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Sammanfattning  
Detta är en kvalitativ studie som belyser om den visuella pedagogiska miljön bidrar till en förskola och skola för alla. Den frågeställning 

som ligger till grund för uppsatsen är; Kan den visuella pedagogiska miljön bidra till en förskola och skola för alla? 

 

Uppsatsens litteraturgenomgång har sex huvudrubriker där vi teoretiskt beskriver de grundläggande begreppen för vår frågeställning. Dessa 

begrepp är; en förskola och skola för alla, inkludering och integrering, delaktighet, kommunikation, visuell pedagogisk miljö samt 

funktionsnedsättning. Den empiriska undersökningen har skett triangulärt genom kvalitativa deltagandeobservationer, via intervju med 

pedagoger samt samtal eller samspel med barnen. Detta har skett på en allmän förskola där det finns ett dövt barn med cochleaimplantat 

(CI) och på en allmän skola där det finns ett barn med autism.  

 

Resultatet av uppsatsen visar att genom den visuella pedagogiska miljön kan pedagogerna stärka de funktionsnedsatta barnens 

kommunikation, vilket leder till en ökad delaktighet och som i sin tur bidrar till en inkludering. Den visuella pedagogiska miljön anser vi 

skapar förutsättningar och är en del i arbetet för en förskola och skola för alla. 
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1. Inledning 
Vårt gemensamma intresse för de specialpedagogiska frågorna grundar sig på våra personliga 

erfarenheter. Dessa erfarenheter bygger på att Mia Kerstis har en döv son som idag har 

bilaterala cochleaimplantat (CI). CI är ett högteknologiskt hjälpmedel som gör det möjligt för 

döva att höra. Döva barn som får ett CI tidigt kan utveckla tal och språkförståelse utifrån sina 

individuella förutsättningar. Till hösten kommer han att börja i förskoleklass vilket ger 

upphov till många frågor. Kommer han att ges möjligheter till samma kunskap som alla de 

andra barnen i klassen? Får han det stöd han har rätt till? Skapas det förutsättningar som 

behövs för att han skall kunna bli delaktig och därmed inkluderad i klassen?  Lotta S Karlsson 

har många års yrkeserfarenhet från arbete med vuxna psykiskt utvecklingsstörda samt 60 

högskolepoäng i specialpedagogik från Mälardalens högskola, Västerås. Dessa erfarenheter 

har väckt ett starkt intresse för att stödja barn med funktionsnedsättningar i skolan.  

 
Vi har en längre tid diskuterat om förskolan och skolan verkligen är en förskola och skola för 

alla? Våra diskussioner grundar sig i våra olika erfarenheter, den verksamhetsförlagda 

utbildning samt litteratur. Vi är medvetna om frågans komplexitet, den väcker mycket känslor 

och tankar hos oss.  I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94, Utbildningsdepartementet, 1994) står det bland annat  
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling (s. 6). 

 
Vår uppfattning är att miljön har en stor betydelse i arbetet med barn och då speciellt med 

barn med funktionsnedsättningar. Våra tankar kring en förskola och skola för alla är att alla 

barn skall vara delaktiga och att miljön skall vara anpassad och tillrättalagd för alla barn. Med 

miljö avser vi den materiella och fysiska miljön men även den kommunikativa och 

psykosociala miljön. Om en anpassning till miljön inte sker anser vi att miljön gör barnen 

handikappade i sin situation. Denna uppfattning har vi fått av World Health Organizations 

(WHO, 2001) där vår tolkning av deras definition av handikappsbegreppet är att handikappet 

är glappet mellan miljöns krav och individens förutsättningar. Funderingar vi har, är varför 

barn med funktionsnedsättning som finns i den allmänna förskolan och skolan kallas för 

inkluderade. Betyder det att vi inte har en förskola och skola för alla? Innanförskap förutsätter 

utanförskap i både begreppet integrering och inkludering, varför dilemmat kvarstår. Det går 

inte att inkludera utan att exkludering finns närvarande (Assarsson, 2007 s. 46). Våra 
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pedagogiska och didaktiska tankar kring hur barn lär sig kommer från den ryske psykologen 

och pedagogen Vygotskijs sociokulturella kunskapssyn, där vår uppfattning är att vi lär av 

varandra i ett socialt samspel (läs vidare 3.4.1). 

 

Vår ambition är att i den empiriska undersökningen observera den visuella pedagogiska 

miljön i den allmänna förskolan och skolan. Vi har valt två specifika barn med olika 

funktionsnedsättningar där vi genom empirin skall försöka få en uppfattning om den visuella 

pedagogiska miljön skapar möjlighet till delaktighet i gruppen. Vårt intresse för den visuella 

pedagogiken väcktes genom Carin Roos avhandling Skriftspråkande döva barn – en studie om 

skriftspråkligt lärande i förskolan och skolan (2004). Roos anser att dagens pedagogik är 

alltför auditivt inriktat och hennes fråga till vidare forskning handlar om hur man kan bygga 

upp en bra visuell pedagogisk miljö. Vår ambition är att utgå från barns perspektiv. Halldén 

(2003) påpekar att det råder en komplexitet i begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. 

Det handlar bland annat om vem som tolkar barnen. Barnperspektivet beskriver vilka 

konsekvenser de politiska eller de vuxnas handlande har för barn. Utifrån detta perspektiv 

tolkas barnens behov och utgår från barnens rättigheter. Att ta ett barns perspektiv menar 

Halldén är att se barnen som informanter där de själva beskriver sin tillvaro.  
Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett perspektiv som syftar till att tillvarata 
barns villkor och verka för barns bästa eller för att studera en kultur skapad för barn. Sett som 
två ord blir det i stället att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets (s.14). 

 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om den visuella pedagogiska miljön bidrar till en 

förskola och skola för alla. Vidare är vårt syfte i den empiriska undersökningen att utifrån 

deltagandeobservationer, intervjuer med pedagogerna och samtal eller samspel med barnen 

försöka svara på vår frågeställning.  

 

Genom deltagandeobservationerna vill vi också undersöka om pedagogerna använder den 

visuella pedagogiska miljön för att stärka och säkra kommunikationen. Vi kommer att inrikta 

oss på ett dövt barn med CI samt ett barn med autism. 

 
2.1 Frågeställning 
Kan den visuella pedagogiska miljön bidra till en förskola och skolan för alla? 

 

För att kunna besvara vår huvudfråga har vi valt att använda två underfrågor, 
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Hur ser den visuella pedagogiska miljön ut för ett barn med CI i den allmänna förskolan och 

ett barn med autism i den allmänna skolan? 

Vad innebär en inkluderad förskolegång för ett barn med CI och en inkluderad skolgång för 

ett barn med autism? 

3. Litteraturgenomgång 
Denna litteraturgenomgång är uppdelad i sex huvudrubriker där vi teoretiskt beskriver de 

grundläggande begreppen för vår frågeställning. Vi har genomgående valt att i denna uppsats 

använda begreppen barn, pedagog, en förskola och skola för alla samt funktionsnedsättning.   

 

3.1  En förskola och skola för alla 

Det finns många olika tolkningar av begreppet en förskola och skola för alla, tillämpningen av 

dessa utgår från olika tolkningsvariationer. Haug (1998) tolkar definitionen en förskola och 

skola för alla; att förskolan och skolan skall vara avsedd för alla, där alla barn skall känna 

trygghet, meningsfullhet och att barnen skall uppleva att det är deras förskola och skola. Han 

menar att i skolan skall alla barn få möjlighet till ökade kunskaper, erfarenheter, stärkt 

självkänsla och upplevelse av en duglighet samt rätt till ett socialt nätverk. Olika tolkningar 

menar Assarsson (2007) bidrar ofta till olika utgångspunkter, hon förklarar att begreppet en 

förskola och skola för alla oftast tolkas specialpedagogiskt vilket får som konsekvens att detta 

endast gäller några få barn. En förskola och skola för alla är enligt författaren svår att uppnå 

då kompetens och skolans attityder ofta inte överensstämmer med de mål en förskola och 

skola har. Hon menar att verksamheternas organisation och tradition gör uppdraget en 

förskola och skola för alla omöjligt, trots att möjlighet och vilja finns hos pedagogerna. 

Förutom tolkningsvariationer av begreppet en förskola och skola för alla, finns det även olika 

påverkansfaktorer.  En påverkansfaktor som tydligt beskrivs är de politiska intentionerna och 

hur de påverkar de styrdokument som finns. Assarsson (2007), Larsson (2007), Persson 

(2001) och Haug (1998) menar att pedagogernas arbete styrs av styrdokumenten som i sin tur 

påverkar de inkluderade barnens möjlighet till kunskapsutveckling. Andra påverkansfaktorer 

som beskrivs är det Brodin & Lindstrand (2004) beskriver om att segregeringen ökar i takt 

med barnens ålder. De anser att desto högre upp i åldrarna barnen kommer förändras uttrycket 

till att bli en förskola och skola för vissa men inte för alla. Här ställer vi oss frågan om det 

beror på att förskolan och skolan har för stora krav eller beror det på att förskolan och skolan 

har svårighet med att möta alla barn? Brodin och Lindstand (2004) menar att en förskola och 
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skola för alla måste utgå från ett helhetsperspektiv där det inte finns några särskilda regler 

eller förklaringar. Funktionsnedsättningen är inget hinder om miljön är anpassad i förskolan 

och skolan. En liknande uppfattning har Persson (2001) men beskriver att barnens svårigheter 

i skolan i de lägre åldrarna ofta tolkas som individbundna. Han menar att miljöaspekterna 

upplevs som mer svåridentifierade då det finns risk för kollegial misstro eller rädsla för 

konflikt.  

 
Assarsson (2007) refererar till Bloms avhandling som hävdar att nedskärningarna i skolan får 

stora konsekvenser för barn med funktionsnedsättning. Barnen segregeras till mindre grupper 

då resurserna inte räcker till och klasserna blivit större. Dessa mindre grupper blir ofta 

bestående trots att det strider mot läroplanen. Haug (1998) är av liknande åsikt men han 

påtalar att även vårt välfärdsamhälle och de ökade kraven på specialkompetens bidrar till den 

ökade segregeringen. Han hävdar att den svenska skolorganisationen har valt att se barns rätt 

till likvärdig utbildning som en segregerande och kompensatorisk lösning. Han menar att de 

politiska intentionerna inte överensstämmer med verkligheten. Verksamheterna speglar en 

skoltradition där specialundervisningens uppdrag är diffus samt att de specialpedagogiska 

kunskaperna hos pedagogerna i den allmänna förskolan och skolan är relativt begränsade. 

 
Ytterligare påverkansfaktorer lyfter Assarsson (2007) när hon påpekar att det idag saknas en 

pedagogik och didaktik som kan anpassas till barns olikheter och funktionsnedsättningar. 

Denna åsikt stödjer även Persson (2001) och Larsson (2007) då de anser att pedagoger 

behöver ha goda ämnesdidaktiska kunskaper men även allmändidaktiska och 

specialdidaktiska kunskaper för att kunna möta alla barn och skapa en förskola och skola för 

alla. Persson (2001) menar att lärarutbildningen har en nyckelfunktion för att pedagogerna 

skall få de kunskaper som krävs för att klara de naturliga variationerna och olikheterna som 

finns i skolan.  Björklid & Fischbein (1996) menar att hänsyn måste tas till vilka 

påverkansfaktorer som råder samt inse hur dessa samspelar. För att förstå en människa 

behöver man därför lära känna, förutom henne och hennes miljö, hennes samspel med miljön 

(s.14). 

 
För att uppnå skolans mål om en förskola och skola för alla lyfter Larsson (2007) fram vikten 

av en satsning från politiskt håll på både omsorg och kunskap, där skolan ses i sin helhet. 

Haug (1998) menar att en metodik grundad på inkludering bygger på att se till det barn har 

gemensamt inte det som avviker. Att anpassa miljön så att alla kan vara delaktiga kräver 

professionell kunskap samt en verksamhet som är öppen för förändringar. Persson (2001) 
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beskriver Bells studier där han menar att en målstyrd och prestationsinriktad förskola och 

skola aldrig kan bli en förskola och skola för alla. Persson förklarar att 

segregeringsproblematiken inte är av organisatorisk art utan att dessa problem kan åtgärdas 

genom förändrade värderingar. Han menar att skolan i sin helhet bör reflektera över och 

analysera de grundläggande värderingarna kring en förskola och skola för alla. En 

påverkansfaktor som vi inte funnit belysts men som vi har erfarenhet av är att det skall finnas 

en förskola och skola för alla i närhet av hemmet. Om det skall vara en förskola och skola för 

alla skall barn med funktionsnedsättningar inte behöva pendla eller bo på internat. Barnens 

familjer skall inte heller behöva flytta till annan ort för att barnen skall få den pedagogik och 

tillrättalagda miljö som de behöver.  

 

En gemensam uppfattning verkar vara att den specialpedagogiska undervisningen och dess 

innehåll inte bara rör det specifika barnet och pedagogerna runt om denne, utan hela 

förskolans och skolans verksamhet skall ingå i detta arbete. Där alla barn skall ha rätt till en 

personlig anpassning av såväl material och miljö där full delaktighet kan uppnås. En förskola 

och skola för alla kräver demokrati, där elevinflytande och föräldrapåverkan är viktigt.  

 
3.1.1 Lagar, Styrdokument och regler 

Under denna rubrik vill vi påvisa några viktiga lagtexter och begrepp som vi anser har 

betydelse för vår frågeställning. Till en början vill vi påvisa de lagstiftningarna som har ett 

övergripande och globalt perspektiv, vilket påverkar både samhället, förskolan och skolans 

verksamhet. För att samsyn mellan olika länder skall råda finns Förenta nationernas (FN) 

standardregler (1993). Regel 15 beskriver att staterna har ansvaret för att det skapas en 

rättslig grund för åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning (www.regeringen.se).  

 
På nationell nivå är skollagens portalparagraf en övergripande och vägledande paragraf för 

hela skolans verksamhet, i kap1 §2 står följande: 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn  
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet (www.riksdagen.se). 
 

Vidare visar denna paragraf att detta skall ske under demokratiska förhållanden. 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten i skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
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verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö (www.riksdagen.se). 

 
Enligt skollagen skall barn ges möjlighet och det skall skapas förutsättningar för en 

inkluderad förskole- och skolgång där grundläggande värderingar skall råda. Men det finns 

inget angivet om att alla barn skall ha samma kunskap. 

 

I det praktiska och pedagogiska arbetet skall pedagogerna ta hänsyn till förutom skollagen 

även läroplan och kursplan. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94, Utbildningsdepartementet, 1994) står det bland annat 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (s.6). 

 
Det står också följande Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 

och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 

(s.9). 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, 1998) säger att 
Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet 
att utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla 
barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (s.8). 

 
Enligt Strandberg (2006) speglar läroplanerna en sociokulturell kunskapssyn. Han menar att 

kommunen, förskolan och skolan har stora möjligheter att skapa relevanta läromiljöer för alla 

barn. Styrdokumenten ligger som grund för vad som skall råda inom förskolan och skolan, 

Persson (2001) påtalar problematiken med en förskola och skola för alla genom att: Skollag, 

förordningar och läroplaner uttrycker samhällets intentioner och ambitioner men skolan 

säger ingenting om hur intentionerna skall realiseras (s. 142) . 

 
3.2 Inkludering och integrering 
Skollagen och läroplanernas beskriver att målet är, en förskola och skola för alla. Vi vill 

tydliggöra skillnaden mellan begreppen inkludering och integrering, då dessa begrepp 

förekommer i förskolan och skolans verksamheter. 

 
Persson (2001) definierar begreppet integrering enligt följande: 

I skolsammanhang kom begreppet integration att användas i samband med införandet av 
grundskolan på 1960-talet. Integration innebar att den vanliga skolan skulle öppnas för barn från 
andra, segregerade skolformer (s. 8). 
 

Persson (2001) definierar begreppet inkludering enligt följande: 
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Ett begrepp som myntades i USA under slutet av 1980-talet och som innebar att krav ställdes på 
skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att 
alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan så att 
ingen exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetsskapandet ( s. 8). 
 

Brodin & Lindstrand (2004) menar att ett barn inte automatiskt är inkluderat bara för att de 

fysiskt finns i barngruppen. För att barn skall känna sig och räknas som inkluderade måste de 

naturligt ingå i gemenskapen. Huruvida inkludering eller itegrering tillämpas beror ofta på 

pedagogen eller snarare bristen på pedagoger. Pedagogerna har oftast en uppfattning om hur 

de skall inkludera och bedriva en god pedagogik, men svårigheter uppstår då det inte går att 

ge barnen mer stöd än vad det finns resurser till. De menar att det viktigaste för att få en 

fungerande inkluderad förskola och skola är att pedagogerna har adekvat utbildning där 

kompetensutvecklingen sker fortlöpande. Linikko (2006) refererar till undersökningar som 

beskriver lärares uppfattningar om inkludering av barn med funktionsnedsättningar. Generellt 

sägs att pedagoger är positiva till en inkluderad förskola och skola, men att pedagogernas 

förhållningssätt har ett starkt samband mellan vilken kompetens de har. Dessutom framkom 

att gruppstorlek, erfarenhet och ledningens attityd har en stor betydelse för pedagogens 

uppfattning om inkludering. 

 
Problematiken med att inkludera anser Haug (1998) löses inte genom att bara omorganisera 

eller omstrukturera den fysiska miljön. De individuella behov som finns måste inrymmas och 

anpassas till barnens olika förutsättningar. När det pedagogiska arbetet skall planeras skall 

kunskapen stå i centrum inte funktionsnedsättningen. Pedagogernas dilemma är att anpassa 

undervisningen och materialet till alla barn samtidigt som barnen skall uppleva delaktighet i 

gemenskapen. Om barnen skall vara inkluderade i förskolan och skolan krävs en samsyn, ett 

gemensamt förhållningssätt och en värdegrund för funktionsnedsättningen.  

Göransson (2004) tar upp Fergusons tankar  
Det finns inga magiska eller helt säkra tillvägagångssätt för att skapa inkluderande skolor och 
klassrum. Det finns inte heller någon grad av inkludering som vi ska sträva efter. Inkludering är 
snarare en process som ständigt utvecklas och ställer krav på att normalpedagogik och 
specialpedagogik växer samman och på samarbete mellan personal (s. 29). 
 

Detta överrensstämmer med det Persson (2001) beskriver om att skolan måste svara upp för 

idén om att barn är olika och lär sig och utvecklas i olika takt. Av liknande åsikt är Assarsson 

(2007) då hon refererar till Jenkinson som menar att om inkludering skall ske, krävs 

individuella uppgifter där barnen arbetar utifrån sin egen förmåga. Alla barn har rätt att känna 

självkänsla och duglighet.  I Lpo 94 finns står att;  Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns olika sätt att nå målen./…/ (s.6). 
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Haug (1998) beskriver olika tolkningsvariationer av inkluderingsbegreppet; från en 

segregerad integrering, där barn får specialpedagogisk undervisning enskilt eller i liten grupp, 

till en inkluderad integrering där all specialpedagogiksundervisning sker i en social 

gemenskap. Haug refererar till den pedagogiska filosofen och professorn Dewey som 

förespråkar ett demokratiskt deltagareperspektiv, detta perspektiv kräver inkludering. 

Inkluderingsprocessen innebär att vi bör visa att variationer och olikheter är bra i förskolan, 

skolan och i samhället. Allas rätt till utbildning och ett bra liv gäller inte bara i förskolan och 

skolan utan detta synsätt måste gälla i hela samhället. 

 
Utifrån Perssons (2001) tolkning är skillnaden mellan integrering och inkludering att 

integrering ser till individen men inte till gemenskapen i gruppen. Inkludering framhåller mer 

individens samhörighet med gruppen. Persson utvecklar detta då han menar att målsättningen 

för inkludering i förskolan och skolan är att alla barn har rätt till kunskap. Där kunskapen och 

samhörighet är det centrala.  

 
3.3 Delaktighet 
Ytterligare ett begrepp som är vanligt förekommande i förskolan och skolan är delaktighet. 

Enligt nationalencyklopedin (NE) definieras delaktighet som aktiv medverkan (www.ne.se). 

Inkludering utifrån ovanstående förklaring innebär att alla barn skall uppleva samhörighet i 

gruppen. Strandberg (2006) beskriver utifrån Vygotskij sociokulturella teorier att aktivitet 

tillsammans med andra är nyckelordet till allt lärande. Delaktighet enligt Haug (2003) är att 

barnen skall kunna vara aktiva i gemenskapen och känna en ömsesidig tillit i gruppen, vilket 

innebär att förskolan och skolan måste skapa förutsättningar för de individuella behov som 

finns. Detta resonemang styrker Strandberg (2006) då han beskriver Vygotskijs proximala 

utveckingszon, den handlar om att skapa en miljö där barnet har förväntningar och 

utmaningar, som i sin tur stimulerar till utveckling och nya kunskaper. Detta sker i en 

gemenskap med andra vilket kan förtydligas med citatet …- det jag idag kan tillsammans med 

andra, kan jag i morgon göra själv…(s. 37). 

 
Granlund med flera (2004) har i sin rapport undersökt sambandet och förhållandet mellan 

barn med funktionsnedsättningar och delaktighet. De har även i sin studie jämfört resultaten 

med barn utan funktionsnedsättningar. Den gemensamma tolkningen för delaktighet är en 

individs engagemang i sin livssituation, aktivitet och inflytande. Rapporten visar att en 

miljöanpassning är av största vikt för barn med funktionsnedsättningar. Denna 

miljöanpassning gäller såväl tillgången till hjälpmedel, en tillrättalagd fysisk miljö och ett gott 
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samspel mellan individerna i den psykiska närmiljön. En stärkt delaktighet uppnås via goda 

kontakter, kunskaper och ett gott informationsbyte i samarbetet mellan barnet, hem och skola. 

Hur delaktighet uppfattas hos barn med funktionshinder beror alltså inte på funktionshindret 

utan på vilka förutsättningar som finns och om miljön kan tillrättaläggas. Resultatet i 

rapporten beskriver att hos barn med funktionsnedsättning är upplevelsen av delaktighet större 

i vuxenstyrda strukturerade aktiviteter än i de fria aktiviteterna. Vilket kan förklaras av att 

miljön är bättre anpassad i de strukturerade aktiviteterna. Rapporten visar också att 

delaktighet och samspelet mellan kamrater upplevs som svårare för barn med funktionshinder. 

Detta resulterar i att barn med funktionshinder får färre erfarenheter av socialt samspel och 

därmed utvecklar en lägre social kompetens. För att uppnå delaktighet behöver hänsyn tas till 

olika omgivande miljöfaktorer men vikigast är att ha ett bra samspel, en god tillgänglighet 

samt ge barnen goda autonoma personegenskaper. Zachrisson, Rydeman & Björck-Åkesson 

(2001) beskriver att ytterligare komponenter som leder till ökad delaktighet är de egna 

erfarenheterna och variationerna av erfarenheter där även det egna tillåtandet av 

misslyckanden finns. En ökad delaktighet kan innebära en känsla och upplevelse av 

självbestämmande, vilket innebär att individen har val, inflytande, upplevd kontroll samt att 

den har en positiv inställning till sig själv och till sin förmåga. 

 

För att barn skall uppleva delaktighet behöver pedagogen även se till personlighet. Göransson 

(1987) beskriver att känslorna är människans drivkraft, oberoende av begåvning. Beroende på 

erfarenhet och vilken situation barnet befinner sig i, uttrycker de känslor olika. De egna 

förväntningarna är starkare än viljan, därför är resultatet viktigt. Med för höga mål eller för 

svåra uppgifter och ständiga misslyckanden kommer självkänslan och motivationen att 

påverkas negativt. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det bland annat Varje elev 

har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (s.9). Andersson (1999) menar att 

kunskapsnivån inte behöver vara lika för alla barn, utan vikigast är att alla barn skall få 

utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Samspel och kommunikationen har en 

avgörande roll för att utveckling och lärande skall ske. 

 
3.4 Kommunikation 
Många barn med funktionsnedsättning behöver både verbal och en visuell kommunikation för 

att nå kunskap. Vår generella uppfattning är att större delen av undervisningen i förskolan och 

skolan sker auditivt. Detta är intressant eftersom Bylund & Kristiansen (2005) påtalar att det 

9



 

verbala uttryckssättet endast står för cirka 10 % av kommunikationen, resterande är 

kroppsspråk. I den teckenspråkliga miljön står cirka 40 % av kommunikationen av de visuella 

rörelserna med händerna resterande kommunikation är miner och kroppsspråk. Författarna 

menar att det skrivna ordet, bilden och siffror är den kommunikation som är tydligast 

eftersom den enbart tolkas genom den visuella perceptionen.  

 
Larsson (2007) citerar Dewey: 

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och 
därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att 
man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra har tänkt och känt, och 
påverkas, på ett eller annat sätt, av detta. Inte heller den man kommunicerar med förblir 
opåverkad (Dewey 1916/1999, s. 39). (s. 43). 

 
Larsson (2007) beskriver att kommunikation och samspel bygger på respekt, trygghet och 

tillit. En god kommunikation kräver ömsesidighet, öppenhet och goda relationer mellan 

deltagarna. All kunskapsutveckling kräver social kompetens. Ett gott samspel och god 

kommunikation borde enligt Larsson vara ett grundläggande perspektiv där man ser kunskap 

som en demokratisk process i nuet, inte för framtiden. 

3.4.1 Samspel 

Vygotskij menar att samspel är grunden för allt lärande och all utveckling. Samspelet är även 

grunden för social kompetens eftersom allt samspel kräver kommunikation. Det är genom 

dessa sociala interaktioner som språket skapas och som i sin tur leder till det grundläggande 

intellektet. Förskolan och skolan har en viktig roll för barnets lärande och utveckling då 

många möjligheter finns till att skapa samspel mellan individer (Strandberg, 2006). Andersson 

(1999) menar att barn samspelar i olika miljöer och med många olika individer. För att detta 

skall gagna barnen krävs att samspelt och kommunikationen bygger på respekt och tillit.    

 
Vi kommer nedan att ta upp några viktiga och vanligt förekommande visuella 

kommunikationssätt, som barn med funktionsnedsättningar använder sig av. 

 
3.4.2 Kroppsspråk 

Kroppsspråk beskrivs på följande sätt: de kroppsrörelser människan använder förutom tal och 

skrift för att förmedla information (www.ne.se). Kroppsspråket är medfött och tas oftast för 

givet trots att hälften av vår kommunikation sker via kroppsspråket. Vi människor använder 

oss av liknande gester och ansiktsuttryck för att förmedla känslor.  Genom forskning finns 

bevis på att alla människor har en gemensam nedärvd icke-verbal förmåga. Därav kan vi 
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kommunicera med människor från olika länder trots att vi inte har ett gemensamt verbalt 

språk (Asher, 1999).  

 
3.4.3 Bliss och Pictogram 

För att stödja eller stärka kommunikationen för barn eller personer med 

funktionsnedsättningar används ofta bildspråkssymboler, det vanligaste är bliss och pictogram 

(se bilaga 2). Bliss är ett visuellt kommunikationssystem som är baserat på logiska bilder och 

symboler. Bliss består av 50 grundformer och kan kombineras på en rad olika sätt. Bliss 

används av personer som är gravt rörelsehindrade och ersätter eller stödjer det talade språket. 

Bliss har en viss grammatisk uppbyggnad och kan utvecklas till ett väl fungerande språk.  

 

Pictogram är ett grafiskt kommunikationssystem, med vita bilder mot en svart bakgrund samt 

en förklarade text. Det är ett enklare system än bliss då de består av bildlika eller godtyckliga 

symboler. Pictogram används för att underlätta kommunikationen för icke talande eller 

skrivande, som språkstöd eller som länk mellan olika kommunikationssystem. Ofta används 

pictogrambilder som informationsskyltar i den allmänna vardagliga miljön, som exempelvis 

toalett och handikapparkering. Pictogrambilder är konkreta och har därmed en begränsad 

språklighet (Falck, 1995). 

 
3.4.4 Teckenspråk 

Teckenspråk är ett visuellt och gestikulerande språk som främst används av döva personer (se 

bilaga 2). Alla länder har sitt eget teckenspråk, det finns alltså inget internationellt språk för 

döva personer i världen (www.ne.se).  

 

1981 erkände Sveriges riksdag som första land i världen dövas teckenspråk som ett 

självständigt språk. Två år senare kom även teckenspråket in i läroplanen för 

dövundervisningen (Sveriges dövas riksförbund, 1997). Ett barn som är dövt eller gravt 

hörselskadat har samma rätt som hörande barn att kunna kommunicera och göra sig förstådd. 

De kan inte på ett auditivt sätt utveckla ett språk utan måste göra det genom det visuella 

teckenspråket. De som talar teckenspråk har oftast ett persontecken, det är ett sätt att teckna 

sitt namn istället för att teckna alla bokstäver i namnet. I Sverige finns det två olika 

teckenspråk, Svenskt Teckenspråk och Tecknad Svenska.  Tecknad Svenska är en metod att 

uttrycka sig i samma ordning som det talade språket är uppbyggt. Det är inget eget språk. 
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Svenskt Teckenspråk har utvecklats av döva personer och är ett fullt utvecklat språk med 

grammatik och regler (Edenås, 1985). 

 

3.4.5 Teckenstöd 

Tecken Som Stöd eller teckenstöd som det också kallas benämns oftast som TSS. Det finns 

även Tecken Till Tal (TTT), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(TAKK) och Teckenkommunikation. Dessa fyra benämningar har samma betydelse (Nelfelt 

& Nordqvist Palviainen, 2004).  

 
TSS har utvecklats av vuxendöva och används som ett kommunikationssätt. Tecken och tal 

används samtidigt men det är bara det viktigaste som tecknas. Det betyder att man får 

innehållet från talet även i en visuell form, vilket ger en större förståelse. TSS är en 

kommunikationsform som helt saknar grammatik. Tecknen lånas från det Svenska 

teckenspråket (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004).  

 

3.5 Visuell pedagogisk miljö 

Pedagoger som arbetar med barn med funktionsnedsättningar har ett stort ansvar, då dessa 

skall kunna kommunicera på olika sätt och med olika aktörer så som barn, föräldrar, kollegor 

och arbetsgivare. Barns rätt till kunskap kräver en god kompetens och värdegrund som stödjer 

de funktionsnedsatta barnen. För att kunna stärka och säkra kommunikationen behöver 

pedagogen använda olika former av kommunikationsmedel där den visuella pedagogiska 

miljön är av största vikt. Vid eftersökning av definitionen av den visuella pedagogiska miljön 

fann vi att detta uttryck inte finns i sin helhet därav har vi valt att dela upp begreppet i tre 

delar; visuell, miljö och pedagogik. Begreppet visuell definieras; som kan uppfattas med 

synen, som rör synen eller synsinnet. Miljö; omgivning, omgivande förhållande. Pedagogisk; 

vetande om metoder som tillämpas i uppfostran och undervisning (www.ne.se). Vår tolkning 

av detta blir att den visuella pedagogiska miljön kan ses som läran genom en synlig 

omgivning. Vilket för oss handlar om den icke auditiva miljön.  

 

Den visuella processen beskriver Roos (2004) börjar genom att ögat fångar olika synintryck. 

Hur detta sedan upplevs beror på hur individen tolkar och omtolkar dessa intryck, vilket 

intimt hänger samman med de individuella erfarenheter man har. Hon menar att tolkningen av 

kommunikationen även beror på om du är en visuellt eller auditivt inriktad person. Roos 

beskriver att för att kunna tolka fenomen som färg, form, rörelse, rymd och djup till något 
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meningsfullt krävs en visuell perception.  

 

3.5.1 Struktur 

Struktur definieras enligt följande: i allmän bemärkelse de inbördes relationer och 

sammanhang som råder mellan delarna i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet 

är uppbyggd av sina element (www.ne.se). Ogden (1991) beskriver att syftet med att 

strukturera miljön i förskolan och skolan är att ge barn, speciellt barn med 

funktionsnedsättning, en förutsägbar och tydlig inlärningsmiljö. För att gynna barns 

utveckling är en strukturerad miljö en viktig förutsättning. Strukturen ger barnen en tydligare 

bild och förståelse för de krav och förväntningar som finns från pedagogen, som i sin tur har 

läroplanernas olika mål att arbeta efter. Struktur står för den form eller gestalt, som miljö och 

verksamhet har (Danielsson & Liljeroth, 1996, s. 170). Det är individens omgivning som skall 

ges struktur inte individen. Det är miljön, aktiviteten, upplägget och genomförandet som 

måste tydliggöras. Strukturen måste hållas levande så att den inte blir statisk eller blir ett 

självändamål. Att ha en god struktur innebär att ha en god förmåga att organisera sig och se 

helheter där man kan skilja på kaos och ordning. (Danielsson & Liljeroth, 1996, Alba med 

flera, 1994/2007).  

 
Andersson (1999) menar att många barn med funktionsnedsättning eller i behov av särskilt 

stöd ofta upplever sin tillvaro som både kaotisk och obegriplig. För att barn lättare skall 

uppfatta och förstå sin omgivning behöver de uppnå en känsla av sammanhang. Skolans 

uppgift är att tydliggöra och strukturera undervisningen så att barnen får en djupare förståelse 

och ett innehåll i sin kunskap. En stark Känsla Av SAMmanhang vilket brukar kallas 

KASAM. En stark känsla av sammanhang förstärker även barnets förmåga att lösa och 

förebygga problem som uppstår. Strukturen tydliggör och hjälper barnet att nå de 

förväntningar som pedagogen och omgivningen har. En god struktur sparar energi för alla 

barn men framförallt för barn med funktionsnedsättning. 

3.6 Funktionsnedsättning 

Hur den allmänna bilden av ett barn med funktionsnedsättningar är beror på den människosyn 

eller det vetenskapliga perspektiv man har. Persson (2001) beskriver hur olika internationella 

organisationer, som till exempel FN och WHO, bedriver ett aktivt arbete för att förändra och 

skapa ett gemensamt synsätt på barn och individer med funktionsnedsättningar. Gemensamt 

för dessa organisationer är att de vill skapa en förskola och skola för alla där 
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funktionsnedsättningar eller olikheter skall accepteras och ses som en tillgång i klassen och i 

samhället. Målet för dessa organisationer inom det specialpedagogiska området är en förskola 

och skola där varje barn kan vara aktivt deltagande. Detta kräver en tillrättalagd miljö som 

kan möta barnens olika behov. Definitionen av handikapp enligt FN:s standardregler lyder 
”Handikapp” avser förlust eller begränsning av möjligheter att delta i samhällslivet på samma 
sätt som andra. /…/ Syftet är att fästa uppmärksamheten på brister i miljön och inom olika 
samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation och utbildning som hindra 
människor med funktionsnedsättningar från att delta på lika villkor (www.regeringen.se).  
 

Olika tolkningar av begreppet förekommer. Brodin & Lindstrands (2004) definierar begreppet 

handikapp; det är i gapet mellan individens förutsättningar och det omgivande samhällets 

kravnivå som handikapp uppstår (s. 91). Engströms (2003) definition; handikapp ses som en 

begränsning individen utsätts för på grund av samhällets oförmåga att anpassa krav och 

förväntningar i miljö och att kompensera skada (s. 27). Dessa definitioner visar att miljön har 

en stor roll, trots detta läggs svårigheterna på individen och allt för ofta blir handikappet 

individens identitet. 

 

4. Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning via triangulering. Triangulering innebär att vi 

använde flera undersökningsmetoder för en högre tillförlitlighet (Stukát, 2005). De metoder 

som vi använt oss av är deltagandeobservationer, intervjuer med pedagoger samt samtal eller 

samspel med barnen.  

4.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa forskningen har som utgångspunkt en förförståelse eller en uppfattning om en 

företeelse. Genom olika tekniker söker forskaren efter information om de kvalitativa olikheter 

som finns. Därefter är det av största vikt att påvisa att materialet har visat vissa mönster och 

att dessa analyserats och kategoriserats (Stukát, 2005). Denna metod prövar inte 

sanningshalten utan den gör tolkningar vilket bygger på en ömsesidig tillit mellan forskaren 

och det som undersöks. Den kvalitativa forskningen har förmågan att växla mellan 

information och analys. Den har därmed möjlighet att utveckla nya frågeställningar (HSFR, 

1990).  

 
4.2 Observation 
Genom deltagandeobservationerna observerade vi den visuella pedagogiska miljön kring 

barnet och pedagogen. Vi har även i samband med observationerna fört samtal med barnen 

och pedagogerna. Deltagandeobservationerna innebar att vi under stor del av dagen fanns 
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närvarande i barnens miljö. Vi förde fältanteckningar över de situationer som vi kände var 

viktiga för frågeställningen. Denna metod ansåg vi gav oss den mest relevanta informationen 

ur ett barns perspektiv. Observation är den metod som gärna används då forskaren vill belysa 

något ur verkligheten genom att se, höra, reflektera men även fråga de som är delaktiga. 

Observationer ger även en möjlighet att komma nära deltagarna i dess vardagliga miljö. Det 

blir en direkt och ocensurerad information (Stukát, 2005). 

Svårigheten med att observera är bland annat förmågan att memorera eller registrera 

händelser. Som deltagandeobservatör krävs att man är koncentrerad, väl förberedd, har 

förmåga att skilja mellan det väsentliga och det oväsentliga samt har fokus på sin 

frågeställning. Ytterligare svårigheter är att veta om observationen är den mest relevanta eller 

ger den information som leder undersökningen framåt.  För att nå en hög validitet är det 

viktigt att man som ny observatör har en relativt kort och tidsbegränsad observation, eftersom 

det annars kan vara lätt att förlora fokus till följd av den höga anspänningsnivån (Denscombe, 

2000). 

4.3 Intervju 

Stukát (2005) menar att ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren har några huvudfrågor 

som utgångspunk. Forskaren kan anpassa frågorna till den intervjuade samt ställa följdfrågor 

för att få en djupare information. Svårigheten med denna metod är att stor vikt läggs vid 

forskarens förmåga och färdigheter när det gäller att ställa frågor och följa upp dem. 

Denscombe (2000) påtalar även vikten av intervjuareffekten, där informationen från 

intervjuerna kritiskt måste granskas. Den kritiska granskningen innebär bland annat att 

forskaren måste tänka på att den intervjuade kan ge svar som inte alltid överensstämmer med 

verkligheten. Dessutom har forskarens identitet en påverkan på den intervjuade, vilket det 

även måste tas hänsyn till. Den ostrukturerade intervjun som gjordes med pedagogerna skedde 

i ett enskilt rum. Vi valde även att spela in intervjun via en bandspelare för att gemensamt 

kunna analysera materialet. Stukát (2005) påtalar att intervjuerna bör skrivas ner ordagrant 

vilket kallas för transkribering, detta är en tidskrävande process. Transkriberingen gav oss ett 

stöd i resonemanget samt en möjlighet att komma till kärnan i innehållet.  

4.4 Samtal eller samspel med barnen 

Samtal under deltagandeobservationen fördes med barnet i förskolan, detta skedde verbalt då 

barnet till största del använder sig av en verbal kommunikation. Barnet använder teckenspråk 

då dennes CI inte används eller är trasigt. Samtalen skedde till största delen enskilt och 
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spelades in för att forskaren lättare skulle kunna analysera innehållet i samtalet, detta samtal 

transkriberades. I skolan använde vi oss av samspel, rollspel och visuell kommunikation 

eftersom vi inte kunde föra en verbal ömsesidig kommunikation. Barnet är verbal men 

funktionsnedsättningen innebär svårigheter med den ömsesidiga kommunikativa förmågan 

(Se vidare 4.6.2). Samspel med barnet i skolan antecknades genom fältanteckningar.  

De frågor vi försökte få svar på var barnens upplevelser av delaktighet och förmågan att 

kommunicera och samspela. 

 

4.5 Urval 
Vi valde att observera både i den allmänna förskolan och i den allmänna skolan, eftersom att 

en av oss har förskolan som inriktning och den andra skolan i vår utbildning. Kontakten med 

förskolan togs via föräldrarna som har ett dövt barn med CI. Föräldrarna frågade 

pedagogerna, som arbetar med deras barn, om möjlighet till observation fanns. Pedagogen i 

sin tur förmedlade till utvecklingsledaren att en önskan fanns att observera den visuella 

pedagogiska miljö kring detta barn. Kontakten i skolan togs via rektorn, där vi frågade om vi 

kunde få observera den visuella pedagogiska miljön kring ett funktionsnedsatt barn. Rektorn 

kontaktade en familj som har ett barn med autism. Familjen gav sitt tillåtande och rektorn 

återkom till oss med information. Vi i vår tur kontaktade familjen då de hade önskemål om 

detta. 

4.5.1 Beskrivningar av barnens olika funktionsnedsättningar 

För att tydiggöra innehållet i uppsatsen har vi valt att beskriva barnens olika 

funktionsnedsättningar, eftersom vi anser att dessa beskrivningar gör det lättare för läsaren att 

förstå hur den visuella pedagogiska miljön beskrivs. Vi har valt att presentera detta under 

metod delen då vi anser att funktionsnedsättningarna i sig inte är det centrala i uppsatsen utan 

ett av våra urval. 

 

4.5.1.1 Döva barn med cochleaimplantat (CI) 

Ett CI är ett högteknologiskt hjälpmedel som möjliggör för döva och gravt hörselskadade 
personer att uppfatta ljud och för barn att utveckla tal utifrån individuella förutsättningar. Ett CI 
består av en intern, inopererad del och flera yttre delar. De inopererade delen består av en 
mottagare och en flerkanalselektrod och utanför örat finns en mikrofon, en sändare (transmittor) 
samt en individuellt anpassad talprocessor. Ljudet fångas upp av mikrofonen och leds via en 
sladd till talprocessorn som analyserar och kodar ljuden. Den kodade signalen leds i en sladd till 
transmittorn och överförs med radiovågor genom huden till mottagaren. Denna omvandlar koden 
till elektriska signaler som sänds till de olika elektrodkanalerna i snäckan. Signalerna stimulerar 

16



 

kvarvarande nervceller och hörselnerven. Hjärnan tolkar signalerna som ljud och personen får en 
hörselupplevelse (www.barnplantorna.se). 

 
Idag erbjuder nästan alla landsting en hörselundersökning till spädbarn som kallas 

hörselscreening. Detta sker via en mätning av de svaga ljuden från hårceller i innerörat 

(www.ne.se). Därav upptäcks det tidigt om barnet är dövt vilket leder till att barn tidigt kan få 

ett CI. Det yngsta barnet som hittills fått CI vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

var sju månader gammal. Att tidigt opereras det vill säga innan 12 månaders ålder är den 

enskilt viktigaste faktorn för att få en så god tal- och hörselutveckling som möjligt. Sedan 

några år tillbaka får de flesta barn bilaterala CI (ett till vardera öra). Bilaterala CI ger barnen 

möjlighet att få en bättre riktningshörsel och även en bättre förutsättning att uppfatta tal i en 

bullrig miljö (Östlund, Johansson & Snickars, 2008).  

 

1990 fick det första dövfödda barnet i Sverige CI. I början var det ovisst och mycket 

diskuterat om CI-tekniken skulle kunna vara till hjälp för dessa barn. Med tiden visade det sig 

att en stor del av de barn som tidigt fått ett CI lärde sig att kommunicera via tal. De tidiga 

stadierna av naturlig hörselutveckling går det dövfödda barnet miste om, då förmågan att höra 

börjar redan i fosterstadiet. Därav talas det ofta om CI-barns hörselålder som räknas från att 

barnet får sitt CI inkopplat. Ett CI ger inte en normal hörsel men den ger tillräckligt med 

information för att uppfatta tal. Ljudsignalerna är inte lika starka som hos normalhörande 

personer. När det gäller språkförståelse för barn med CI har allt fler barn de senaste åren 

uppnått samma resultat som normalhörande barn i samma ålder (Östlund, Johansson & 

Snickars, 2008). Andersson & Thuresson Muhrman (2007) påtalar dock att det enligt 

forskning visats att det är stor variation i resultaten för barn med CI när det gäller tal- och 

språkutveckling. Bakgrundsvariabeln till detta är bland annat som vi tidigare nämnt åldern vid 

insättning av implantatet. Det har även visat sig att arbetsminnet är sämre hos barn med CI, 

vilket också är en betydande del i tal- och språkutvecklingen. Detta stämmer överens med 

flera olika studier som gjorts i ämnet. De påpekar i studierna att CI är en relativt ny teknik. 

Gruppen CI-barn är mycket liten därav finns det idag inte tillräckligt med kunskap och 

forskning kring språk och andra kognitiva dugligheter hos barn med CI. Molde & Ristolainen 

(2008) har gjort en studie där syftet var att studera språkförmågan hos CI-barn jämfört med 

normal hörande barn i samma hörselålder. Den visar att det bara är en liten skillnad på 

resultatet i språklig medvetenhet och ingen skillnad alls i grammatiskt förmåga. 

Habilitering för CI-barn är mycket viktigt och målet för det enskilda barnen är att det innan 

skolstart skall ha ett så åldersadekvat talspråk som möjligt. Förutsättningen för detta är bland 
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annat en anpassad kommunikativ miljö för barnet. Personer kring ett CI-barn måste också ha 

kunskap om hur CI fungerar och hur det skall skötas. Barnet är helt beroende av att tekniken 

skall fungera (Dravins, 2005). Hörselskadades riksförbund (2006) skriver om vikten av 

teckenspråk även för CI-barn. Tvåspråkiga barn blir både friare och säkrare speciellt om det 

skulle bli något fel med tekniken i implantatet.  

 
Det är viktigt att CI-barnen får rätt förutsättningar redan i förskolan. De inkluderade barnen 

bör ha en liten barngrupp, god ljudmiljö, hörselteknisk utrustning samt tillgång till 

teckenspråk (Hörselskadades riksförbund, 2006). Skolåret 2006/2007 gick 27 procent av alla 

CI-barn inkluderade i den allmänna grundskolan (Statens offentliga utredningar, SOU 

2007:87). För dessa inkluderade barn är det av yttersta vikt med ett nära samarbete mellan 

föräldrar, skola och habilitering sker. Varje elev bör ha en tydlig dokumenterad 

habiliteringsplan och skolan måste ha adekvat information angående den tekniska 

utrustningen (Dravins, 2005). Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat 

(2006) tar i sin informationsbroschyr upp några gemensamma behov som finns för alla barn 

som har CI när det gäller förskolan och skolan. Dessa är 
bra ljudförhållanden, optimal akustisk miljö, tillgång till FM-system, slinga eller liknande, 

möjlighet till kommunikation och undervisning i mindre grupp, tillgång till en resursperson, för 

att överbygga eventuella hörsel- och kommunikationssvårigheter (s. 4). 

 

4.5.1.2 Autism 

Karaktäristiskt för funktionsnedsättningen autism eller autismliknande tillstånd består av en 

kombination av symtom inom tre områden; nedsatt förmåga till ömsesidigt socialt samspel, 

nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsad förmåga att se helhet eller 

sammanhang. Flertalet barn med autism har ofta en begåvningsnedsättning. Autism klassas 

som en form av begåvningshandikapp vilket ger familjen rätt till samhällsstöd enligt svensk 

lagstiftning (Dahlgren, 2007; Gillberg, 1999; Gerland, 2004). 

 
Nedsatt eller bristande förmåga till ömsesidig kommunikation innebär att; barnet har en 

försenad eller utebliven talförmåga, svårighet att inleda eller upprätthålla samtal, upprepande 

eller stereotypt tal, svårighet att imitera samt att barnet har en konkret och bokstavlig 

språkförståelse. Dessa svårigheter eller bristande förmågor i kommunikation och 

språkuppfattningar leder ofta till missförstånd och konflikter. Omgivningen behöver förstå 

och anpassa kommunikationen till det funktionsnedsatta barnet och inte använda abstrakta 
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utryck, eftersom dessa barn ofta uppfattar språket konkret. En uppbyggd struktur runt barnet 

skapar förutsättningar för språkutvecklingen och språkförståelsen. Barn med autism kräver 

tydlighet, då de ofta har problem med att tolka gester, ansiktsuttryck, miner eller talat språk. 

Tydlighet hjälper även barnen då de kan ha svårt att uppfatta vem som talar och till vem 

kommunikationen riktar sig. Teckenspråk eller teckenstöd kan för dessa barn vara svårare att 

förstå än text och tal.  Fotografier eller andra bilder kan däremot vara ett stöd för 

kommunikationen då barn med autism ofta tycks ha ett bättre visuellt än auditivt minne 

(Dahlgren, 2007; Gillberg, 1999). 

 
Den nedsatta förmågan till socialt samspel kan beskrivas genom att barnet har svårighet att 

förstå och relatera till sin omgivning. Den sociala förmågan innebär att ha en förståelse för 

andra människor, en insikt i att vi har tankar, behov, känslor och föreställningar om att vi 

lever och verkar tillsammans. Denna förmåga hjälper oss även att analysera och fatta beslut. 

En bristande förmåga i socialt samspel innebär att barnet har svårt att förmedla eller ta emot 

budskap. De visar ofta ett ointresse för andra människor eller djur och saknar förståelse för 

outtalade sociala regler. Kunskaper och erfarenheter talar för att barn med autism har en 

normal känslorepertoar och att de vill samspela men saknar förståelsen och förmågan till 

socialt samspel (Dahlgren, 2007; Gillberg, 1999). Sociala berättelser är en metod som bygger 

på att förtydliga det sociala samspelet. Sociala berättelser bygger på att man visuellt, genom 

text, strukturerar och förtydligar olika situationer. Genom dessa berättelser skapas möjlighet 

att beskriva vilka förväntningar som finns på barnet eller vilka reaktioner som kan tänkas 

uppstå på grund av dennes beteende. Ett liknande visuellt redskap är seriesamtal, dessa bygger 

på en liknande princip som sociala berättelser men illustreras av streckgubbar och 

pratbubblor. Sociala berättelser och seriesamtal individanpassas utifrån språkförståelse och 

utvecklingsnivå (Gerland, 2004). 

 
Barn med autism har ofta en begränsad förmåga att se helheter eller sammanhang. De ser 

delar som separata enheter och har svårt att föra ihop dessa till meningsfulla helheter. Dessa 

svårigheter har ett samband med den visuella perceptionen och förmågan att analysera utifrån 

ett sammanhang. Att enbart se detaljer gör det svårt för barnen att använda situationen eller 

omgivningen som hjälp. Att inte se kontexten gör det svårt eller omöjligt att generalisera och 

lära genom erfarenheter. Mänskligt uppförande blir också svårt att tolka om sammanhanget 

inte går att se. För att anpassa sitt beteende till rådande situationer behövs information från 

omgivningen. Genomgående visar barn med autism ofta en begränsad och stereotyp 

19



 

beteenderepertoar, många barn med autism kräver en strukturerad miljö där det inte 

förekommer allt för många förändringar. Detta beteende kan förklaras av att människan gör 

vad den kan göra, andra mer stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att bryta detta beteende. 

Utöver denna grundkombination av störningar kan även andra symptom förekomma vilket gör 

att denna funktionsnedsättning är mycket svår att generalisera (Dahlgren, 2007). 

I det pedagogiska arbetet måste pedagogerna ta hänsyn till de individuella behov och 

förutsättningar som finns. De behöver skapa en miljö grundad på kontinuitet, både i den 

fysiska miljön men även gällande personerna kring barnen. Tydlighet och struktur är viktiga 

förutsättningar för att ge barnen de grundläggande behov och trygghet som de behöver för att 

tillgodogöra sig nya kunskaper. Dessutom är det av största vikt att pedagogiken är 

meningsfull för barnen, att den är uppbyggd på de individuella behoven men även att det finns 

glädje och flexibilitet. I det pedagogiska arbetet kring barn med autism är det viktigt att 

utifrån kunskaper om barnet försöka hitta alternativa metoder för inlärning som exempelvis 

visuellt pedagogiskt material (Gillberg,1999). 

 

4.7 Etik 
Stukát (2005) beskriver vikten av etiska ställningstaganden. Informationskravet har vi uppfyllt 

genom att vi muntligen informerat de berörda familjerna om syftet med vår uppsats samt att 

det är frivilligt att medverka. Samtyckeskravet har därmed genomförts då föräldrarna är 

tillfrågade eftersom barnen är under 15 år, men vår avsikt är inte att observera barnen utan 

den visuella pedagogiska miljön kring barnen. Detta arbete kommer inte att presentera vare 

sig kommun, förskola, skola, pedagoger eller barnet i sig, av den anledningen anser vi även att 

konfidentialitetskravet är uppfyllt. All information som samlats in utifrån observationerna och 

intervjuerna kommer endast att användas i vår uppsats, vilket motsvarar nyttjandekravet.  

 
Objektiviteten är viktig anser Denscombe (2000) han menar att i den analytiska fasen krävs en 

redogörelse för forskarens egen identitet då den kan ge en viss påverkan på undersökningen. 

Vi är medvetna om denna påverkan där vår identitet och våra värderingar påverkar både 

observation och analys. För att minimera detta försöker vi inta en objektiv roll. Vi har även 

utifrån detta valt att vid de två första tillfällena observera gemensamt, därutöver har vi valt att 

analysera materialet från intervjuerna tillsammans. 

 
Under observationerna togs hänsyn till föräldrarnas önskemål om att i god tid tala om när 

observationerna skulle ske, för att föräldrarna skulle kunna förbereda barnen. Önskemål fanns 
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också om att inte prata över huvudet på barnen utan att vara en deltagandeobservatör, vilket vi 

även tog hänsyn till. Samtalen och samspelet med det autistiska barnet sker bland annat via 

rollspel därför valde vi att samtala på detta vis med samtycke från föräldrar och pedagog.    

 
4.8 Genomförande 
Vi har vid ett flertal tillfällen gjort deltagandeobservationer. Vi observerade den visuella 

pedagogiska miljön på en förskola där ett barn med CI fanns och i en skola där ett barn med 

autism fanns. Vid de första observationstillfällena på respektive verksamhet gjorde vi 

gemensamma deltagandeobservationer för att få ett vidare perspektiv. Vid följande 

observationer valde vi att observera enskilt för att behålla den vardagliga miljön för barnen. 

Vår upplevelse var vid de första observationerna att det blev alltför många vuxna kring 

barnen. Vi insåg efter de gemensamma observationerna att vi behövde ändra fokus, från att i 

huvudsak observera den visuella pedagogiska miljön, till att observera i ett större perspektiv. I 

de efterföljande observationerna valde vi av den anledningen att även observera samspelet 

och kommunikationen mellan barn – pedagog och barn – barn. Detta för att se om den 

visuella pedagogiska miljön anpassas till barnet med funktionsnedsättning och på så vis 

möjliggör för en inkludering och ökad delaktighet i gemenskapen. Vi valde även under de 

deltagandeobservationerna att föra samtal eller samspela med barnen. Detta för att kunna följa 

upp de frågor som vi fått under tidigare observationer, dessutom intervjuades de två 

pedagoger som hade ansvaret eller var mentor för barnen. Vi ställde samma sju huvudfrågor 

till båda pedagogerna, till pedagogen i skolan ställde vi ytterligare fyra frågor (se bilaga 1). 

 
Förskolan 

På förskolan finns det fyra barn med funktionsnedsättningar där vi valt att koncentrera oss på 

den visuella pedagogiska miljön kring ett av dessa barn som är dövt med CI. Observationerna 

skedde under fyra tillfällen, vid det första tillfället var vi som forskare ute båda två från 

klockan 7.45 – 11.30. Därav fick vi olika synvinklar på det vi observerat under dagen. Barnen 

på förskolan är vana vid att det finns andra vuxna i verksamheten, de fann det därför inte 

konstigt att vi var med. Både pedagogerna och vi själva presenterade oss för barnen i takt med 

att de kom till förskolan på morgonen. Under den första observationen utgick vi från vårt 

syfte och fokuserade på den visuella pedagogiska miljön. Vi observerade under de olika 

aktiviteter som barnet deltog i. Dessa aktiviteter var frukost, fria leken och arbetet i 

femårsgruppen. Vi antecknade kontinuerligt det vi ansåg var av vikt för frågeställningen. 

Detta försökte vi göra så dolt som möjligt för att inte fånga barnens uppmärksamhet och på så 
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vis störa den vardagliga situationen. Efter observationen valde vi att gemensamt diskutera, 

analysera och dokumentera det vi kunnat se under dagen. Vid det andra observationstillfället 

valde vi att observera var och en för sig, det skedde mellan klockan 7.45 – 11.00. Vid detta 

tillfälle var observatören redan känd för barnen, observatörens känsla var att barnen inte 

påverkades av dennes närvaro, vilket gjorde att de kändes naturligt för barnen att denne deltog 

i verksamheten. Observationen skedde under frukost, fria leken och samlingen. Samtal med 

barnet om delaktighet, kommunikation och samspel skedde bland annat via visuell 

kommunikation under den fria leken. Sammanställningen av denna observation gjordes 

enskilt. Tredje observationstillfället skedde när barnet hade gymnastik tillsammans med 5-

årsgruppen, den skedde mellan klockan 13.20 – 15.00. Även denna observation samanställdes 

enskilt. Den fjärde observationen skedde mellan klockan 7.45 – 10.00, den kombinerades och 

inleddes med en intervju med den pedagog som har ansvaret för det funktionsnedsatta barnet. 

Intervjun skedde i ett enskilt rum och den spelades in på en bandspelare för att transkriberas. 

Därmed kunde vi båda två som forskare analysera intervjun. Barnet observerades sedan under 

den fria leken och samlingen. Därefter samanställdes observationen enskilt. 

 

Skolan 

Skolan är en allmän grundskola och har elever från förskoleklass upp till år 6. Barnet vi 

observerar den visuella pedagogiska miljön kring, tillhör år 1-2. I denna klass finns det fler 

barn i behov av särskilt stöd. Vi koncentrerade oss på att observera den visuella pedagogiska 

miljön för ett barn med autism. Observationen på skolan skedde under tre tillfällen. Vid den 

första observationen var vi som forskare ute tillsammans för att bilda oss en gemensam 

uppfattning över den visuella pedagogiska miljö vi valt att observera. Tiden för det första 

observationstillfället var från klockan 8.00 - 11.00. Vi presenterades ute i korridoren av 

föräldern som i sitt förberedande arbete hade förklarat för barnet att vi skulle komma. Vår 

observation startade utanför klassrummet då barnet började sin dag med att titta på bilderna i 

sitt schema som satt vid dörren in till klassrummet. Därefter gick vi tillsammans genom 

klassrummet in till textilsalen där den enskilda arbetsplatsen fanns. Vi som observatörer 

kunde anteckna öppet då vi upplevde att barnet inte verkade ta någon större notis om att vi var 

där. Vi satt vid bordet bredvid barnets arbetsplats och observerade den visuella pedagogiska 

miljön kring de aktiviteter som barnet deltog i. Eftersom fokus under observationen var den 

visuella pedagogiska miljön valde vi att inte observera barnet på rasten. Efter rasten 

observerade vi aktiviteterna som barnet hade fram till lunch. Därefter satte vi oss tillsammans 

för att diskutera, analysera och dokumentera det som vi hade observerat. Den andra 
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observationen genomfördes enskilt från klockan 8.00 – 11.30. Eftersom nu observatören 

redan var känd för barnet krävdes ingen särskild presentation. Observationen började, likt vid 

det tidigare tillfället. Även denna gång kunde anteckningar göras öppet. Vid samspel med 

barnet kunde observatören observera kommunikationen och samspelet mellan både barn – 

pedagog och barn – barn. Eftersom att vi ändrade fokus och även valde att observera samspel 

och kommunikation observerades även rasten. Observationen fortsatte sedan utomhus då 

barnen hade rast. Observatören kunde i en annan miljö iaktta kommunikationen och samspelet 

mellan främst barn – barn. Efter rasten samlades samtliga barn i skolans bibliotek för 

uppmärksamma ett speciellt evenemang. Observatören valde då att på avstånd observera 

barnen med fokus på kommunikation och samspel. Antecknandet av det som ägde rum under 

rasten och i biblioteket skedde i efterhand då observatören inte ville störa den naturliga 

miljön. Därefter sammanställdes observationen enskilt. Vid det tredje besöket på skolan 

kunde inte observation ske då barnet var sjukt. Vid detta tillfälle kunde dock en bandad 

intervju med pedagogen göras, detta skedde i ett enskilt rum. Intervjun transkriberades för att 

forskarna gemensamt skulle kunna analysera materialet. Den tredje observationen följde 

samma rutiner som de två tidigare. Observationen varade mellan klockan 8 – 11. Barnet 

började dagen med att spela rollspel vilket observatören denna gång aktivt försökte delta i, för 

att på så vis försöka uppfatta och vara en del i barnets samspel och kommunikation. De 

aktiviteter som observerades var de arbetspass som barnet hade samt rasten. Anteckningar 

fördes kontinuerligt och öppet, därefter gjordes sammanställningen enskilt.   

 
4.9 Metoddiskussion  
Vårt val av metoder anser vi var relevanta då vi hade möjlighet att vidareutveckla det vi 

observerat. Vi kunde gå ut och observera vid ett flertal tillfällen samt föra samtal eller 

samspela med barnen och dessutom genomföra intervjuer med pedagogerna. Detta gjordes för 

att få svar på de frågor som uppstått vid deltagandeobservationerna. Vår ambition var att ta 

barnens perspektiv men vi insåg ganska snart att det var svårt i och med att vi inte hade 

möjlighet att följa barnen en längre period. Halldéns (2003) barn perspektiv innebär en 

strävan att gå in i och försöka förstå det barnen ser eller upplever. I och med att vi valde att 

intervjua pedagogerna insåg vi att det blev en fråga om ett barnperspektiv, där tolkningar 

gjordes utifrån barnens behov och intresse. Vi var och är medvetna om att vi inte kan 

generalisera utifrån de tillfällen som vi observerat utan vi kan bara tolka och beskriva det vi 

sett. Våra observationer var bara sekvenser ur barnens vardag.  
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De begränsningar som vi insåg och upplevde att deltagandeobservationen hade och som 

eventuellt kan ha påverkat forskningen, var vår förförståelse kring de olika 

funktionsnedsättningarna som barnen har samt de möjligheter vi då hade att ta in information. 

Som observationsmetod kunde vi även ha valt att filma. Vi valde dock att inte göra detta då 

det skulle innebära alltför stora etiska dilemman. Dessa barn kan inte ta ställning till 

samtyckeskravet samt att det blir ett dilemma för övriga barn i förskolan och skolan då alla 

måste ge sitt godkännande. Dessutom kände och trodde vi att vår ovana att observera kunde 

bidra till att vi missade viktiga tillfällen samt att det kunde störa den vardagliga situationen 

som vi eftersträvar. Genom vårt val att göra en triangulering fick vi en djupare förståelse för 

det vi hade observerat. Intervjuerna spelades in, därefter bearbetades de via transkription. Till 

sist analyserade vi gemensamt intervjuerna vilket ledde till klargöranden på många av de 

frågor som uppstått vid observationerna. 

 

Genom samtalet med barnet i förskolan och samspelet med barnet i skolan kunde vi få vissa 

uppfattningar om barnens upplevelse om hur de uppfattade den visuella pedagogiska miljön 

samt se barnens möjlighet till delaktighet. Samtal under deltagandeobservationerna fördes 

även med pedagogerna, dessa samtal bidrog till en större förståelse kring deras pedagogiska 

arbete. Samtalen med pedagogerna och barnen spelades inte in men anteckningar fördes efter 

samtalen och finns med som data till uppsatsen. 

5. Resultat och analys av den empiriska undersökningen 

Vår huvudfråga och vårt syfte är att undersöka om den visuella pedagogiska miljön kan bidra 

till en förskola och skolan för alla. Från den information vi fått genom den empiriska 

undersökningen har vi valt att kategorisera utifrån våra underfrågor. När vi refererar till 

intervjuerna med pedagogerna nämns inte barnen vid namn utan beskrivs bara som barnet. 

 

5.1 Hur ser den visuella pedagogiska miljön ut för ett barn med CI i den 

allmänna förskolan och ett barn med autism i den allmänna skolan? 
Vi har utifrån syftet och denna ovanstående frågeställning kategoriserat de data vi samlat in. 

Av detta fick vi sju kategorier, vilka är teckenspråk och teckenstöd, fotografier och bilder, 

visuella sagor och sånger, munmotoriska övningar, rollspel, tillrättalagd miljö samt 

individanpassat material. 

 

24



 

Teckenspråk och teckenstöd 

Vid observationen av den visuella pedagogiska miljön i förskolan var framkom framförallt att 

teckenspråk och teckenstöd användes. Vi såg även att barnen hade tillgång till böcker med 

teckenspråk, där en bild på det som tecknas finns tillsammans med en bild på hur man gör 

tecknet. Vid samtal under deltagandeobservationen berättade pedagogen att de bland annat 

arbetar med veckans tecken och att alla barn har sitt eget persontecken. Under intervjun med 

pedagogen i förskolan framkom; 
För det är ju viktigt att det blir en kommunikation också, så jag tycker teckenspråk i alla lägen 
och tecken och stöd tecken och så… det är inte fel. 
 

Vår tolkning av detta är att pedagogerna på förskolan använder teckenspråk och teckenstöd 

till samtliga barn för att inte segregera något barn. Edenås (1985) menar att ett barn som är 

dövt eller gravt hörselskadat har samma rätt som hörande barn att kunna kommunicera och 

göra sig förstådda. 

 

Fotografier och bilder 

På förskolan såg vi under observationerna att de använde fotografier, några uppsatta på 

väggarna och andra satt i fotoböcker. Dessa visade vad barnen hade haft för aktiviteter. Under 

intervjun med pedagogen framkom att de också arbetar med kommunikationsbilder, vilket är 

tecknade bilder på olika föremål eller på olika situationer. De arbetade även med flanosagor, 

vilket är bilder som kan sättas upp på en tavla, för att åskådliggöra berättelsen.  
  

Pedagogerna i skolan fotograferade händelser under dagen, dessa fotografier sattes in i en 

loggbok som barnet tog med sig hem. Under observationen kunde vi se att barnet och 

pedagogen kommunicerade kring loggboken över en händelse och en bild som hade tagits 

hemma. Barnet hade ett individuellt schema med fotografier och pictogrambilder som beskrev 

skoldagen och arbetsmomenten som barnet skulle genomföra. Pedagogen förklarade att då 

barnets funktionsnedsättning medför en nedsatt förmåga att kommunicera blir bilderna 

nödvändiga. Pedagogen beskrev hur bilderna bidrog till en större förståelse och att 

ordförståelse ökade i takt med användandet. Dessutom bidrog bilderna till att pedagogen 

kontinuerligt kunde följa barnets progression. 
Bilderna hjälper ju också till så att barnet kan förstå vad vi menar. Bilder och lappar är tydligt 
för barnet. Tidigare behövde barnet lapp för toalettbesök där vi visade bilden och barnet fick 
säga ja eller nej, idag kan barnet det utan lapp. Genom bilderna kan grunden läras ut och dessa 
hjälper till för att barnet… utvecklar sitt ordförråd. Jag brukar ta en hög med bilder, visar bilden 
och barnet säger vad det föreställer. Då kan jag se vilket ordförråd barnet har. Det gör jag med 
jämna mellanrum så att jag vet vad barnet ska träna mer på.  
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Vår insikt var att kommunikationsbilder, foton, visuellt pedagogiskt material och loggboken 

bidrog till att barnen, föräldrarna och pedagogerna lättare kunde kommunicera och föra en 

diskussion. Schemat med bilder bidrog till att förtydliga och strukturera dagen för barnet. 

Ogden (1991) beskriver syftet med struktur är att skapa en förutsägbar och tydlig 

inlärningsmiljö. 

 

Visuella sagor och sånger 

Under observationerna i förskolan såg vi att pedagogerna arbetar med sångpåsar. Dessa påsar 

var av tyg med ett motiv på och inne i påsarna fanns det tredimensionella föremål som hörde 

ihop med en sång. Pedagogerna beskrev dessutom att de använde sig av sagor, där de har 

tredimensionella föremål som åskådliggör innehållet i sagan. Pedagogen på förskolan berättar 

i intervjun; 
/…/ sen har vi mycket språk inte språk utan sångpåsar och sen har vi flano och såna här sagor 
med olika saker i. Så att det åskådliggör ju mycket också att när man berättar saga så. 

 

Att använda sig av tredimensionella föremål i sitt pedagogiska arbete tror vi, precis som 

pedagogen, att det åskådliggör och ger en större förståelse för innehållet. 

 

Munmotoriska övningar 

Det kom under samtal med pedagogen i förskolan fram att de arbetar mycket med 

munmotoriska övningar. Då får barnen göra olika rörelser med framförallt tungan och 

munnen, för att främja barnens tal- och språkutveckling. Dravin (2005) menar att målet för 

CI-barnet är att det innan skolstart skall ha ett så åldersadekvat talspråk som möjligt. Om detta 

skall bli möjligt måste CI-barnet få en anpassad kommunikativ miljö. 

 

Vi anser att arbetet med att främja barns tal- och språkutveckling är viktigt för alla barn. Om 

barnen får en bra språkträning redan på förskolan, bidrar det till en bättre kommunikation som 

leder till en större möjlighet till delaktighet. 

 
Rollspel 

Barnet i skolan började dagen och nya lärandemoment med att spela rollspel med pedagogen 

eller assistenten.  Pedagogen menade att rollspelet skapar en möjlighet till samspel och 

kommunikation samt att de genom detta lättare kunde motivera, stimulera och introducera 

skolarbetet. Under observationerna kunde vi se att i rollspelet var barnet verbalt och aktivt. I 

samspel med observatören tog barnet initiativ till samspel men kunde även lyssna, iaktta och 
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följa med i motspelarens rolltolkning. Vid ett av våra samspelstillfällen klippte observatören 

en guldkrona till en av rollfigurerna, barnet tog kronan och sprang in till klassrummet, barnet 

satte kronan på en av klasskamraternas huvud och sa att hon var en drottning.  

 

Vår tolkning är att det krävs en visuell och flexibel pedagogik som kan stimulera till 

kommunikation och samspel. Detta gäller alla barn men speciellt för barn med 

funktionsnedsättning. Dahlgren (2007) beskriver att barn med autism ofta har svårt att sätta 

sig själv i ett sammanhang, att vissa barn med denna funktionsnedsättning har lättare att 

samspela och kommunicera i tredje person.  

 

Tillrättalagd miljö 

Pedagogen i förskolan framhävde vikten av den tillrättalagda miljön. Detta hade gjorts på 

förskolan, det fanns bland annat ljuddämpade plattor i taket, tassar till stolar och 

ljuddämpande material på bordet. Denna miljö anpassningen hade skett för att skapa goda 

ljudförhållanden i lokalerna. Barnplantorna (2006) betonar att barn med CI är i behov av bra 

ljudförhållanden och optimal akustisk miljö för att kunna tillgodogöra sig den auditiva 

undervisningen. I intervjun belyser pedagogen: 

  
  För det första ska det vara bra ljud runt om så att det inte ekar/…/ 

 
Det barn vi observerat i skolan hade två arbetsplatser, en bänk i det gemensamma 

klassrummet samt en särskild plats i en textilsal. I det klassrum som barnet tillhörde var det 

svårt att uppfatta om det var en tillrättalagd visuell pedagogisk miljö eftersom att 

observationerna till största delen skedde i textilsalen. Vår upplevelse var att det i textilsalen 

var en mer anpassad miljö, då barnet hade sitt schema och sin dator där. I vare sig 

klassrummet eller textilsalen fanns det några bilder på väggar som specifikt riktar sig till 

barnet. I samtal med pedagogen framkom att den tillrättalagda miljö främst handlar om 

flexibla lokaler.  

 

Individanpassat material 

Det individanpassade material som fanns på förskolan var ett tal- och språkutvecklande 

material, som bestod av en mängd övningar. Dessa är exempelvis rim och ramsor, 

lyssningsövningar samt övningar i lägesbeskrivningar. Det skolmaterial som vi såg var ett 

visuellt och individuellt tillrättalagt material som följde särskolans kursplan. Barnet är 

inskrivet i särskolan med ingår i den allmänna grundskolan, vilket innebär att barnet och 
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pedagogerna skall följa de mål och riktlinjer som finns för särskolan. I skolarbetet använde 

barnet bland annat ett kompensatoriskt hjälpmedel, ett speciellt dataprogram; Widgit – 

symbolskrift 2000, som visar en bild för varje ord som skrivs och en röst läser upp ordet (se 

bilaga 3). Utifrån samtal med pedagogen framkom även att pedagogen individanpassar 

materialet så att det följer barnets kunskapsnivå. Det pedagogiska arbetet kring barnet utgår 

från särskolans kursplan, pedagogens erfarenheter samt föräldrarnas kunskaper om barnets 

behov.  

 

5.1.1 Sammanfattande analys 

Den visuella pedagogik som vi tydligt kunde se på förskolan var teckenspråk, teckenstöd samt 

bilder. Det material och de specifika övningar som används i förskolan är främst till för att 

stärka kommunikationen. På förskolan hade de medvetet arbetat med att anpassad miljön för 

att få så bra ljudförhållanden som möjligt. De kategorier som vi fick fram från förskolan var 

följande; teckenspråk och teckenstöd, fotografier och bilder, visuella sagor och sånger, 

munmotoriska övningar, tillrättalagd miljö samt individanpassat material. 

  

I skolan kunde vi se att bilder och fotografier var den största delen av den visuella 

pedagogiska miljön. För att främja kommunikationen och inleda ny lärandemoment användes 

rollspel då barnet hade svårighet med ömsesidig kommunikation. Det individanpassade 

material vi såg följde särskolans läroplan men materialet hade även anpassats till barnets 

individuella utveckling. De kategorier som vi fick fram från skolan var följande; fotografier 

och bilder, rollspel, tillrättalagd miljö samt individanpassat material. 

  

Vår tolkning är att både förskolan och skolan använder sig av en visuell pedagogisk miljö fast 

på väldigt olika sätt, beroende på vilken funktionsnedsättning barnet har. Vi har genom vår 

empiriska undersökning fått fram sju olika kategorier som beskriver vad dessa två barn har 

tillgång till för att kunna stärka kommunikationen. Vår uppfattning är att visuella materialet 

och den visuella pedagogiken är till för att stärka dessa barns olika förmågor och fånga deras 

intresse för kommunikation och samspel. Detta leder till en ökad delaktighet som i sin tur 

bidrar till en förskola och skola för alla. När vi observerat har vi försökt att se hur 

pedagogerna tydliggör lärandet för barnen på ett icke-auditivt sätt samt se till vilka material 

barnet har behov och tillgång till. Vi finner precis som Roos (2006) att alla människor är olika 

och oftast är antingen auditivt eller visuellt inriktade personer. Vilket innebär att man är mer 

mottaglig och tar till sig kunskap på ett verbalt eller ett visuellt sätt. Vår uppfattning är att 
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detta framförallt gäller funktionsnedsatta barn. Vår tolkning är att både barn med CI och barn 

med autism har lättare att lära genom det visuella, men de behöver även den verbala 

kommunikationen för sitt lärande. 

5.2 Vad innebär en inkluderad förskolegång för ett barn med CI och en 

inkluderad skolgång för ett barn med autism? 
Vi har utifrån syftet och denna ovanstående frågeställning kategoriserat de data som vi har 

samlat in. Våra kategorier är; tekniska hjälpmedel, kommunikation och samspel, pedagogisk 

miljö, pedagogens kompetens samt viktiga personer runt barnet. 

 

Tekniska hjälpmedel 

Pedagogerna under den styrda pedagogiska verksamheten i förskolan använde de tekniska 

hjälpmedel som barnet med CI behöver, för att kunna uppfatta vad pedagogen säger. Även 

Barnplantorna (2006) betonar vikten av tillgången till FM-system, slingor eller liknande för 

barnen för att de skall kunna uppfatta så mycket som möjligt av det verbala som sägs.  

 

Vår uppfattning är att de tekniska hjälpmedlen är viktiga för att dessa barn skall kunna ha 

samma möjlighet till att vara delaktiga som normalhörande barn.  

 

Kommunikation och samspel 

I förskolan var barnet vi observerade aktivt deltagande både under styrda aktiviteter och i den 

fria leken. Detta bekräftades också både under samtalet med barnet och med pedagogen. 

Barnet ansåg själv att denne hade många kompisar i gruppen och att alla lekte på samma 

villkor. Barnet berättade också i samtalet att det inte var något problem att göra sig förstådd 

bland barnen eller pedagogerna.  
Jag brukar leka med några (räknar upp fyra namn)/…/Vi leker krig mmmm ähhhh och hund! 
/…/om jag inte förstår vad kompisarna säger då säger jag –Va, vad sa du?/…/ jag har många 
kompisar! 
  

Pedagogerna förstärkte även kommunikationen med teckenspråk. Genom samtal med 

pedagogerna fick vi veta att detta gjordes för att göra samtliga barn delaktiga. Pedagogerna 

arbetar aktivt med teckenspråk och teckenstöd med alla barn, bland annat genom veckans 

tecken och att alla barn har sitt eget persontecken. På frågan om vilket sätt de försöker främja 

kommunikationen för det funktionsnedsatta barnet svarade pedagogen i förskolan bland annat 
Vi försöker ju vara med dom här barnen som har såna svårigheter/…/Då måste vi ju vara med 
där och finnas för att se situationen för att sedan kunna förstå va det är som har hänt och så och 
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då finns vi runt där fast vi står inte precis och håller i handen men vi finns i bakgrunden så att vi 
har kollen. 

 
Det vi såg under observationerna i skolan var att kommunikationen mellan pedagogen och 

barnet skedde till största delen verbalt. Visst förtydligande skedde med fotografier och 

pictogrambilder. Utifrån intervjun med pedagogen i skolan framkom det att de använder 

mycket bilder för att stärka och säkra kommunikationen. 
För att skapa en bra pedagogiska miljö för barnet är för att denne skall på ett bildmässigt alltså 
veta vad barnet skall göra…För det är det viktigaste, att vi får in så att barnet i framtiden ska 
klara sig när inte vi är med. Alltså barnet har en bild som är tagen helst ur det här widgit 
programmet som alla har så  att man kan hjälpa barnet. 
 

Pedagogen beskrev att barnet hade svårighet i den ömsesidiga kommunikationen och 

samspelet. Under observationen på rasterna i skolan kunde vi se att barnets samspel med de 

andra barnen utgjordes av ett parallellt samspel. Barnet iakttog de andra barnens aktivitet och 

gjorde sedan en liknande aktivitet parallellt. Ett exempel var när de andra barnen byggde en 

koja, då tog barnet pinnar och la på deras koja, fast lite på sidan om. Vid ett annat tillfälle 

iakttog barnet när några barn klättrade i ett träd, när de försvann gick barnet dit för att göra 

som de gjort. På frågan om hur det pedagogiska arbetet kunde bidra till att barnet fick en ökad 

delaktighet i kommunikationen beskrev pedagogen i skolan att det var främst på rasten som 

detta förekom.   
/.../ vi ser till att de andra barnen är runt barnet och att de pratar med barnet .De andra barnen ser 
hur vi pratar med barnet och på så vis försöker vi få igång så att andra barn skall prata med 
barnet, för att bli delaktig. Det är så vi arbetar för att få igång en kommunikation. 

 

Under observationen i skolan kunde vi se att de andra barnen visade både intresse och 

acceptans samt tog egna kontakter med barnet. Ett exempel var när några äldre barn tog 

kontakt med barnet och frågade om de skulle leka häst, barnet följde med dem men fullföljde 

inte leken.  
 

Vår tolkning av detta är vikten av kommunikation och samspel för att barnen skall känna sig 

delaktiga. Delaktighet enligt Haug (2003) är att barnen skall kunna vara aktiva i gemenskapen 

och känna en ömsesidig tillit i gruppen, vilket innebär att förskolan och skolan måste skapa 

förutsättningar för de individuella behov som finns. 

 

Pedagogisk miljö 

Barnet i förskolan fick aktivt vara med och kunde påverka sin situation, genom att 

pedagogerna lyssnade på barnet och tog hänsyn till dennes åsikter. Framförallt hade 

pedagogerna förväntningar på barnet. Granlund med flera (2004) beskriver att möjlighet till 
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delaktighet uppnås om miljön anpassas genom att barnen får inflytande, tillgång till 

hjälpmedel samt ett gott samspel. Vid samtal med barnet i förskolan framkom att barnets 

upplevelse var att både pedagogerna och de andra barnen lyssnade på vad barnet sa och ville 

göra.  
 /…/allihopa bestämmer! 
 
Det vi såg under observationerna var att barnet i skolan hade sin enskilda arbetsplats i 

textilsalen. Barnet hade även en egen bänk i klassrummet som enligt pedagogen används 

främst då textilsalen är upptagen. Vi hade svårt att uppfatta vilka mål pedagogerna hade för 

att barnet skulle inkluderas i klassen. Utifrån samtal med pedagogen framkom att viss 

schemalagd tid i klassen finns, dessutom hade barnet möjlighet att vara i klassrummet under 

andra tider när barnet själv ville. Pedagogen förklarade att även andra barn som behövde en 

mer stillsam miljö brukade arbeta i textilsalen tillsammans med det barn som vi observerat. 

Pedagogen menade att hänsyn måste tas till barnens olika behov och förutsättningar. Dessa 

behov kan för vissa barn även vara att inte ingå i gruppen. 

 

Generellt kunde vi se att det var en tillåtande pedagogik i både förskolan och skolan. Vår 

förståelse av en inkluderad förkola och skola är att gemenskapen och delaktigheten där både 

samspel och kommunikation finns med är viktigt. Detta leder till en självkänsla och 

självförtroende för barnet. Göransson & Wallgren (1987) hävdar att känslorna är människans 

drivkraft, vilja och motivation beroende på erfarenhet och situation är väsentligt för att kunna 

ta till sig kunskap. 

 

Pedagogens kompetens 

Utifrån samtal och intervjuer med pedagogerna i förskolan och skolan framkom att 

fortbildning och handledning kring det funktionsnedsatta barnet och dess behov hade stor 

betydelse. Både pedagogen i förskolan och skolan uttryckte att de får stöd och tillgång till 

fortbildning. Detta stöd gällde inte bara pedagogerna själva utan även de funktionsnedsatta 

barnen. Bägge verksamheterna hade tillgång till pedagoger med specifika utbildningar som 

tillexempel specialpedagoger och talpedagoger. Utifrån samtalen och intervjuerna framkom 

att det är viktigt att det finns fler pedagoger som känner till det pedagogiska arbetet kring det 

funktionsnedsatta barnet. Detta för att barnet inte skall bli utan sitt specifika pedagogiska stöd 

om den ansvarige pedagogen är frånvarande. I förskolan beskrev pedagogen att 
Vi har ju liksom barnen uppdelade lite på oss vi kör ju inte, vi har ju olika barn så står vi ju som 
reserv för olika här nu då för att det ska finnas någon om man är borta också och då vi har ju 
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kommunikation om vad man jobbar med så att man kan hoppa in så det inte behöver bli ett 
avbrott. 

Den empiriska undersökningen visar att den pedagogiska kompetensen har stor betydelse för 

om förskolan och skolan skall bli en förskola och skola för alla. Brodin och Lindstrand (2004) 

menar att det viktigaste för att få en fungerande inkluderad förskola och skola är att 

pedagogerna har adekvat utbildning där kompetensutveckling sker fortlöpande. 

 

Viktiga personer runt barnen 

Som vi ovan har nämnt hade pedagogens kompetens stor betydelse. Utifrån barnets perspektiv 

är stödteamet och habiliteringspedagoger med sina specifika kunskaper viktiga personer runt 

barnen. Just för att de har sina specifika kunskaper gällande den funktionsnedsättning barnet 

har. Det var även viktigt att ledningen på förskolan och skolan hade kunskap om hur arbetet 

kring de funktionsnedsatta barnen skulle leda till en adekvat undervisning för barnen och att 

stöd gavs till pedagogerna. Pedagogen på skolan berättade i intervjun; 
/…/Jag får mycket stöd från rektorn hon stöder mig jättemycket det finns ju de rektorer som inte 
förstår men min rektor har ju jobbat med barn med särskilda behov så hon är insatt  

 

På förskolan hade barnet en ansvarig pedagog med huvudansvar, det fanns även en pedagog i 

reserv som kan täcka upp ifall den ansvarige är frånvarande. Barnet i skolan hade en mentor 

och en personlig assistent för att de skulle kunna tillgodose barnets behov. 

Vår uppfattning var att det fanns många viktiga personer runt dessa barn men vi anser att 

föräldrarnas kunskaper om barnets behov är de viktigaste. Som pedagog måste man ständigt 

föra en diskussion med föräldrarna, detta har även pedagogerna i påpekat.  

 
5.2.1 Sammanfattande analys  
Det vi såg i förskolan var att det barn vi observerade var delaktig och inkluderad i gruppen, 

både under styrda aktiviteter och i den fria leken. Vi såg också att tekniska hjälpmedel 

användes och var de centrala för att barnet skall tillgodogöra sig information. Barnet 

kommunicerade till största delen verbalt och beskrev själv att kommunikationen fungerade 

bra. Det vi såg var att pedagogerna lyssnade och tog hänsyn till barnets åsikter. Både under 

observationerna och i samtal med pedagogen framkom att barnet även hade en hörselpedagog 

och en talpedagogs som kontinuerligt kom till förskolan för att arbeta med barnet. De 

kategorier som vi fick fram från förskolan var följande; tekniska hjälpmedel, kommunikation 

och samspel, pedagogisk miljö, pedagogens kompetens samt viktiga personer runt barnet. 
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Om vi utgår från Perssons (2001) definition av inkludering kan vi se att barnet i skolan var 

integrerat, men inte inkluderat. Begreppen skiljer sig genom synen på det aktiva deltagandet i 

gemenskapen. Vi inser att funktionsnedsättningen gör det svårt att uppnå en inkludering, då 

detta kräver både samspel och en ömsesidig kommunikation. Barnet och pedagogen hade 

tillgång till pedagogerna från stödteamet. För att kunna tillgodo se barnets behov fanns alltid 

en pedagog eller assistent närvarande. De kategorier som vi fick fram från skolan var 

följande; kommunikation och samspel, pedagogisk miljö, pedagogens kompetens samt viktiga 

personer runt barnet. 

 

Vår upplevelse är att det är stor skillnad mellan den förskola och skola vi observerade 

gällande inkludering. Vi har för dessa två barn sett att det är många olika saker som påverkar 

på olika nivåer, den fysiska miljö där olika materiella ting finns men även psykosociala 

påverkansfaktorer så som kommunikation och samspel. Vår insikt är att om en inkludering 

skall ske behövs en medvetenhet om vilka påverkansfaktorer som medverkar. Göransson 

(2004) menar att funktionshindret inte har något samband med om man känner sig delaktig i 

skolan. Alla barn är olika och dessa olikheter skall tas till vara. Detta var något som både 

förskolan och skolans pedagoger berörde. De menade att alla barn har olika behov av 

kommunikation och samspel, en del barn mår bättre av att få vara mer ensamma. Stor hänsyn 

och respekt måste tas till detta, så att det inte blir till nackdel för barnet. 

 

6. Diskussion 
Vi har i uppsatsen valt att inrikta oss på den visuella pedagogiska miljön kring barn med olika 

funktionsnedsättningar, som är inkluderade i den allmänna förskolan och skolan. Detta 

betyder att det är den visuella pedagogiska miljön som är det centrala och inte 

funktionsnedsättningen eller barnet i sig. Vi vill även förtydliga att vi inte vill göra några 

jämförelser mellan förskolan och skolan utan det är den visuella pedagogiska miljön som vi 

har fokuserat på. 

 

Vi hade redan innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen många funderingar kring detta ämne. 

Vår uppfattning är att värdegrund och demokrati alltid bör vara det mest centrala i arbetet 

kring barnen i förskolan och skolan. Enligt skollagens portalparagraf kap1 § 2 

/…/verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. /…/ (www.riksdagen.se). I vårt arbete med denna uppsats har vi 
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sett att det krävs grundläggande demokratiska värderingar av så väl pedagoger som ledning 

för att det ska bli en förskola och skola för alla. Enligt Brodin & Lindstrand (2004) har 

pedagogerna en uppfattning om hur de skall kunna inkludera barnen och bedriva en god 

pedagogik men det finns inte alltid resurser. Resurser, vill vi mena, handlar inte bara om fler 

pedagoger utan även om en tillrättalagd miljö för att möta individuella behov, där det finns 

tillgång till olika material och tekniska hjälpmedel. Det vi såg under våra observationer var 

medvetna och engagerade pedagoger som använde sig av en visuell pedagogik för att stärka 

och säkra kommunikationen. Vår uppfattning är att pedagoger generellt måste reflektera över 

vad som ingår i en visuell pedagogisk miljö genom att se på det material som används. Frågor 

som pedagogen kan ställa sig är bland annat om materialet kan anpassas till ett individuellt 

behov, vad finns på väggarna och tydliggör detta lärandet, se vilka synintryck rummet skapar, 

finns det bra ljus och ljud. Vi tror att det finns mycket att göra för att skapa en god visuell 

pedagogisk miljö. 

 

Vi har i litteraturgenomgången försökt belysa skillnaden mellan begreppen integrering och 

inkludering. Vi är medvetna om att dessa begrepp är tätt sammanbundna och används 

synonymt. Utifrån intervjuerna såg vi att det råder en osäkerhet kring dessa begrepp. Vår 

uppfattning är att pedagogerna vet vad begreppen handlar om, men de har svårt att skilja dem 

åt. För att det ska bli en förskola och skola för alla krävs en inkludering, det räcker inte bara 

med en integrering. I det pedagogiska arbetet behöver man klargöra vad inkludering är och 

hur det skall fungera i praktiken, värdegrundsfrågor bör lyftas och diskuteras för att samsyn 

skall råda. Utifrån våra observationer såg vi att förskolan och skolan kan integrera barn med 

olika funktionsnedsättningar. Detta ger vår uppsats ett tydligt exempel på då barnet vi 

observerat i skolan lyder under särskolans läroplan men tillhör den allmänna grundskolan. Vår 

insikt är att funktionsnedsättningen har betydelse för inkludering då dessa barn har väldigt 

olika behov av resurser. Inkludering handlar om att vara aktivt delaktig i gruppen men vi kan 

inte bortse från det resonemang som vi fört med pedagogerna om barnets egen vilja, känsla 

och behov av att vara delaktig. Barnets behov skall alltid vara i centrum. Både 

litteraturgenomgången och pedagogerna menar att hänsyn skall tas till de individuella behov 

och förutsättningar som finns. Vår insikt är att det finns många olika saker som påverkar om 

förskolan och skolan skall vara för alla. Några av våra tankar är att kunskapssynen har en 

påverkan på delaktighet och inkludering. Vilken kunskapssyn pedagogen har påverkar både 

pedagogiken och didaktiken. Andra påverkansfaktorer är skolans syn på vilken kunskap som 

är viktig, synen på olikheter och tolerans för det avvikande. Vår insikt är att det är svårare att 
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inkludera alla barn, men vår uppfattning är att ökad möjlighet finns genom den visuella 

pedagogiska miljön. 

 

Under intervjuerna med pedagogerna framkom det att även barn som inte har svenska språket 

som modersmål har en stor nytta av den visuella pedagogiska miljön för att bli inkluderade. 

Det blir då både lättare för dem att förstå och att göra sig förstådda. Detta gäller även 

föräldrarna. Om det är svårt att verbalt kommunicera kan både pedagogen och föräldern 

känna sig utanför. Genom en visuell kommunikation kan samtliga deltagare lättare göra sig 

förstådda, vilket också leder till en förskola och skola för alla. Vår uppfattning är att den 

visuella pedagogiken bör används i större utsträckning, i både det pedagogiska arbetet med 

alla barn och i kontakten med föräldrarna. Vi tror även att det är av största viktigt att barn får 

möta många olika uttryckssätt för att det skall för möjlighet till olika erfarenheter.  

 

Det vi såg under observationen var att barnet i skolan tillbringade stora delar av dagen enskilt 

med assistenten eller pedagogen. Vilken påverkan får detta för en inkludering? Att ständigt ha 

sin assistent eller pedagog närvarande kan vi förstå är nödvändigt utifrån 

funktionsnedsättningen men tolkning vi gör är ändå att det får konsekvenser för barnets 

delaktighet och inkludering.  

 

En av frågorna i inledningen var om ett barn med funktionsnedsättning har möjlighet till 

samma kunskap som de andra barnen i klassen. Enligt Andersson (1999) behöver inte 

kunskapsnivån vara lika för alla barn, utan det viktigaste är att barnet får utvecklas optimalt 

utifrån sina förutsättningar. För att detta skall ske spelar kommunikation och samspel en 

avgörande roll. Det vi kunnat se under våra deltagandeobservationer är att genom den visuella 

pedagogiska miljön kunde dessa barn få både ett bra samspel och en god kommunikation.  

 

En av de diskussioner som vi haft och som vi fortfarande för, handlar om på vems bekostnad 

inkludering sker. Det vi mött på vår verksamhetsförlagde utbildning och även i andra 

sammanhang är pedagogers olika tankar om inkludering. Vissa pedagoger anser att barn med 

funktionsnedsättningar som framförallt påverkar de andra barnen bör lyftas bort från gruppen. 

De menar att hänsyns måste tas till de övriga barnen i gruppen för att dessa skall få en optimal 

kunskapsutveckling. Andra pedagoger menar att delaktighet och gemenskapen är en minst 

lika viktig faktor som kunskap. Dessa pedagoger ser barn med funktionsnedsättningar som en 

tillgång i gruppen, då de anser att man lär av varandra. Denna åsikt har även Engström (2003) 
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då han menar att barns olikheter berikar gruppen. Han förklarar att alla barn kan ingå och vara 

delaktiga i gruppen, dock bör undervisningsmaterialet individanpassas för att varje barn skall 

kunna utvecklas optimal utifrån sina förutsättningar. För oss handlar detta resonemang om en 

kunskapssyn. Våra tankar är att dagens skola har en sociokulturell kunskapssyn. En målstyrd 

skola där krav finns att barnen skall uppnå individuella mål kan skapa dilemman. Vår 

uppfattning, erfarenheter och ambitioner är att skapa en miljö där alla barn skall vara 

delaktiga där barnen lär av och genom varandra.  

 

Utifrån de erfarenheter vi har och utifrån det vi sett, från både observationer och den 

verksamhetsförlagda utbildningen, är att barn med vissa funktionsnedsättningar har svårare att 

bli inkluderade och delaktiga i gruppen. Är då inkludering alltid eftersträvansvärt? Denna 

fråga känns komplext, men vi vill lyfta den eftersom att vi har stött på vuxna personer med 

funktionsnedsättningar som har en större erfarenhet av samhället, på grund av att de som barn 

haft en bakgrund i den allmänna förskolan och skolan. Samtidigt som vi har erfarenhet av att 

barn med funktionsnedsättning stärkts av att gå i en mer specifik och segregerad form. Vår 

insikt är att ju mer vi diskuterar och funderar kring detta ju mer komplext inser vi att dessas 

frågor är. Vi har inte några svar eller värderingar om hur barn med funktionsnedsättningar 

skall inkluderas i den allmänna förskolan och skolan. Dessa beslut anser vi skall tas av 

föräldrar i samråd med skolan.  

 

I inledningen ställde vi oss även frågan varför barn med funktionsnedsättning kallas för 

inkluderade. Om man inkluderar måste man ju exkludera! Innanförskap förutsätter 

utanförskap i både begreppet integrering och inkludering, varför dilemmat kvarstår. Det går 

inte att inkludera utan att exkludering finns närvarande (Assarsson, 2007 s. 46). Vi vill lyfta 

fram detta eftersom vi tycker att det är en filosofiskt spännande tanke som vi många gånger 

har diskuterat. Några av våra tankar är att man till en början måste tänka på vad begreppen 

inkludering och exkludering egentligen innebär. Det är inte förrän du själv har bildat dig en 

uppfattning över begreppens betydelse, som du har möjlighet att skapa en förskola och skola 

för alla.  

 

7.1 Vidare forskning 
För att kunna göra en djupare forskning kring vår frågeställning, skulle den empiriska 

undersökningen behöva bli större. Vi skulle både behöva observera flera förskolor och skolor, 

samt observera fler barn med olika funktionsnedsättningar. En fördjupning skulle öka 
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möjligheten till att generalisera och dra slutsatser ur ett vidare perspektiv. Som vidare 

forskning skulle det även vara intressant att följa ett specifikt barn med en 

funktionsnedsättning, som är inkluderat i den allmänna förskolan och skolan under en längre 

tid. För att på så sätt kunna se om inkluderingen förändras och utvecklas. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till pedagogen: 

1. Vad anser du är en visuell pedagogisk miljö? 

2. Vilket visuellt pedagogiskt material används för barnet? 

a. Har alla barn tillgång till materialet? 

b. Kan alla pedagoger arbeta med barnet kring detta material?  

c. Vilka pedagoger arbetar kring barnet? 

3. Vilken möjlighet till stöd och fortbildning har och får du angående det pedagogiska 

arbetet kring det funktionsnedsatta barnet? 

4. På vilket sätt försöker ni främja kommunikationen för det funktionsnedsatta barnet? 

(mellan pedagogen - barn och barn - barn) 

5. På vilket sätt arbetar ni för att barnet skall bli delaktig? 

6. Hur ser du på begreppen integrering och inkludering? 

7. På vilket sätt tror du att den visuella pedagogiska miljön kan bidra till en förskola och 

skolan för alla? 

 

Specifika frågor till skolan: 

Hur är tanken med arbetet kring schemat? 

Vem är mentor för barnet? 

Kan man utgå från särskolans läroplan i den allmänna grundskolan? 

Hur ser du på barnets framtida skolgång? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 
 

Teckenspråk 
 

                    
 

Källa: Sveriges Dövas Riksförbund, teckenspråksavdelning. (2003). Teckenspråk till vardags. Örebro: Sveriges 
Dövas Riksförbund. 

 
Bliss 

 
Källa: http://www.sit.se/images/Regioner/S%F6dra/AKK/webb-Blissbilder.jpg. Hämtad 7 mars, 2008.  

 
Pictogram 

 

 
Källa: http://www.sit.se/images/Regioner/S%F6dra/AKK/webb-Pictogrambilder.jpg. Hämtad 7 mars, 2008. 
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Bilaga 3 
 
 

Widgit – symbolskrift 2000 
 
 
 

 
 

Källa: Widgit – symbolskrift 2000. 
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