 

det själva, andra behöver mer stöd. (Pedagog A) 

 

 

Pedagog A beskriver även att inkluderingen inte bara är viktig för de barn som är föremål för 

insatserna. Pedagogen menar att de andra barnen även blir berikade och får en förståelse för att i vissa 

situationer kan någon behöva extra stöd eller behövas väntas in.  

 

 
De andra barnen lär sig också vad barnen med extra stöd behöver, de lär sig att det här barnet 

behöver jag vänta in. (Pedagog A) 

 

 

Samtliga pedagoger anser att det är av vikt att inget barn ska hamna utanför gruppen, att alla ska ges 

”möjlighet att vara i gruppen”. 

 

 

Exkluderingens betydelse för inkludering – fokus på det enskilda barnet 
Pedagog B beskriver hur barn, med diagnoser inom autismspektrumet, i högre utsträckning kan 

koncentrera sig på lek och samspel i de situationer då barnet befinner sig, med endast pedagogen i ett 

rum. Pedagogen hävdar att barnet koncentrerar sig bättre då och att barnet tröttnar mycket fortare då 

barnet befinner sig i sammanhang tillsammans med flera andra barn.  

 

Vidare framkommer i studien hur IBT-metoden, som bygger på exkluderande åtgärder, är viktig för 

inkluderingsarbetet. Det beskrivs hur viktigt det är att barn med diagnos inom autismspektrumet får 

tillägna sig nya kunskaper i en till en-situationer för att sedan generalisera sina färdigheter i olika 

sociala kontexter.  

 

 
Vissa träningar brukar jag göra genom leken, till exempel träna på att ha ögonkontakt och dela 

med sig då är vi i ett rum själva så att barnet kan koncentrera sig. (Pedagog B) 

 

 

Pedagogen beskriver hur de i en till en-situationer tränar samspelsövningar och att identifiera känslor. 

Denna träning generaliseras sedan ut i aktiviteter tillsammans med andra barn, men då endast 

tillsammans med ett eller två andra barn.  

 

 
Annars tappar barnet koncentrationen /…/ om det är flera barn tröttnar barnet så fort. (Pedagog B) 

 

 

Även pedagog A beskriver en till en-situationerna som viktiga och värdefulla för såväl barnets 

kunskapsinhämtning som för att förbereda barnet inför olika inkluderande aktiviteter. 

 

 
Just nu jobbar jag och barnet väldigt mycket med att fylla kunskapsluckor och då sitter man en till 

en och gör inlärningsträning. (Pedagog A) 

 

Pedagog C uttrycker viss tveksamhet kring att ”inkludera barn enbart för inkluderandets skull”. 

Pedagogen ställer sig kritisk till oreflekterad inkludering.  
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Vi måste ställa oss frågan, för vems skull inkluderar vi? /…/ För en del barn gör det ont att vara 

inkluderade. Det kan vara fullständig panikkänsla /…/ Jag tror ju att alla vill ha någon form av 

kontakt, att det är mänskligt, men hur? (Pedagog C) 

 

 

Pedagog C menar att inkluderingsarbetets intentioner noga måste beaktas. Inkluderar vi för att alla ska 

vara ”normala” och för att alla människor ska vara likadana och klara av samma saker. Vidare ges 

uttryck för funderingar kring att de intentioner som föreligger inkludering kan komma att resultera i att 

man ställer för höga krav på barnen och därför kan även exkluderande åtgärder behövas. Bland 

pedagogerna framhålls även hur viktig inkluderingen är för utvecklandet av barnets sociala förmågor. 

Det framgår av pedagogernas uttalanden att de anser att inkluderingsarbetet är svårt. 

 

 

 

8.2 Beskrivning av arbetsmetoder 

 

Alla pedagoger anser att det är av stor vikt att ha relevanta arbetsmetoder och berättar att de får 

kontinuerlig handledning från Autismcenter för små barn
3
. Pedagogerna hävdar alla att det är mycket 

viktigt att arbeta nära barnet och att då hjälpa barnet genom att förklara kamraternas intentioner, 

påminna barnet om att titta på kamraternas ansikten och kroppsliga uttryck samt att förklara pågående 

skeenden för barnet. Alla pedagoger menar att det är viktigt att ta hjälp av kamraterna när de ska träna 

på lek och andra sociala aktiviteter. Pedagogerna beskriver hur de, i syfte att på bästa sätt både stödja 

och utmana det barn som är i behov av särskilt stöd, planerar vilka barn som ska ingå i en speciell 

aktivitet. Beroende på vad som ska tränas kan gruppsammansättningen se olika ut, berättar 

pedagogerna. Pedagogerna menar även att det är viktigt att barngruppen delas in i grupper om färre 

barn i syfte att skapa lugna situationer. 

  

Pedagog C framhåller vikten av att själv delta i barnens lek. Pedagogen beskriver hur barnet ges stöd 

genom att pedagogen i vissa situationer befinner sig väldigt nära barnet och i andra situationer flyttar 

sig längre ifrån. Dessa förflyttningar görs beroende av hur pedagogen tolkar hur barnet hanterar 

situationen. 
 

 

Det är viktigt att som pedagog inte vara stirrig och se allting utan försöka koncentrera sig /…/ det 

är viktigt att man vågar delta och att man i leken med barnen vågar ta en roll /…/ det är att man 

vågar delta och att man vågar dra sig tillbaka fast ändå vara där, att man går in och att man går 

ur/…/ Vi stör barnen för mycket i leken /…/ Pedagogen måste våga stänga av allt runt omkring, 

inte bry sig om de andra vuxna – och våga säga: Stör inte! /…/ för leka är livsnödvändigt. 

(Pedagog C) 

 

 

Pedagog C menar att det är möjligt att träna upp barnets flexibilitet genom att som vuxen själv gå in 

och ur rollen i leken. Det är viktigt att pedagogen inte låter sig avbrytas i sitt lekande med barnen, inte 

heller störa och avbryta barnens lek i onödan, menar pedagogen. 

 

                                                      
3
 Autismcenter för små barn är en del av Habilitering och Hälsa i Stockholms Läns Landsting. De tar emot barn 

upp till 6 år som har fått diagnos inom autismspektrumet. Centrets arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, 

psykologer, sjukgymnast och specialpedagoger samarbetar med föräldrar och förskolepersonal för att upprätta en 

så kallad habiliteringsplan samt ett individuellt utvecklingsprogram anpassade efter varje barn.  Programmet 

syftar till att stimulera till exempel kommunikation, lek, samspel eller motorik. Insatserna kan ha olika intensitet 

och bygger till stor del på tillämpad beteendeanalys. 
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Under vår granskning av insamlade data, gällande pedagogernas beskrivning av sina arbetsmetoder, 

har två mönster utkristalliserats och det är samma mönster som vid beskrivningen av synen på 

inkludering. Det första mönstret benämns som inkluderingens självklara varande – fokus på barnet i 

gruppen, då samtliga pedagoger beskriver hur de använder sig av arbetsmetoder som riktar sig mot att 

stödja barnet i olika sociala sammanhang, tillsammans med andra barn. Det andra mönstret benämns 

som exkluderingens betydelse för inkludering – fokus på det enskilda barnet, detta därför att 

pedagogerna beskriver vikten av arbetsmetoder som riktar sig mot exkluderande åtgärder.  

 

 

Inkluderingens självklara varande - fokus på barnet i gruppen 
Då pedagog A ombads beskriva sina arbetsmetoder svarade pedagogen att det är metoder som lärs ut 

via Autismcenter för små barn.  

 

 
Det är ju jätteskönt att ha någonting att hålla sig i så att man vet att man gör rätt. Och sedan måste 

man ju se till barnet också, det är ju inte allting man lära sig som fungerar på alla barn utan man 

får ju prova, och individanpassa det lite grann. (Pedagog A) 

 

 

Pedagog A beskriver hur barnet utmanas att prata direkt till de andra barnen och vice versa.  

 

 
Jag försöker få barnet att ställa frågor och jag ger barnet hela tiden, hela meningar färdiga. 

(Pedagog A) 

 

 

Pedagog A förklarar att detta är en verbal prompt, vilket innebär ett sätt att muntligen ”puffa” barnet i 

rätt riktning, något som kan minskas då barnet själv pratar i högre utsträckning. Pedagogen beskriver 

hur arbetet hela tiden bedrivs nära barnet så att pedagogen kan förklara barnets intentioner för de andra 

barnen, och situationen och de andra barnens intentioner för det barnet som stöds. På så vis beskriver 

pedagogen att eventuella konflikter kan förekommas och negativa tankar och kommentarer om barnet 

kan undvikas.  

 

 
Man får ju hela tiden jobba nära så att man är rörlig och snabb /…/ Jag försöker vara en länk 

mellan barnet och kamraterna/…/ om jag märker att barnet når fram så ger jag barnet färdiga 

meningar /…/ när något barn går iväg så blir det lätt att dessa barn blir kvar, så då får man hjälpa 

barnet att gå med och ropa på sin kompis: Kom tillbaka. Det blir lätt så att leken drar iväg och de 

här barnen blir stående kvar. (Pedagog A) 

 

 

Pedagog B berättar att omvärlden, under hela dagen, tolkas och förklaras för barnet.  

 
 

Det är lätt att barnet hamnar utanför i sin egen lilla värld och leker där. Det är viktigt att inte 

glömma bort det och hjälpa barnet in i leken igen. (Pedagog B) 

 

 

Pedagog C beskriver även hur det är möjligt att, genom att stanna upp aktiviteten och förklara, hjälpa 

barnet att tolka ansikts- och kroppsuttryck och därmed förstå de andra barnens känslor. Ibland tycker 

pedagogen sig behöva famna barnet i syfte att stanna upp eller lugna ner, vid andra situationer kan det 

räcka med ett verbalt stöd. Pedagogen berättar även hur pedagogen ”när barnet stänger av”, sätter sig 

nära och gör som barnet gör i syfte att locka barnet tillbaka till pågående aktivitet. Här beskriver 

pedagogen vilken svår balansgång det kan vara att ibland behöva avbryta, då barnet ”stängt av” och 

ibland tillåta barnet att få ”stänga av”. 
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Exkluderingens betydelse för inkludering - fokus på det enskilda barnet 
Två i studien medverkande pedagoger beskriver hur arbetet enligt IBT-metoden går till. Denna metod 

handleds av personal från Autismcenter för små barn. Metoden innebär att barnet har ett, av 

Autismcenter, individuellt utarbetat program med olika övningar som förbereder barnet för bland 

annat socialt samspel. Pedagog B beskriver hur barnet i lek tränas på vissa av programmets övningar 

exempelvis samspel genom att öva turtagning och att söka ögonkontakt.  Vidare beskriver pedagogen 

att träningen även syftar till att uppmuntra barnet att bibehålla koncentrationen i lek genom att erbjuda 

starkt avgränsade miljöer och med endast en vuxen eller ett annat barn närvarande.  

 

Pedagog B beskriver arbetet med ”barnets stund” vilket innebär att pedagogen följer barnet i leken, 

vilken hela tiden utgår ifrån barnets intresse. Pedagogen bara kommenterar och bekräftar det barnet 

gör, utan att ställa varken krav eller frågor. ”Barnets stund” skall vara ett forum där barnet leker fritt, 

väljer själv och får vara helt utan krav. Pedagog B beskriver hur de påbörjat träning kring att tolka och 

förstå känslor. Då använder pedagogen sig av bilder som förklaras och dramatiseras både för- och 

tillsammans med barnet. Det är inte enbart omvärldens känslouttryck som förklaras och dramatiseras. 

Pedagogen tolkar och förklarar även barnets egna känsloyttringar. Något som även belyses extra av 

pedagogen är vikten av följsamhet samt att ge barnet tid. 

 

Pedagog A beskriver hur arbetet i en till en-situationer, med att fylla barnets kunskapsluckor samt 

arbeta med nyinlärning, går till. Pedagogen beskriver att Autismcenter för små barn tillhandahåller ett 

digert material, samt ett recept på varje övning så att pedagogen vet hur övningen skall genomföras. 

Detta arbete skall sedan generaliseras så att barnet kan använda sig av sina färdigheter i sociala 

sammanhang. Vidare beskriver pedagogen hur sociala berättelser används på liknande sätt i syfte att 

förbereda barnet inför exempelvis utflykter.  Dessa berättelser hjälper även barnet att i förväg skapa 

sig en förståelse för hur man kan agera i olika, för barnet svåra, situationer exempelvis hur man bjuder 

in sig själv i en lek, hur och varför man säger förlåt eller hur man kan be om hjälp.  

 

 
Sådant kan man sitta och läsa innan en situation, som ett litet mantra /.../ Sociala berättelser kan 

man göra om allting, man får individanpassa. Vad är det som det här barnet har svårt med? 

(Pedagog A) 

 

 

 

8.3 Beskrivning av inkluderingens förutsättningar 

    

Miljön beskrivs av pedagogerna som en viktig faktor vid inkluderingsarbetet. Pedagogerna beskriver 

såväl den fysiska- som den psykosociala miljöns utformning som betydande faktorer vilka antingen 

kan bidra till att möjliggöra eller försvåra pedagogernas inkluderingsarbete av barn med diagnos inom 

autismspektrumet. Pedagogerna beskriver utbildning och handledningsstöd som något viktigt och en 

förutsättning för inkludering. De poängterar även att kunskaperna kontinuerligt måste fyllas på.  

 

 

Miljöns utformning 
Samtliga pedagoger beskriver att den fysiska miljöns utformning spelar en viktig roll i 

inkluderingsarbetet. Miljöns utformning kan skapa förutsättningar eller utgöra hinder för 

inkluderingen av barn med diagnoser inom autismspektrumet.  

 

Vikten av en genomtänkt rumsplanering, med små rum i rummen, betonas och beskrivs vara en viktig 

hjälp i inkluderingsarbetet. Vidare poängteras, av flera pedagoger, hur inredning och materialval på 

avdelningarna är anordnade i syfte att under hela dagen understödja fördelningen av barngruppen dvs. 

att barnen hela tiden befinner sig i grupper om färre barn, vilket pedagogerna anser i hög grad hjälper 

till i deras inkluderingsarbete.  
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Rumsplaneringen är ju så överlag, att det ska vara gruppindelat i mindre grupper /…/ vi delar upp 

barnen /…/ även när vi går ut /…/ vi tänker på vilka barn som kan gå tillsammans, vilka vi kan 

blanda /…/ vi tänker på hur barnen klarar av situationerna. (Pedagog C) 

 

 

Pedagog A beskriver att det är viktigt att miljön inte bjuder på för många intryck. Materialet skall 

sända sådana signaler så att barnen vet vad de ska göra vid ett särskilt bord eller hörn. Pedagogen 

belyser även vikten av att olika hörn, bord eller ställen i rummet ramas in tydligt med hjälp av 

exempelvis tyg eller låga hyllor. Detta görs i syfte att tydliggöra för barnen vad de ska göra på ett 

speciellt ställe och själva inramningen bidrar till att möjliggöra för barnen att koncentrera sig på det de 

gör.  

 

 
Det är viktigt att det inte ska vara för många intryck /…/ de ska veta: Vad ska jag göra vid den här 

stationen eller vid det här bordet? /…/ Det är viktigt att det blir tydligt vad man ska göra vid ett 

speciellt ställe /…/ man kan rama in hörnet på olika sätt, med hyllor och tyg. Så att man markerar 

in hörn så att det blir mer tydligt. (Pedagog A) 

 

 

Pedagog B berättar att barnet ofta har fast plats vid återkommande rutinsituationer. Om personalen 

väljer att möblera om på avdelningen så förbereds barnet genom att de tydligt förklarar och visar vad 

som skall ske. Pedagogen beskriver även hur de på avdelningen satt upp bilder som intresserar och 

engagerar barnet. Pedagogen erbjuder ett, för barnet, meningsfullt och attraktivt material i syfte att 

hjälpa barnet att hitta till, och bibehålla fokus och koncentration i en aktivitet.  

 

Även under utevistelsen delas barngruppen upp i grupper om färre barn. Pedagogerna berättar hur man 

i arbetslagen alltid diskuterar vilka barn som ska ingå i vilka grupper, beroende på vilka aktiviteter 

som skall äga rum.  

 

 
Jag tänker hela tiden på vilka barn jag kan blanda. (Pedagog C) 

 

 
Vad vill jag ha ut av gruppen? Vilka egenskaper behöver jag hos de andra barnen för att få ut det 

här? /…/ då plockar jag barn som passar väl för det ändamålet. (Pedagog A) 

 

 

Samtliga pedagoger beskriver hur de använder sig av olika material i syfte att initiera, distrahera samt 

att engagera barnen. 

 

Pedagog A menar att det är viktigt att erbjuda barn, med diagnoser inom autismspektrumet, en tydligt 

avgränsad miljö och att dessa rum i rummen innehåller ett material som sänder tydliga signaler om vad 

barnen förväntas företa sig. Samtliga pedagoger framhåller vikten av att erbjuda barnen ett material 

som är både spännande, intressant och undersökningsbart och som därmed hjälper barnen att 

upprätthålla fokus och koncentration. Pedagog C menar att ett spännande material kan möjliggöra för 

pedagogen att ibland distrahera och ibland engagera de barn, med vilka pedagogen, arbetar.  

 

Samtliga pedagoger beskriver även hur de alltid strävar efter att skapa gruppkonstellationer med färre 

barn och befinna sig i lugna miljöer exempelvis väljer de ofta att besöka förskolans gård under 

eftermiddagarna eftersom det då inte befinner sig så många barn där. 

 

Pedagog C berättar om sin utbildning i DIR/Floortime. Utbildningen utgör en viktig hjälp i arbetet 

med den fria leken, anser pedagogen, som beskriver hur barnet stöds genom att pedagogen framför allt 

planerar var en viss aktivitet äger rum. Pedagogen poängterar sin medvetenhet om hur rummet och 
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materialet påverkar barnets förmåga att leka. Vidare poängteras vikten av att tänka på 

gruppsammansättningen i relation till den aktivitet som ska genomföras.  

 

Även den psykosociala miljön beskrivs av pedagogerna som en viktig faktor vid inkluderingsarbetet. 

Pedagogerna beskriver hur pedagogers människosyn och förförståelse utgör ramar för vilket 

förhållningssätt och bemötande barnen i behov av särskilt stöd får. Pedagogerna lyfter även vikten av 

att problematisera själva inkluderingsarbetet, att ställa sig frågan: 

 

 
Hur gör man för att inkludera en person? För vems skull inkluderar vi? (Pedagog C) 

 

 

Vad det gäller den psykosociala miljön hävdar en pedagog vikten av att bemöta barnet med ett lugn, 

och ha en positiv inställning till det arbete som skall utföras samt att pedagogen koncentrerar sig på 

det som skall göras tillsammans med barnet och den övriga barngruppen. Pedagogen belyser även 

vikten av att det finns en plats där man kan dra sig tillbaka på.    

 

 

Vikten av utbildning och handledningsstöd 

Samtliga pedagoger ansåg sig ha både erfarenhet och goda kunskaper på området för att lyckas med 

sitt inkluderingsuppdrag, dock poängterar alla att de vill få mera utbildning och fördjupade kunskaper 

vad det gäller inkludering av barn med diagnos inom autismspektrumet. Detta då ökad kunskap, enligt 

pedagogerna, påverkar förhållningssättet och bemötandet av barn med diagnos inom 

autismspektrumet.  

 

Pedagog A belyser vikten av att hela arbetslaget har kunskap om det speciella arbets- och 

förhållningssätt som kan råda kring enskilda barn som inkluderas i förskolans verksamhet. Vidare 

menar pedagogen att det är viktigt att lära av varandra och ta tillvara på arbetslagets gemensamma 

kunskapsbank.  

 

Pedagogerna menar att utbildning och kunskap borgar för ett synsätt där likheter och olikheter ses som 

en tillgång. Samtliga pedagoger beskriver hur utbildning och kontinuerlig kunskapsinhämtning är 

viktiga faktorer för arrangerandet av goda pedagogiska miljöer. Med ökad kunskap blir pedagogen 

medveten om sina egna föreställningar och hur dessa påverkar pedagogens barnsyn. Dessa insikter 

anser pedagogerna vara värdefulla vid utarbetandet av arbetsmetoder och tillvägagångssätt.  
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9. Analys och diskussion 

Studiens syfte var att få en förståelse för- och belysa hur pedagoger tänker kring, och beskriver sitt 

arbete med inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet. I följande kapitel diskuteras i 

studien använd datainsamlingsmetod.  Även studiens empiri analyseras och diskuteras i relation till 

studiens syfte och frågeställningar med hjälp av relevant teori och teoretiska begrepp.   

 

 

9.1 Metoddiskussion 

 
Vi valde att utföra studien med utgångspunkt i en kvalitativ metod. Genom att använda oss av 

Stimulated recall och en efterföljande semistrukturerad intervju har vi kombinerat olika metoder vilket 

har gjorts i syfte att skapa ett bredare dataunderlag, något som, enligt Repstad (2007), i sin tur ger en 

säkrare tolkningsgrund. Vid val av metod så fanns hos oss en medvetenhet om att kombinationen av 

olika datainsamlingsmetoder kan komma att bli ett problem då det kan resultera i ohanterligt stora 

datamänger. Detta har dock under studiens gång hanterats genom begränsningen till endast tre 

respondenter. Vi är medvetna om att det låga antalet respondenter medför att insamlad data kan ses 

som ett något begränsat underlag och därmed inte generaliserbart. Vi har valt att därför använda oss av 

en kombination av metoder som därigenom möjliggör för respondenterna att lämna mycket utförliga 

och reflektiva svar. Kombinationen av stimulated recall och efterföljande semistrukturerad intervju 

resulterade i en utförligare intervju än vad vi skulle uppnå genom att enbart använda oss av intervjuer. 

Inledningsvis gjordes valet att studien skulle begränsas till fyra till fem respondenter men uppkomna 

omständigheter bidrog till att endast tre respondenter kunde medverka.  

 

Valet gjordes att endast en av oss skulle närvara per uppsökande tillfälle. Detta i syfte att inte låta 

observationstillfällena, i så stor utsträckning, påverkas av vår närvaro. Detta medförde även att endast 

en av oss utförde de efterföljande intervjuerna som hölls vid varje observationstillfälle. Vi tycker oss 

ha fått syn på att intervjudelen, i motsats till videoupptagningen, med fördel hade kunnat genomföras 

av oss båda två. Om vi båda hade medverkat, vid samtliga intervjutillfällen, hade vi möjliggjorts att 

hjälpa varandra att undgå eventuella fallgropar som har med våra åsikter, personliga värderingar samt 

vår förförståelse, om det granskade ämnet, att göra. Intervjusituationer påverkas lätt av de förutfattade 

meningar och förväntningar som parterna kan ha om varandra (Hwang & Nilsson 2003:61). Genom att 

vi tillsammans har läst igenom och samtalat om anteckningarna samt lyssnat igenom, och 

transkriberat, både videoupptagningarna samt diktafoninspelningarna från samtliga kommentardelar 

och intervjuer tycker vi oss, på detta vis, undgå tolkningar utifrån vår egen förförståelse.  

 

Inför sökandet efter framträdande mönster i insamlad data gjordes valet att inte analysera 

respondenternas yttranden per person. Vi gjorde valet att genomföra en kvalitativ innehållsanalys 

utifrån det totala utfallsrummet av respondenternas yttranden. Respondenternas kommentarer och 

intervjusvar lästes gång på gång igenom, därefter klipptes respondenternas nedtecknade utsagor ut och 

fördelades i olika ”högar” utifrån likheter i utsagorna, i relation till studiens frågeställningar. Detta 

arbete möjliggjorde oss att få syn på hur några ”högar” med svarsalternativ blev större än de andra och 

därmed blev representanter för de, i studien, framträdande mönstren. Metoden minimerade även risken 

att vår personliga förförståelse, personliga värderingar och åsikter kunde komma att påverka studiens 

resultat. 

 

Något som både vi och samtliga deltagande respondenter anser, är att granskandet av 

videoupptagningen under kommentardelen var ett mycket bra minnesstöd. Pedagogerna beskrev att 

granskningen av videoupptagningen hjälpte dem att minnas de observerade situationerna och 

granskningen även gav dem möjligheter att få syn på- och därmed lättare beskriva sina arbetsmetoder.  
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Hur man går tillväga i sin egen stimulated recallundersökning är, enligt Haglund (2003), inte alltid 

givet och kan medföra implikationer för erhållna resultat. Haglund menar att då stimulated recall i 

någon form används bör man även komplettera med någon annan metod för datainsamling. Detta i 

syfte att öka undersökningens validitet. Då metoden kan ses som ett samlingsnamn för ett antal 

likartade metoder är det av vikt att tydligt redogöra för sin tolkning av metoden. Vi har valt att skriva 

ut vår tolkning av metoden som en videoupptagningsdel samt en efterföljande kommentardel. 

Metoden har sedan kompletterats med en semistrukturerad intervjudel i syfte att öka studiens validitet. 

 

 

 

9.2 Analys och diskussion av resultat 
 

I det följande analyseras och diskuteras i studien framkomna resultat gällande såväl pedagogernas syn 

på inkludering som deras syn på sina arbetsmetoder. Under rubriken 9.2.3 Inkluderingens 

förutsättningar, analyseras och diskuteras i relation till utformningen av förskolornas pedagogiska 

miljöer samt vikten av utbildning och handledningsstöd vid inkluderingsarbete. Framkommen data 

analyseras och diskuteras med hjälp av, tidigare presenterade, relevanta begrepp ur sociokulturell teori. 

 

 

9.2.1 Synen på inkludering 
Sociokulturell teori har på senare år fått stort genomslag vilket blir synligt bland annat i förskolans 

styrdokument och ramverk. I Förskolans läroplan, Lpfö 98/10, betonas vikten av att den pedagogiska 

verksamheten skall ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov. Vi föreställer oss att 

dessa, på formuleringsarenan, upprättade styrdokument sänder signaler gällande vilka teorier, 

riktningar och tankar som just nu är rådande och därmed skapar ramar och praktiska implikationer för 

pedagogerna på realiseringsarenan. Pedagogerna har även poängterat vikten av hur människosyn 

påverkar inställningen till- och bemötandet av barn i behov av särskilt stöd vilket i sin tur påverkar 

inkluderingsarbetet. Vidare beskriver pedagogerna att utbildning, kontinuerlig kunskapsinhämtning 

samt en väl genomtänkt pedagogisk miljö är av betydande vikt för ett lyckat inkluderingsarbete.  

 

Under databearbetningen av i studien framkommen data framträdde två olika mönster vad gäller 

pedagogernas syn på inkludering. Det första mönstret benämns som inkluderingens självklara varande 

– fokus på barnet i gruppen, det andra mönstret benämns exkluderingens betydelse för inkludering – 

fokus på det enskilda barnet. Dessa framträdande mönster analyseras och diskuteras i nedanstående 

avsnitt.  

 

 

Inkluderingens självklara varande – fokus på barnet i gruppen 
Ett i studien framträdande mönster är att inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd är något 

självklart. De sociala aktiviteternas betydelse för barnens lärande och kunskapande betonas. 

Pedagogernas uttrycker sin förståelse av begreppet inkludering som vikten av att alla barn deltar på 

sina egna villkor och att pedagogens roll är att skapa förutsättningar för detta deltagande. 

 

Dessa tankar kan förstås genom ett demokratiskt deltagarperspektiv som enligt en subjektivistisk 

kunskapssyn lägger stor vikt vid deltagande och belyser både gruppens och den enskilde individens 

rätt att hålla fast vid och odla sin egen särprägel (Haug 1998:19). En pedagog beskriver även som sin 

uppgift att skapa meningsfulla sammanhang och aktiviteter för alla barn. Sammanhang som skall 

erbjuda barnen möjlighet att uttrycka sig, bli lyssnade på, förstå andra men även att lära av varandra i 

lustfyllda situationer. En möjlig förståelse av pedagogens beskrivning av sitt arbete är att pedagogen 

vill skapa möjlighet för samlärande (Williams 2006:25). Det blir även möjligt att koppla pedagogens 

beskrivning av sin uppgift till det sociokulturella perspektivet vilket betonar samspelet mellan individ 

och kollektiv (Säljö 2000). Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan pedagogens intentioner att ge 

barnen möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade på tolkas som en strävan att bland barnen skapa 
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möjlighet till dialog (Vygotskij 1934/1999:391-474) och på detta vis möjliggöra ordbetydelsen att 

fördjupas och utvecklas.    

 

Pedagog A beskriver sina tankar inför leksituationer på följande sätt. 

 

När jag gör något försöker jag tänka innan; Vad är det jag ska göra? Vad är målet? Vilka 

egenskaper söker jag hos de andra barnen? /…/ Jag behöver någon som kan, jag behöver en bra 

lekledare. (Pedagog A) 

 

 

Pedagog A uttalande ovan kan, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, förstås som en pedagogisk 

implikation av tankarna om hur lärandet äger rum genom att barnet deltar i ett sammanhang och 

befinner sig i en kontext. Lärandet sker genom interaktion mellan människor (Säljö 2000:12). Sett ur 

Vygotskijs (1934/1999) tankar om den närmaste utvecklingszonen blir en möjlig tolkning, av 

pedagogens uttalande, att pedagogen planerar och förbereder även ostrukturerade leksituationer i syfte 

att möjliggöra tillfälle till imitation och samarbete med andra barn och därmed möjlighet att höja sig 

till en högre intellektuell nivå. 

 

   

Exkluderingens betydelse för inkludering – fokus på det enskilda barnet  
Ett annat tydligt framträdande synsätt är exkluderingens betydelse vid inkludering. IBT-metoden, som 

bygger på exkluderande åtgärder, beskrivs av pedagogerna som viktig för inkluderingsarbetet. 

Metoden bygger delvis på att barnen som erhåller stöd ”tas ur gruppen”, i syfte att ”träna” på specifika 

färdigheter som sedan generaliseras i sociala sammanhang och gruppaktiviteter. Dessa en till en- 

situationer, som av pedagogen beskrivs som viktiga, kan sett ur tankar om den kompensatoriska 

lösningen (Haug 1998:17) betraktas som insatser i syfte att stärka barnets svaga sidor.  

 

Pedagogerna beskriver handledningen som ingår i IBT-metoden som mycket viktig för arbetet med 

barn med diagnoser inom autismspektrumet. Handledningen utförs av psykologer och pedagoger från 

Autismcenter för små barn. Under dessa handledningsmöten utformas individuellt anpassade 

arbetsplaner i syfte att genom träning stärka barnets svaga sidor. Dessa insatser kan kopplas till 

tankarna om segregerande integrering (Haug 1998:22) och då förstås som intentioner som syftar till 

att, med hjälp av sakkunniga, diagnostisera individens behov samt bestämma vilken slags organisation 

som lämpar sig bäst i syfte att stödja barnet. Sett ur ett avvikelsetänkande (Skidmore 2004:113) blir 

det nödvändigt att diagnostisera barnets kognitiva förmågor för att sedan upprätta en individuell 

arbetsplan i syfte att åtgärda barnets svagheter. En möjlig tolkning av insatserna är att teamet kring 

barnet agerar sett utifrån ett psyko-medicinskt perspektiv (Skidmore 2004:10) vilket riktar blickarna 

mot individen och därmed förklarar eventuella problem som individbundna. Även Helldins (2007:119) 

beskrivning av affirmationsbegreppet, vilket innebär bekräftelse av olikhet genom differentierande och 

kompenserande åtgärder, möjliggör en förståelse av att handledningsteamet stödjer barnet genom 

utformandet av en individuell arbetsplan i syfte att åtgärda barnets svagheter. Hellström (1993:74) 

menar att arbetet med barn med autism bör vara både målinriktat och strukturerat. En möjlig förståelse 

av pedagogernas uttryck för vikten av den handledning som ingår i IBT-metoden är att pedagogerna 

upplever att handledningen och utformandet av individuella handlingsplaner möjliggör dem att arbeta 

målinriktat och strukturerat med inkluderingen av barn med diagnoser inom autismspektrumet.  

 

 
Man tar ju barnet ifrån gruppen och tränar och så /…/ träningen har hjälpt jätte mycket /…/ Nu 

jobbar jag och barnet väldigt mycket med att fylla kunskapsluckor och då sitter man en till en och 

gör inlärningsträning. (Pedagog B) 

 

 

Pedagogens uttalande ovan, om sitt agerande kan tolkas ur ett punktuellt perspektiv (von Wright 

2002:11) vilket låter oss förstå människan som en fristående varelse vars personlighet och anlag helt 

bör uppfattas som förankrade i henne själv.  En individs problem kan enligt det punktuella 
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perspektivet förstås utan hänsyn till de sammanhang hon befinner sig i. Perspektivet intresserar sig i 

första hand för förmågor och egenskaper hos den enskilda individen. Ur teorin om avvikelsetänkande 

(Skidmore 2004:113) blir det även möjligt att tolka pedagogens uttalande om sitt handlande som att 

pedagogens arbete syftar till att stärka barnets kognitiva förmågor och därmed stärka dess svagheter. 

En annan möjlig förståelse av pedagogernas insatser vid arbetet, enligt IBT-metoden, kan vara att de 

ser sig själva som en deltagare i mötet med barnet. Johansson (2005) menar att oavsett vilka 

livsvärldar som möts skapas kunskap. Betraktat ur ett relationellt perspektiv (von Wright 2002:11) kan 

ingen människa förstås som en isolerad varelse, människors handlingar måste alltid förstås som 

kommunikation och samförstånd. Det relationella perspektivet riktar uppmärksamheten mot frågor 

som berör människors handlingar och interaktionsprocesser. Det blir möjligt att förstå att pedagogen, i 

en till en-situationen, har intentionen att själv delta i interaktionsprocessen med barnet.  Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan pedagogens arbete förstås som att pedagogen genom att själv samarbeta 

med barnet skapar möjlighet till imitation (Vygotskij 1934/1999:333). På så vis möjliggörs barnet att 

genom imitation i samarbete höja sig till en högre intellektuell nivå.      

 

 

9.2.2 Arbetsmetoder 
Pedagogerna i studien beskriver vikten av bra och tydligt genomtänkta arbetsmetoder. Även här 

utkristalliseras två olika mönster, vilka redovisas under följande rubriker; Inkluderingens självklara 

varande – fokus på barnet i gruppen samt Exkluderingens betydelse för inkludering – fokus på det 

enskilda barnet.  

 

 

Inkluderingens självklara varande - fokus på barnet i gruppen  
Pedagogerna beskriver hur de stödjer barnen genom att både fysiskt och verbalt prompta barnen, vilket 

innebär att de exempelvis famnar barnen för att stanna upp och förklara ett annat barns intentioner 

eller ansiktsuttryck. Prompten kan även bestå i att de förklarar barnets intentioner för gruppen eller 

fysiskt eller verbalt föser och puffar barnet in i och igenom en lek.  

 

Pedagog A beskriver sin intention att hela tiden ge barnet språkliga redskap, i syfte att öka dess 

kommunikativa förmåga. En möjlig tolkning är att pedagogen agerar utifrån tanken om att barnet 

uppfattar och förstår omvärlden med hjälp av artefakter (Säljö 2005:96). I det här fallet skulle det 

handla om artefakter i form av både intellektuella och språkliga redskap. Social mediering (Dysthe 

2003:51-52) innebär att tonvikt läggs på den sociala och kulturella gemenskapen vilket även blir 

synligt i pedagogernas utsagor gällande arbetet med barnet i gruppen. De redogör för kamraternas 

betydelse för det enskilda barnets utvecklande av kunskap. 

  

 
Jag rensar språket så att meningarna inte blir för långa eller för svåra, man får inte ge för många 

instruktioner samtidigt. (Pedagog A) 

 

 

Pedagog A berättar ovan, hur språket och dialogen används i syfte att stödja barnet. Det anser, av 

pedagogerna, vara av vikt att ge barnen tid och inte använda för många ord och instruktioner 

samtidigt. Barnet måste ges möjlighet att få reflektera över ordens betydelse. Här är det möjligt att 

förstå pedagogens handlande med utgångspunkt i Vygotskijs (1943/1999:391-474) tankar om 

dialogen som betydelsefull för medvetandets utveckling. Vygotskij menar att det är i dialogen som 

betydelser skapas, kommunikationen pågår inte endast i sociala kontexter, människan kommunicerar 

även då hon är ensam och det är denna inre dialektik mellan tal och tanke som möjliggör 

ordbetydelsen att fördjupas och utvecklas.  

 

Ett tydligt framhållet synsätt bland pedagogerna är vikten av att delta aktivt i barnets alla aktiviteter. 

Kanske kan man förstå att pedagogerna här agerar i syfte att erbjuda barnet tillfälle till imitation 

(Vygotskij 1934/1999:333) genom samarbete och på så vis möjliggöra för barnet att höja sig till en 

högre intellektuell nivå. 
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Trageton (2009) anser att de vuxna ska vara aktiva och deltagande i barns lek och att pedagogerna bör 

vara medvetna om att sammansättningen i små lekgrupper bör arrangeras att den blir så gynnsam som 

möjligt för så många som möjligt. Även Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barnen genom lek 

omedvetet utvidgar sin kunskap. Vi tolkar uttalandet av pedagog C, under rubriken 8.2 Beskrivning av 

arbetsmetoder, som ett uttryck för förståelsen om vikten av en engagerad vuxen som stöd i 

leksituationer. Även Knutsdotter Olofsson (2003:80) menar att engagerade vuxna bör erbjuda stöd i 

sin lek. Stödet kan bestå av hjälp så att barnen i fred kan få utveckla det de i förväg tänkt sig.  

I leken sker ett omedvetet experimenterande, undersökande och klargörande. Genom lek med andra 

ges barnen, enligt Knutdotter Olofsson (2003), även möjlighet att utveckla språk, tanke och känsla 

samt den sociala kompetensen. Pedagogernas beskrivningar av sina intentioner, att möjliggöra barnen 

att vara tillsammans i små grupper där fokus och koncentration lättare kan upprätthållas, kan kopplas 

till att pedagogerna uppvisar en förståelse för vikten av att möjliggöra samlärande (Williams 2006:25). 

Williams menar att det är möjligt att betrakta samlärande som ett sätt att förhålla sig till andra 

människor och till kunskap. Vidare anser Williams att människor genom att dela sin verklighet med 

andra skapar förståelse, innebörd och mening. 

 

 

Exkluderingens betydelse för inkludering - fokus på det enskilda barnet 
Pedagogerna beskriver, i tidigare avsnitt, vikten av någon form av exkluderande insatser som syftar till 

att förbereda barnen för deltagande i sociala sammanhang och kontexter. Framför allt beskriver 

pedagogerna hur IBT-metodens en till en – träning är en värdefull arbetsmetod.  

 

 
Man tar ju barnet ifrån gruppen och tränar och så /…/ vi sitter själv i ett annat rum, så att barnet 

kan koncentrera sig bättre /../ om det är flera barn tröttnar barnet så fort. (Pedagog B) 

 

 

Pedagogerna redogör för hur den individuella träningen, enligt IBT-metoden, i starkt avgränsade 

miljöer och miljöer med reduktion av sinnesintryck syftar till att fylla kunskapsluckor och träna barnen 

att bibehålla fokus och koncentration i en aktivitet.  

 

En pedagog beskriver även hur arbetet med sociala berättelser i en till en-situationer syftar till att 

förbereda barnet för olika utmaningar. Det kan handla om hur barnet kan bjuda in sig själv eller andra i 

en lek eller hur barnet kan ta kontakt med kamrater eller förhålla sig till exempelvis turordning och 

andra uppgjorda regler. De sociala berättelserna kan även användas i syfte att förbereda barnet för 

olika, för barnet, svåra situationer och sammanhang exempelvis teaterbesök och utflykter. 

Användandet av sociala berättelser kan ur ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att pedagogen 

använder sig av artefakter (Säljö 2005:96) i syfte att strukturera barnets sätt att uppfatta eller förstå 

något i omvärlden. En annan möjlig förklaring av pedagogernas beskrivning av arbetet med sociala 

berättelser i en till en-situationer är att de bemöter barnet sett ur ett punktuellt perspektiv (von Wright 

2002:11) där barnet förstås som en fristående individ, vilket innebär att de åtgärder som sätts in i första 

hand handlar om att korrigera och förbättra barnets förmågor och egenskaper.  

 

 

9.2.3 Inkluderingens förutsättningar 
Pedagogerna framhåller såväl utbildning- som miljöns utformning som viktiga förutsättningar för 

inkludering. Det blir tydligt att både den psykosociala- och den fysiska miljöns utformning anses av 

pedagogerna vara betydande faktorer vid bemötandet av barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna 

beskriver hur arrangerandet av den pedagogiska miljön är en viktig arbetsmetod.  Vikten av en 

genomtänkt rumsplanering, med små rum i rummen, betonas och beskrivs av pedagogerna vara en 

viktig hjälp i inkluderingsarbetet. Vidare poängteras, av flera pedagoger, hur inredning och materialval 

på avdelningarna är anordnade i syfte att under hela dagen understödja fördelningen av barngruppen 

dvs. att barnen hela tiden befinner sig i grupper om färre barn, vilket pedagogerna anser i hög grad 

hjälper till i deras inkluderingsarbete. Trageton (2009) och Nordin-Hultman (2004) menar att miljön 

har stor betydelse för barns lek och kunskapsinhämtning. Hellström (1993:74) menar att barn med 
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autism kräver särskilda lokaler, en anpassning av miljön och material samt att barngrupperna inte bör 

vara för stora.   

 

 

Miljöns utformning 
Pedagogernas utsagor vittnar om en förståelse för vikten av en väl genomtänkt och välarrangerad 

pedagogisk miljö. De väl avgränsade hörnorna, rum i rummet, hävdar pedagogerna ska bidra till att 

skapa små lekgrupper vilka i sin tur möjliggör barnen att i leken upprätthålla fokus och koncentration. 

Knutdotter Olofsson (2003) menar att barnen i leken omedvetet utvidgar sin kunskap. Det 

sociokulturella perspektivet möjliggör en förståelse av denna rumsliga planering som pedagogernas 

intentioner att genom skapandet av för barnen meningsfulla kontexter möjliggöra social mediering 

(Dysthe 2003:51-52) i vilken de kognitiva processerna äger rum. 

 

Pedagogerna använder sig av en tydligt avgränsad miljö för att möjliggöra lek i mindre grupper. 

Trageton (2009) belyser vikten av att lokalerna delas upp i många små rum i syfte till att stimulera lek 

i smågrupper, där barnen ges möjlighet att koncentrera sig. Trageton menar att specialpedagogiska 

erfarenheter visat att barn, genom lek med andra barn som befinner sig på en högre nivå än deras egen, 

utvecklas positivt. Även materialvalet är, enligt pedagogerna, noga genomtänkt och syftar till att sända 

tydliga signaler om vad barnen förväntas göra. Huruvida ett barn uppfattas och framstår som 

kompetent eller uppfattas vara i behov av extra stöd villkoras i stor utsträckning, enligt Nordin-

Hultman (2004), av materialval och miljö. En möjlig tolkning kan vara att barnet av pedagogerna 

förstås ur ett relationellt perspektiv (von Wright 2002:11) vilket innebär att barnets handlingar förstås i 

relation till det sammanhang där barnet befinner sig. Kanske utgår pedagogerna från 

inklusionstänkandet (Skidmore 2004:113) vilket innebär att insatserna kan komma att handla om att 

uppmuntra och engagera alla barns aktiva deltagande.  

 

Två pedagoger poängterar vikten av ett noggrant genomtänkt materialutbud.  Trageton (2009) menar 

att den fysiska planeringen av material, rum och tid avspeglar den rådande pedagogiska 

grundinställningen. Leken kan hindras eller förstöras av en olämplig organisation av miljön, menar 

Trageton. Pedagogerna framhåller vikten av att materialet är intressant och utforskningsbart och 

hjälper barnen att vidmakthålla koncentrationen i leken. Materialet bör även vara tydligt vad det gäller 

användningsområde så att barnet förstår vad det förväntas utföra för aktivitet. Denna åtgärd minskar, 

enligt pedagogerna, användandet av fysiska och verbala prompter i form av förklaringar, något som i 

sin tur bidrar till att inte peka ut det barn som erhåller stöd. En möjlig tolkning av pedagogernas 

inställning till arrangerandet av de pedagogiska miljöerna kan vara att de agerar utifrån ett 

demokratiskt deltagarperspektiv (Haug 1998:19). Här erkänns att kunskap måste förstås beroende av 

en social situation och intressen. Perspektivet lägger stor vikt vid deltagande samt en ömsesidig 

respekt för vilka behov, intressen och ämnen som är av värde. Ett medvetet användande av material 

kan ur ett sociokulturellt perspektiv förstås som att genom användandet av artefakter (Säljö 2005:96) 

möjliggöra barns sätt att uppfatta och förstå sin omvärld. 

 

Pedagogerna beskriver i flera utsagor hur många tydliga hörnor och rumsliga indelningar med tydligt 

och signalstarkt material är viktiga faktorer i den pedagogiska miljön. Dessa insikter kan kopplas till 

Nordin-Hultmans (2004) tankar om hur de pedagogiska miljöernas erbjudande av flera 

handlingsmöjligheter och handlingssätt kan vara en förutsättning för att barns olikheter ska rymmas i 

skolan och förskolan. Nordin-Hultman menar att pedagogiska miljöers material, arkitektur och 

organisation påverkar vad barnen gör och hur barnen blir. Alltså kan material och miljö betraktas som 

villkorande för huruvida ett barn uppfattas och framstår som kompetent eller att vara i behov av extra 

stöd. Pedagogernas uttalanden visar på att de har goda kunskaper om vikten av att lokalerna delas upp 

i många små rum i syfte att stimulera till lek i små grupper något som, enligt Trageton (2009) 

möjliggör barnen att koncentrera sig.     

Den psykosociala miljön lyfts även fram som viktig vid inkluderingsarbetet. Pedagogerna menar att 

deras människosyn och förförståelse utgör ramar för vilket förhållningssätt och bemötande barnen i 
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behov av särskilt stöd får. Pedagogerna lyfter vikten av att problematisera själva inkluderingsarbetet, 

att ställa sig frågan: 

 

 
Hur gör man för att inkludera en person? För vems skull inkluderar vi? (Pedagog C) 

 

 

Pedagog C beskriver att pedagoger måste våga erkänna att inkluderingsarbetet kan vara svårt och inte 

alldeles självklart alltid men det är även viktigt att möta barnen med en ”positiv inställning”. 

Pedagogens uttalande blir möjligt att förstå sett utifrån Nordin-Hultmans (2004) beskrivning av hur de 

rådande föreställningar om barn som dominerar i ett sammanhang utgör ramar för barnets möjlighet att 

”bli”. Även Johansson (2005) anser att ”synen på barnet som en meningsskapande person att ta hänsyn 

till medför att verksamheten anpassas till barns intentioner, behov, erfarenheter och intressen” 

(Johansson 2005:78). Det blir möjligt att tolka pedagogernas yttranden som att de ansluter sig till 

tankarna om en inkluderande integrering (Haug 1998:23). Denna inkluderande riktning accepterar 

skillnader mellan barn och lägger stor vikt vid att utveckla gemenskap samt vid social träning.  

 
Pedagogerna beskriver även vikten av väl genomtänkta gruppkonstellationer. Med utgångspunkt i 

dessa beskrivningar, blir det möjligt att tolka det som att pedagogerna uttrycker insikter om vikten av 

att ostrukturerade leksituationer understöds av en väl planerad gruppkonstellation som syftar till att 

möjliggöra att barnen i lek även lär av varandra. Det är möjligt att förstå pedagogens beskrivningar av 

arbetet med väl genomtänkta gruppkonstellationer som uttryck för en förståelse för vikten av att skapa 

möjlighet till samlärande (Williams 2006:25). Det faktum att pedagogen medvetet använder sig av 

olika barn i olika aktiviteter kan kopplas till tankarna om att samlärande berikas av kulturell mångfald 

och att samlärande inte är beroende av vänskap eller ålder utan kan betraktas som ett sätt att förhålla 

sig till andra och till kunskap.  

 

Samtlig ovanstående utsagor, gällande miljöns utformning, kastar ljus över pedagogernas insikter och 

kunskaper om både den psykosociala och den fysiska miljöns betydelse för barns möjlighet till 

deltagande, lärande och kunskapande i och genom lek. Detta kan kopplas till, och därmed förstås, ur 

en poststrukturell subjektssyn (Nordin-Hultman 2004), vilken innebär att blickarna riktas mot hur barn 

”blir” i relation till de normer och möjligheter som olika aktiviteter och miljöer utgör. Nordin-Hultman 

menar att barns tal och handlingar håller sig inom de handlingsmönster, föreställningsvärldar samt 

meningsbärande tankemönster som de möter och där med lär sig att använda.  

 

 

Vikten av utbildning och handledningsstöd 
Samtliga pedagoger poängterar vikten av utbildning när det gäller inkludering av barn med diagnos 

inom autismspektrumet. Pedagogerna hävdar vikten av att inkluderingsarbetet diskuteras i arbetslaget. 

Pedagogerna beskriver arbetet med inkludering som en svår balansgång där pedagogerna ofta måste 

ställa sig frågan: För vems skull inkluderar vi? Johansson (2005:233) menar att det är i diskussioner i 

arbetslaget som gemensamma strategier och förhållningssätt kan utvecklas. Pedagogerna beskriver 

även hur värdefulla de kontinuerliga handledningstillfällena, som tillhandahålls av Autismcenter för 

små barn, är. Även Nilholm (2006:45) belyser tillgång till specialistkunskap och stödteam som en 

viktig faktor i syfte att öka inkludering. Johansson (2005:245-246) framhåller vikten av kontinuerlig 

fortbildning samt att pedagogerna ges möjlighet att reflektera och diskutera.    
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9.3 Avslutande diskussion 
 
En slutsats är att utifrån pedagogernas intentioner att utveckla inkluderande lärsituationer i social 

gemenskap har exkluderande åtgärder varit viktiga som komplement för att kunna fullfölja de 

inkluderande intentionerna.  

 

Vi tycker oss, genom arbetet med studien, ha fått syn på att inkluderingsarbetet är något komplext som 

både innefattar inkludering i dess renaste form samt utgörs av en rad exkluderande åtgärder. 

Pedagogerna beskriver de exkluderande åtgärderna som nödvändiga för att barnet framgångsrikt ska 

kunna delta i olika sociala kontexter. Att vara tillsammans med andra kan även innebära att vara 

tillsammans med ”sin fröken” i ett rum där man inte störs av några andra intryck som kan försvåra 

kunskapandet.  

 

Pedagogerna lyfter vikten av att problematisera själva inkluderingsarbetet och den svåra balansgång 

som arbetet ofta innebär. De menar att det är viktigt att pedagogen ställer sig frågan: varför gör jag det 

jag gör just nu? Pedagogerna beskriver att det är mycket viktigt att utgå från barnet, som är föremål för 

insatserna, så att inte intentionerna att inkludera till varje pris kanske istället orsakar problem för 

barnet. Det blir tydligt att det är viktigt att pedagogerna har insikter i vad barnet har för starka och 

svaga sidor.  Kanske kan man här tala om att pedagogen har insikt om barnets förförståelse i syfte att 

arrangera lärsituationer som tar sin utgångspunkt just i denna förförståelse. Plötsligt blir det möjligt att 

förstå hur åtgärder som syftar till att diagnostisera barns brister och svårigheter kan ligga till grund för 

att skapa så bra förutsättningar som möjligt i syfte att understödja barn att vara tillsammans och i 

denna meningsfulla samvaro lära och kunskapa av och med varandra. Vi tycker oss under studiens 

gång fått syn på att ett smågruppsinriktat arbetssätt i en väl genomtänkt pedagogisk miljö, vilket ofta 

används vid inkludering av barn med diagnoser inom autismspektrumet, kommer alla barn till godo 

och skapar goda förutsättningar för alla barn att vara tillsammans.  

 

Skidmore (2004) beskriver tre paradigm/perspektiv som bör samverka för att skolpersonal på bästa 

sätt ska kunna hantera specialpedagogiska frågor. Det psyko-medicinska perspektivet (Skidmore 

2004:10) riktar blickarna mot individen och förklarar eventuella problem som individbundna, det 

sociologiska perspektivet (Skidmore 2004:10) söker förklaringsmodeller i strukturella orättvisor i 

samhället medan det organisatoriska perspektivet (Skidmore 2004:10) belyser brister i skolsystemets 

organisation. Perspektiven tenderar enligt Skidmore att förklara komplexa fenomen alltför ensidigt. I 

likhet med Skidmores tankar föreställer även vi oss att komplexa specialpedagogiska frågor måste 

söka lösningar med utgångspunkt i- och i samverkan mellan flera perspektiv. Perspektiv som både 

riktar mot individen och belyser organisationen och samhället i stort.  

 

Enligt resultaten av vår studie blir det möjligt att förstå begreppet inkludering i relation till social 

rättvisa som intentioner att skapa förutsättningar för alla barn utifrån deras egna villkor. Alla barn 

kanske inte fullt ut kan dra nytta av lärsituationer där de är tillsammans med andra barn. Några barn 

kanske först måste få tillägna sig viss kunskap tillsammans med en vuxen för att sedan generalisera 

och befästa sina färdigheter tillsammans med flera individer. Alla människor bör ges möjlighet att 

hitta sina vägar till kunskap och de vägarna kan se lite olika ut. Pedagogens uppgift är att få syn på 

dessa olikheter och att skapa forum där olika typer av lärprocesser kan äga rum. Ytterligare en 

framkommen slutsats är att utbildning spelar stor roll för pedagogers medvetenhet. Denna 

medvetenhet kommer till uttryck bland annat genom pedagogers förhållningssätt, deras syn på barnet 

samt deras kunskapssyn, något som i sin tur spelar en avgörande roll för en lyckad inkludering.  

 

Är det möjligt att inte betrakta exkludering och inkludering som två motsatser? Kan man tänka sig att 

dessa två olika typer av insatser kan vara två sidor av samma mynt? Kanske är det till och med så att 

det ena inte utesluter det andra, utan de bägge inriktningarna kan vara tätt sammanflätade med 

varandra och tillsammans utgöra ett bra insatsunderlag för inkluderingsarbetet med barn med diagnos 

inom autismspektrumet. 
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9.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Studiens resultat väcker nya frågor. Är det möjligt att inte tolka begreppen inkludering och 

exkludering som två vitt skilda synsätt vad gäller åtgärdsinsatser. Här skulle kanske en 

tvärvetenskaplig forskning, med ansatser både i det pedagogiska- och i det psykomedicinska fältet, 

bidra till en vidare förståelse av de bägge begreppen. Kan hända att en sådan förståelse kan ligga som 

grund för en förändrad syn på- och en djupare kunskap för hur inkluderingsarbete kan utformas i syfte 

att möta varje enskild individs förutsättningar och behov.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Frågor till intervjudelen. 

 

1. Hur tänker du kring/ hur skulle du vilja beskriva begreppet inkludering? 

 

2. Har du/ni tänkt på något speciellt sätt, eller utgått från särskilda 

tankegångar, då ni utformat den fysiska miljön? 

 

3. Vilka särskilda kunskaper tror du att pedagoger behöver inneha för 

inkluderingsarbetet med barn med diagnoser inom autismspektrumet? 

 

4. Vilken utbildning, har du fått, som kan ge dig stöd i inkluderingsarbetet? 

 

5. Vad tycker du om att inkludera barn med diagnoser inom 

autismspektrumet i den ordinarie pedagogiska verksamheten i förskolan? 

 

6.  Vad har du för grundutbildning? 

 

7. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att lyckas med 

inkluderingsarbetet? 

 

8. Finns det något område där du anser dig behöva mer kunskap/utbildning? 

 

9. Har du några särskilda strategier/arbetsmetoder som du använder dig av 

då du stödjer i oorganiserade leksituationer? 
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Introduktionsbrev      Bilaga 2 

 

 

 

 

                               Stockholm 1/3 - 12 

 

      

 

 

Hej! 

Våra namn är Marie Littke & Tina Stålnacke och vi läser till lärare mot yngre åldrar på Stockholms 

Universitet. Den här terminen skriver vi vårt självständiga arbete inom ramen för vår utbildning. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationen av förskolornas miljö, samt pedagogers 

förhållningssätt, strategier och arbetsmetoder understödjer inkluderingsarbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Vi har valt att avgränsa oss till att främst undersöka hur inkluderingsarbetet i 

ostrukturerade leksituationer går till.   

 

Undersökningen sker genom en inledande videoobservation, vilken tar ca en timme i anspråk. Med 

utgångspunkt i observationen genomförs sedan ett reflekterande samtal, som även det pågår i ca en 

timme. Avslutningsvis genomförs en intervju.  Vårt besök på er förskola förväntas pågå ca 3 – 4 

timmar. Vår avsikt är inte att studera enskilda barn – det är pedagogens handlande och miljön som står 

i fokus för vårt intresse.  

 

Under arbetet med studien följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002), vilket innebär vi tillgodoser de fyra allmänna huvudkraven; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga uppgifter, 

videoobservationer, samtal och intervjuer som vi får ta del av kommer att behandlas konfidentiellt och 

avidentifieras i den slutliga uppsatsen.  All insamlad data kommer att förstöras efter uppsatsens 

färdigställande. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du och ditt barn har alltid rätt och 

möjlighet att avstå. Våra närvarotider, i de aktuella förskoleaktiviteterna, kommer i förväg att 

annonseras. Uppsatsen kommer sedan att delges respektive deltagande förskola.  

    

Ni är alltid välkomna att kontakta oss med eventuella frågor och funderingar kring vår uppsats och det 

fältarbete vi genomför.  Våra kontaktuppgifter återfinns nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Littke   Tina Stålnacke 

xxx-xxx xx xx  xxx-xxx xx xx  

mali7716@student.su.se tist6208@student.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mali7716@student.su.se
mailto:tist6208@student.su.se


41 

 

Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn kan komma att medverka i videoupptagningar som ingår i ovanstående 

studie. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Datum och underskrift 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

Underskrivet godkännande lämnas till avdelningspersonalen. 
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