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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att öka kunskapen om inkludering i förskolan, samt hur detta begrepp 

uppfattas och tillämpas i ett antal förskolor i Sverige idag. Det är vidare att undersöka hur 

pedagoger ser på möjligheter och eventuella hinder med inkluderingsarbetet på förskolan. 

 

Studien vilar på en hermeneutisk grund då det i förskolan handlar om att tolka och förstå, 

vilket är samstämmigt med hermeneutikens grundtankar. I denna kvalitativa studie har 

semistrukturerade personliga intervjuer används för att samla in empiriskt material. Empirin 

har transkriberats och analyserats och teman har frambringats ur detta material. 

 

Resultatet av denna studie visar på att inkludering i förskolor är komplext och svårtolkat. Det 

är ett ord som inte finns med naturligt i förskolan, trots att samtliga pedagoger som 

intervjuades var överens om att de bör arbeta inkluderande i förskolan. Denna studie visar 

också att läroplanen har indikationer på att ett inkluderande arbetssätt bör tillämpas trots att 

detta inte står ordagrant i läroplanstexten. Pedagoger inom förskolan har för lite kunskap för 

att kunna möta alla barns olikheter visar denna studie. Det finns dock lösningar på detta, och 

denna kunskap skulle kunna ökas genom att begreppet lyfts mer och bringar samtal inom 

verksamheter, så att förskolan står på en gemensam grund vad gäller förhållningssätt och 

barnsyn. Förskolan är en flexibel arena som är i ständig förändring där pedagoger gör små och 

stora anpassningar efter rådande omständigheter. Trots att förskolan har stora möjligheter att 

förändra och anpassa, så att inkludering av alla barn blir möjlig, vittnar personal om att det är 

för dåligt anpassade lokaler i många förskolor idag. Det finns inte heller tillräckligt med 

resurser för att kunna dela barngrupperna, vilket är en lösning till att arbeta inkluderande 

enligt pedagogerna i denna studie. 
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Förord 

Under mina 13 år i förskolan har jag framförallt brunnit för en sak, och det är att alla barn är 

lika mycket värda. Jag vill att alla barn som befinner sig i min verksamhet ska känna att de 

tycker det känns roligt att gå till förskolan, att förskolan ska vara en plats där vart och ett av 

dessa barn ska känna sig trygga och ingen ska känna sig utanför på ett eller annat sätt. Jag har 

hela tiden ansett att det ingår i vårt uppdrag i förskolan att vi ska tillgodose alla barn och deras 

enskilda behov, men jag har under mina år stött på en hel del människor som inte tycker som 

jag och jag har insett att detta nog är ett större problem än vad jag någonsin kunde förstå. För 

mig har det alltid varit självklart, men kan jag verkligen kräva att det ska vara självklart att 

mina kollegor också arbetar inkluderande? När jag så småningom kom i kontakt med 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen så kände jag att detta var ju precis vad 

jag menar, alla måste bli utmanande i det som blir meningsfullt lärande för just dem. Då går 

det inte att ha en generell verksamhet som ser likadan ut hela tiden, för alla barn passar inte in 

i den verksamheten. Det kommer leda till att flera barn går i förskolan utan att känna sig 

delaktiga i den verksamhets som pågår.  Jag har ägnat mycket tid att fundera kring varför jag 

anser detta viktigt och att inte alla mina kollegor gör det. När jag pratar med specialpedagoger 

och liknande har jag fått många kommentarer om att jag har ett ”bra tänk” men jag har aldrig 

sett det så utan mer som att ”det är väl så man ska göra”. Jag börjar tro att detta ”problem” 

handlar mycket om att det inte arbetar så många förskollärare i verksamheten och att de andra 

pedagogerna inte har fått möjligheten att förstå sig på läroplan och liknande, så de har helt 

enkelt inte den kunskap som krävs för att kunna göra bedömningen att vi ska tillämpa en 

inkluderande verksamhet i förskolan. Många av de som arbetar ser inkluderingen som ett nytt 

fenomen, en ny fluga som har blivit modern och som säkert också snart kommer att gå över 

om de bara låtsas som att den inte finns. De gör på samma sätt som alltid såvida ingen chef 

eller liknande säger något annat. Medans chefen säkerligen tror att det pågår en inkluderande 

verksamhet då de chefer som jag har haft i alla fall har uttryckt sig i ord som att det skulle 

vara en självklarhet att alla arbetar med ett inkluderande arbetssätt. Mer diskussioner kring 

arbetssätt och barnsyn i arbetslagen på förskolorna skulle kunna vara en nyckel till att detta 

problem uppdagades bland fler och det skulle i sin tur kunna leda till nya arbetssätt som gör 

att fler barn känner sig inkluderande i verksamheten. 
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1. Inledning 

Enligt läroplanen ska alla barn få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i det enskilda barnets utveckling 

och lärande. Det är därför viktigt att särskilt stöd som i vissa fall kan behöva ges 

enskilt till ett barn så långt som möjligt tillgodoses i den ordinarie verksamheten och 

inte via särlösningar. Därmed blir verksamheten en resurs för barn som tillfälligt 

eller varaktigt är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. (skolverket 2016, s33) 

Alla människor strävar efter att få känna tillhörighet av något slag, även barn. Att gå igenom 

en förskoleperiod utan att få känna den tillhörigheten och tryggheten skulle kunna sätta spår 

som hänger med långt upp i skolåldern. Förskolan styrs av en rad olika styrdokument och ett 

av dessa är förskolans läroplan (Lpfö98/2016). Förskolans läroplan vilar på en demokratisk 

grund där det uppmanas att fostra barnen till demokratiska medborgare. Att utöva demokrati 

innebär att alla får möjlighet att få uttrycka sin åsikt och att få denna respekterad, det är 

viktigt för den mänskliga utvecklingen och för samhället i stort. Vidare påpekar läroplanen 

vikten av trygga miljöer som är meningsfulla och ger ett meningsfullt lärande för alla som 

deltar (Lpfö98/2016). Dessa saker som läroplanen lyfter skulle kunna realiseras med hjälp av 

olika pedagogiska metoder. En pedagogisk metod som förespråkas är inkludering av alla barn 

där åsikter och individuella svårigheter ses som styrkor, vilket stärker de enskilda individernas 

självbild. Två viktiga aspekter vid inkludering är personalens förmåga att skapa trygghet och 

att låta barnens individuella behov komma till tals (Skolverket 2016). Det är viktigt att 

verksamheten anpassas så att den inkluderar alla barn menar skolverkets allmänna råd för 

förskolan (2016). Skolverket har vidare tyngdpunkt på att det är miljön och pedagogernas 

förhållningssätt, som ska anpassas till alla de olika individer som ingår i verksamheten och 

inte tvärtom.  Att anpassa verksamhetens utformning, pedagogik och miljö så att alla barn 

som deltar, känner att de är en del av den skulle kunna vara ett sätt att tillämpa inkludering. 

Inkludering innebär att alla känner att de får en tillhörighet och att deras behov blir 

tillgodosedda. Detta till skillnad från integrering, där det endast handlar om att alla barn finns 

med i verksamheten men inga anpassningar görs till särskilda behov. Detta skulle kunna leda 

till att en del barn går igenom sin förskoletid utan att ha känt sig varken delaktiga, trygga eller 

att förskoletiden har varit lärorik på ett meningsfullt sätt. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/2016) indikerar också att verksamheten ska ha en 

helhetssyn på det enskilda barnet och dess behov, och utifrån detta utforma en verksamhet där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läroplanens strävan är att alla barn som går i 
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förskolan ska få sina behov tillgodosedda samt att de ska känna att verksamheten är till för 

dem. Ett exempel på detta är följande citat: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

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

(Lpfö98/2016, s 5) 

Att alla barn ska känna sig som en del av helheten och därmed vara inkluderade i den dagliga 

verksamheten är viktigt enligt förskolans läroplan. Även skollagen (SFS 2010:800) tar upp 

vikten av inkludering genom att verksamheten ska anpassas så att den passar alla barn. 

Skollagen beskriver detta på följande sätt: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. (skollagen SFS 2010:800, kapitel 1 §4) 

Det är med detta citat ingen tvekan om att styrdokumenten poängterar vikten av att förskolan 

ska vara en verksamhet där alla barn passar in. Vilket skulle kunna vara att inkluderas i 

verksamheten.  

 

Att förskolor arbetar med att sträva efter att uppfylla de mål som styrdokumenten antyder, är 

viktigt för de barn som vistas på förskolan och för vårt framtida samhälle i stort. Nina Mohss 

(2015) beskriver hur forskning har visat att de barn med olika typer av beteendeproblematik 

som går i förskolan, klarar sig bättre i skolan än de barn som av olika anledningar inte har gått 

i förskolan. Nina menar vidare att” En förskola som förmår möta dessa barn och arbeta med 

problemen är viktig, både för samhället och för individerna.” (Mohss 2015, s 77). Men trots 

att det är så viktigt för varje enskild individ att anpassa förskoleverksamheten och tillämpa en 

inkluderande miljö, finns det i nuläget relativt lite forskning kring detta ämne. Kristian Lutz 

(2014) är en av dessa som menar att det finns väldigt lite forskning som gjorts inom förskolan 

och inkludering. Detta tillsammans med Mohss (2015) beskrivelse av hur viktig förskoletiden 

är samt de styrdokument som belysts i inledningen, ger en stark grund till varför inkludering i 

förskolan är ett viktigt ämne att studera vidare. Det som händer i förskolan är grunden för den 

kunskapsutveckling barnet sen får i skolan. Om förskolan förmår att möta alla barn ur ett 

individperspektiv med ett inkluderande arbetssätt, spelar det stor roll för barnens framtid och 

för vårt samhälle.  



3 
 

 

Enligt framträdande forskning i pedagogikområdet finns brist på forskning kring 

inkluderingens roll vid arbetet på förskolan. Därav skulle fler forskningsinsatser behövas för 

att tydliggöra inkluderingens roll i förskolan. Johanna Lundqvist har 2016 skrivit en 

avhandling som påvisar detta och det ger tillsammans med Lutz (2014) och Mohss (2015) 

indikationer på att detta ämne är högst aktuellt att ytterligare belysa.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur det arbetas med inkludering på 6 förskolor i 

Mellansverige. Det görs genom att belysa ett antal förskolepedagogers upplevelser av 

inkluderingen i förskolan. Studien syftar även till att ta reda på om ett inkluderande arbetssätt 

tillämpas i förskolan samt att belysa vilka möjligheter och hinder som uppstår i vardagen i 

arbetet med att inkludera alla barn i verksamheten. 

 

2.1. Frågeställningar 

I studien ska följande frågeställningar besvaras: 

Hur uppfattas begreppet inkludering av pedagogerna på undersökta förskolor? 

Hur arbetar pedagogerna på dessa förskolor med inkludering? 

Vilka möjligheter eller eventuella hinder anser pedagogerna på undersökta förskolor finns för 

att arbeta med inkludering i förskolan? 

 

2.2. Disposition 

Här följer nu en redogörelse för dispositionen i denna uppsats. 

 

I nästkommande kapitel, vilket är bakgrundskapitlet, behandlas ett antal avhandlingar som på 

olika sätt tar upp ämnet inkludering i förskolan. Där behandlas olika studier och vad dessa har 

kommit fram till när det gäller att inkludera alla barn i förskolan. Vidare i det kapitlet tas ett 

antal böcker upp som har betydelse för studien, och dessa böcker behandlar också ämnet 

inkludering i förskolan. Både böcker och avhandlingar behandlas och redogörs tematiskt.        

I kapitlet teoretisk ansats redogörs och argumenteras det för den hermeneutiska ansatsen som 

ligger till grund för studien. Sedan följer kapitlet empiriskt material där tillvägagångssättet när 

det gäller metodval av insamling av empiriskt material redogörs, samt hur det gick till vid 

insamlingen av det empiriska materialet. Slutligen i detta kapitel beskrivs hur analysen av det 

empiriska materialet har gått till samt vilka etiska aspekter som det tagits hänsyn till. 
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I resultatkapitlet redovisas och tolkas det resultat som framkommit ur de intervjuer som har 

utförts i denna studie. Därefter följer ett diskussionskapitel där resultatet i relation till tidigare 

forskning och studiens frågeställningar diskuteras. I detta kapitel förekommer en 

metoddiskussion och slutligen en diskussion om nyttan med denna uppsats. Avslutningsvis i 

denna uppsats kommer sammanfattande slutsatser där studien sammanfattas och slutsatser i 

förhållande till studien görs. 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel behandlas den tidigare forskning i form av avhandlingar som hittats, och som är 

relevanta för det valda ämnet för studien. Sex av dessa avhandlingar har hittats genom att 

söka på Libris och då användes sökorden förskol* & inklu* . De övriga två avhandlingarna 

uppkom genom att använda sökorden en skola för alla i sökrutan på Libris. De två senare 

avhandlingarna behandlar inte förskolan specifikt, utan riktar sig mer mot skolan.  Men dessa 

är i alla fall relevanta i studien då förskolan ingår i skolåren, och för att både förskola och 

skola delvis styrs av samma styrdokument som exempelvis skollagen (SFS 2010:800). Då det 

var lite tunt med tidigare forskning som behandlade inkludering i förskolan, var det av 

intresse att behandla några böcker också. Detta för att få en större styrka i 

forskningsbakgrunden i studien. Dessa böcker behandlas utifrån hur de belyser inkludering. 

Lutz (2014) bok samt Per Dahlbeck och Kristina Westlunds (2015) bok har hittats genom att 

söka på inkludering på Bokus hemsida, de övriga böckerna har hittats via litteraturlistan i Lutz 

(2014) bok. Avsikten har varit att leta efter böcker som belyser inkludering och främst från 

förskolans perspektiv, men det är ganska glest på den fronten så därför har det varit behövligt 

att utöka till material som även belyser skolans perspektiv på inkludering. I de fallen har ändå 

avsikten varit att få fram forskning och böcker relevanta för förskolans arbete med 

inkludering. Ett litet bidrag från forskning utanför Sverige kommer även att redovisas, detta 

för att ge ett vidgat perspektiv i denna studie. Denna artikel av Samuel L. Odom (2000) har 

hittats genom sökning på Örebro Universitetsbiblioteks söksida ”summon”. Då användes 

sökorden preschool och inclu*. När urval gjorts var avsikten först och främst att få fram så ny 

forskning som möjligt. Då det inte fanns tillräckligt för att täcka upp studieområdet behövde 

sökningen utökas och även lite äldre forskning togs med i studien.  

Nu följer en tematisk redovisning av de avhandlingar samt övrig litteratur som ligger till 

grund för denna studie om inkludering i förskolan. 

 

3.1. Från integrering till inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

De är först av intresse med en liten tillbakablick på tiden innan begreppet inkludering kom, då 

handlade det om att barn med avvikelser skulle integreras i förskolan. För barn med bedömda 

avvikelser hände mycket på 1980-talet då integreringen började få fäste i Sverige menar Lutz 

(2014). Nu skulle specialinstitutioner ersättas och istället skulle barn med funktionshinder 

integreras i den reguljära förskoleverksamhet som bedrevs. Men det är inte helt självklart att 
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det i och med detta blev bättre för de barn som integrerades menar Lutz, och därför fanns det 

anledningar att ifrågasätta betydelsen av integrering som begrepp: 

En integrering förutsätter att den som ska integreras först måste definieras som 

avvikande, för att en integrering över huvud taget ska bli möjlig. Dessutom har 

integrering ofta likställts med ”rumslig närvaro”, vilket kan betecknas som en låg 

pedagogisk ambitionsnivå. (Lutz 2014, s 39) 

Det kan tolkas som att Lutz menar att integrering handlar om en medverkan rent fysiskt i 

rummet, men att verksamheten inte är utformad på ett sätt som möjliggör att alla kan 

inkluderas på ett för dem meningsfullt sätt. Det sistnämnda har kommit först nu på senare år 

menar Lutz. När det gäller begreppet barn i behov av stöd, de barn som i Lutz beskrivning 

beskrivs som avvikande, tar Johanna Lundqvist (2016) upp att det finns en bred förståelse av 

just begreppet barn i behov av särskilt stöd. Barnen kan vara i behov av särskilt stöd i perioder 

och att det sedan upphör.  I andra fall trappas behovet upp i vissa situationer så som i 

leksituationer med kamrater, och andra behöver stöd i stort sett hela tiden. När det gäller 

synen på vilka barn som är i behov av särskilt stöd visar Gunilla Lindqvists (2013) 

avhandlingsresultat att pedagoger och chefer inom förskolan och skolan hade både en 

liknande syn, samt en olik syn kring barn i behov av särskilt stöd. I Lindqvists studie såg 

flertalet barnets individuella brister som en anledning till behov av särskilt stöd. Det var 

endast ett fåtal som såg miljön som en orsak, och ett även att det kunde vara så att vissa lärare 

hade brister som resulterade i att en del barn hade svårigheter, var det endast få som ansåg. 

Däremot menade majoriteten att en diagnos skulle ha betydelse för om det skulle sättas in 

särskilt stöd i skolan, men i förskolan ansåg förskolechefen att en diagnos inte hade betydelse 

i samma utsträckning. Det har skett en utveckling i förskolan då det har gått från integrering 

till nuvarande inkludering, men det är svårdefinierat vem som är i behov av särskilt stöd enligt 

Lutz (2014), Lundqvist (2016) och Lindqvist (2013). 

 

3.2. Inkludering via en skola för alla 

Det finns både skillnader och likheter inom pedagogiken i förskolan och skolan. Men då dessa 

två verksamheter till viss del lyder under samma styrdokument som exempelvis skollagen 

(SFS 2010:800), är det ändå av värde att belysa hur skolan ser på inkludering. I skolans värld 

finns det ett begrepp som lyder en skola för alla. Detta begrepp har funnits en relativt lång tid 
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inom skolan och handlar om att skapa inkluderande miljöer. Detta uttryck har det forskats en 

hel del om och några av dessa forskningar i form av avhandlingar belyses här.  

 

Inger Assarson (2007) har skrivit avhandlingen Talet om en skola för alla. Pedagogers 

meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag. Detta är en studie där författaren har valt att 

undersöka den underliggande betydelsen i olika typer av texter som Assarson har analyserat, 

och på så vis vill hon ta reda på hur det talas om en skola för alla. Assarson har vidare sitt 

fokus riktat mot en grupp pedagoger och hur dessa konstruerar inkluderingsuppdraget så det 

får en meningsfull betydelse för dem. Ett ytterligare exempel på forskning är Ulla Gadler 

(2011) som skrev avhandlingen En skola för alla-gäller det alla? Statliga styrdokuments 

betydelse i skolans verksamhet. I denna avhandling så avser författaren att ta reda på hur 

statliga styrdokument bryts ned och tolkas i olika led, för att så småningom också kunna 

förstå sig på hur de tolkas av pedagogerna som arbetar längst ned i denna hierarki. Hon avser 

vidare att få syn på vad som sker på statlig, kommun och skolnivå kring ämnet en skola för 

alla. Här vill författaren kunna få syn på hur de olika ledens styrningar och tolkningar av 

uppdraget påverkar synen på alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.  

 

Både Assarson (2007) och Gadler (2011) menar att hur styrdokument tolkas har betydelse för 

hur inkluderande verksamheten på skolorna sedan blir. Tolkningen av styrdokumenten och 

hur detta får betydelse är någonting som även kan appliceras på förskolan, och när det gäller 

tolkning av styrdokument i förskolan så som exempelvis läroplanen (Lpfö98/2016) och 

skollagen (SFS 2010:800). 

 

3.3. Individualisering- att skapa en meningsfull tillvaro för varje enskilt barn 

Att inkludera alla barn i barngruppen handlar enligt Claes Nilholm (2014) till viss del om att 

göra individuella lösningar för att dessa barn ska kunna delta tillsammans med övriga 

gruppen. Nilholm (2014) beskriver i sin bok Barn och elever i svårigheter- en pedagogisk 

utmaning, att inkluderingen handlar om att ” det särskilda stödet ska säkerställa att dessa 

elever har samma möjligheter som andra att nå målen” (Nilholm 2014, s 49). 

Individperspektivet blir ett sätt att få alla att bli en del av ett kollektiv menar han vidare. 
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Dessa olika individuella lösningar som Nilholm menar är nödvändiga, kan se ut på många 

olika sätt och i Lundqvists (2016) studie erbjöds det olika typer av anpassningar till de barn 

som var i behov av stöd. Detta gjordes för att underlätta deras deltagande i leksituationer, 

lärandesituationer samt vid rutiner. Det erbjöds främst materiellt och relationellt integrerat 

stöd. Detta kunde exempelvis vara personliga dagsscheman, timglas för att synliggöra tiden, 

vuxenstöd i lek, hörselskydd samt rikligt med positiv återkoppling. Lundqvist tar vidare upp 

att detta kunde variera väldigt mellan förskolorna.  Hennes resultat tyder på att förskolor kan 

variera i sin kvalité och att en del förskolor inte har tillräckligt hög kvalité. Vilket i sin tur för 

med sig att barn har olika förutsättningar för utveckling beroende på vilken förskola de går på. 

Hon menar därför att ”Förskolor som har låg kvalité bör identifieras och utvecklas” 

(Lundqvist 2016, s115). Lundqvists studie visar som tidigare nämnts på att begreppet i behov 

av särskilt stöd uppfattas olika och detta gör att utfallet i praktiken blir olika. Hon menar 

vidare att det behöver diskuteras mer i förskolan, samt att pedagogerna bör identifiera olika 

barns styrkor för att alla ska få kännedom om sådant som barnet behärskar för att underlätta 

skolgången för barnen.  

 

Att ha kännedom om vad det enskilda barnet behärskar för att kunna utmana barnet på ett för 

dem meningsfullt sätt är samstämmigt med Lev Vygotskijs (1995) tankar om inlärning. Han 

var en psykolog, pedagog och filosof som har gjort studier inom sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Han utvecklade även en teori om inlärning som han valde att kalla den proximala 

utvecklingszonen. Den handlar om att skapa ett meningsfullt lärande för alla barn och ska 

detta ske så kan det inte vara för svårt, ligga för långt ifrån det som barnet redan kan. Det kan 

heller inte vara en uppgift som känns för lätt för barnet för att det ska upplevas som 

meningsfullt. Det måste vara en uppgift som är lite svårare än det som barnet redan klarar av, 

men att det känns meningsfullt för barnet när uppgiften har klarats av. Det kan tolkas som så 

att om tiden i förskolan ska kännas rolig och lärorik för samtliga av de barn som vistas i 

förskolan, så bör alla barn utvecklas i sin individuella proximala utvecklingszon.  

 

Både Vygotskij (1995), Lundqvist (2016) och Nilholm (2014) menar att inkludering handlar 

om att göra en individualisering utifrån barnets behov, för att kunna utvecklas tillsammans 

med de övriga i barngruppen. Då inkludering i förskolan genom individualisering bör 

tillämpas enligt tidigare nämnda personer, är det av intresse att se hur detta påverkar 

barngrupperna i förskolan, vilket vi nu skall titta vidare på. 
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3.4. Inkludering i förskolan lägger grunden för barns förståelse för olikheter 

De barn som deltog i Lundqvists (2016) studie tog även upp att det var viktigt att känna sig 

trygg, fri och självständig. Att de barn som är i behov av särskilt stöd får gå i de traditionella 

skolor och förskolor som tillämpar en inkluderande undervisning, medför att barn ökar sin 

förståelse för olikheter menar Lundqvist. Hon menar vidare att i hennes studie verkar det inte 

direkt finnas någon övertygelse bland de personer som deltog i hennes studie av varför 

användningen av inkluderande undervisning i förskolan skulle vara fördelaktigt. Det ser 

Lundqvist som väldigt bekymmersamt då hon anser att inkluderande undervisning är 

gynnsamt för alla barn som vistas i förskolan. 

 

Precis som Lundqvist så anser också Fanny Jonsdottir (2007) att inkludering skapar en större 

förståelse för olikheter. Hennes ändamål i studien är att närmare studera kamrat och 

vänskapsrelationer, och pedagogernas uppfattningar om de sociala färdigheter barnen besitter. 

Hon vill vidare få underlag till en diskussion om förskolans miljö är gynnsam för alla barns 

möjlighet att skapa goda relationer.  Jonsdottirs resultat demonstrerar att det i undersökningen 

finns avdelningar som ”mindre väl förvaltar sitt uppdrag att skapa en skola för alla barn och 

tillvarata den mångfald egenskaper och färdigheter som finns i barngruppen” (Jonsdottir 

2007, s 146). Jonsdottirs övergripande bild visar att pedagogerna beskriver att det finns många 

olika variationer av kompetenser inom barnen på de olika förskolorna. Hennes egen slutsats är 

att denna mångfald och variation skapar möjlighet för alla barn att hitta en tillhörighet, och 

detta ger i sin tur möjlighet till utveckling och lärande. I sin undersökning har Jonsdottir delat 

in de inblandade avdelningarna i två grupper baserat på barnens val av kamrater. I den ena 

gruppen blir alla barn valda och dessa har Jonsdottir valt att kalla för inkluderande 

avdelningar. I den andra gruppen blir vissa barn inte valda, och avdelningarna i den gruppen 

har hon valt att kalla exkluderande avdelningar. Jonsdottirs studie visar att det skiljer sig 

mellan olika avdelningar, och att dessa kan vara motpoler till varandra. På en del avdelningar 

råder det tillhörighet och samhörighet inom kamratskapen men i motsats till detta så finns det 

avdelningar där det råder en del ensamhet och utanförskap. På de inkluderande avdelningarna 

uppfattas barnen av pedagogerna som sociala i högre grad än på de andra avdelningarna, de 

uppfattas också ha bättre lekförmåga.  

Lundqvist (2016) och Jonsdottir (2007) är samstämmiga i deras åsikter om att inkludering i 

barngrupperna är en styrka och skapar en större förståelse för olikheter vilket i sin tur skapar 
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goda sociala färdigheter. Tydligt är enligt dessa studier att pedagogerna utgör en viktig roll i 

detta och det avspeglas i hur pass inkluderande miljön i förskolan blir. 

 

3.5. Att vara en del av gemenskapen 

I inledningen beskrevs vikten av inkludering och att varje person skall få vara en del av en 

gemenskap och nu följer ett ytterligare förtydligande om varför detta är viktigt. 

 

Airi Bigsten (2015) visar på ett resultat i sin avhandling där förskollärare argumenterar kring 

varför det är viktigt att arbeta med inkludering i förskolan, hon tolkar förskollärarna och 

menar att de via sina argumentationer ger uttryck för en ambition ”att ge barn erfarenheter av 

vad det innebär att inkluderas i gemenskapen” (Bigsten 2015, s 97). I Bigstens studie anser 

förskollärarna att det är viktigt att varje enskild individ känner sig bekräftad. Vidare beskriver 

förskollärarna vikten av att göra barnen delaktiga i att skapa en inkluderande miljö. Vidare 

menar Bigsten att förskollärarna har för avsikt att alla barn skall få vara en del av en 

gemenskap genom att de blir sedda, bekräftade och bemötta. Detta är enligt förskollärarna 

viktigt att inkludera alla individer menar Bigsten. Förskollärarna har en strategi att försöka 

motverka barns exkluderande av varandra och att vända detta till att möjliggöra en 

inkluderande miljö för alla barn. Detta göra bland annat genom att förskollärarna är 

noggranna med att bekräfta och se alla barn för att de skall trivas och känna sig välkomna in i 

gemenskapen, menar Bigsten. 

 

Att barnen får vara en del av gemenskapen anses viktigt enligt de förskollärare som Bigsten 

gjorde sin undersökning på, men även barn som själva blivit tillfrågade anser att gemenskapen 

är viktig, detta visar Lundqvists (2016) studie. Lundqvist beskriver att de barn som deltog i 

studien fick med hjälp av teckningar och intervjuer beskriva vad som var viktigt för att 

skolgången skulle bli positiv för dem. En av de saker som barnen beskrev var att det ville 

känna tillhörighet bland sina vänner. De ville även få tillgång till lek och grovmotoriska 

utmaningar samt att få öka sin förståelse för omvärlden.  Lundqvist resultat påvisar att alla 

barn, både de som är i behov av särskilt stöd och de övriga barnen behöver kamrater, 

möjligheter till att få leka och tänka kreativt, grovmotoriska utmaningar samt trygghet för att 

det ska kännas som att de trivs i förskola och skola. 
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Precis som i Lundqvists och Bigstens (2015) studie så visar även Jonsdottirs (2007) studie på 

vikten av kamrater för att skapa en tillhörighet, en gemenskap och en förståelse för andra 

människor. Jonsdottir stöder sig mot tidigare gjord forskning och menar att människan i stort 

alltid vill vara en del av en social relation. Hon menar vidare att barn ifrån 3-års ålder redan 

har utvecklat en förståelse för sig själva i relation till andra, och på så vis motiverar Jonsdottir 

att studier av förskolans miljö behöver göras, och att det är viktigt att belysa” förskolans 

möjlighet att förverkliga sitt uppdrag att vara en inkluderande miljö för alla barn” (Jonsdottir 

2007, s 45).  Jonsdottir har vidare skrivit om hur pedagoger kan bidra till att barn blir 

inkluderade av kompisar i leksammanhang eller inte. Hon tar upp att det finns planerade 

aktiviteter i förskolan men även stunder på dagen som inte planeras av en vuxen, så kallad fri 

lek. Båda delarna är viktig menar Jonsdottir för att skapa en dynamisk social miljö för 

utveckling och lärande, med det måste enligt Jonsdottir finnas en väl avvägd balans och 

pedagogiken är lika viktig i båda dessa delar. Hon problematiserar detta på följande vis: 

 

 Jag kan se att obalans kan råda om ett och samma barn ständigt får kämpa för sina 

rättigheter, på samma gång som det kan råda obalans om ett och samma barn 

ständigt lever i enighet med sin omgivning eftersom hennes eller hans förehavanden 

aldrig ifrågasätts eller utmanas. Det kan också råda obalans i pedagogiken, när 

verksamheten är målinriktad men inte planerad eller tvärtom. (Jonsdottir 2007, s 14) 

 

Bigsten (2015), Lundqvist (2016) och Jonsdottirs (2007) studier visar samtliga på att alla barn 

vill vara en del av en gemenskap både sett utifrån de vuxna, samt av barn själva. Dessa studier 

visar också tydliga indikationer på att pedagogerna i förskolans sätt att skapa möjligheter för 

alla barn att bli en del av gemenskapen, har stor betydelse för hur utfallet för varje enskilt 

barn blir. Vidare skall nu betydelsen av pedagogers förhållningssätt ytterligare belysas. 

 

3.6. Pedagogers förhållningssätt påverkar 

I inledningen av läroplanen (Lpfö98/2016) kan följande om förskolans grundläggande värden 

läsas: 

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn 

tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
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skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder.” (Lpfö 98/2016, s 4) 

Pedagogernas förhållningssätt påverkar hur inkluderande miljön blir enligt förskolans 

läroplan, detta är samstämmigt med Jonsdottirs (2007) studie. Jonsdottirs slutsats påvisar att 

hon kan se ett samband mellan hur pedagoger uppfattar barnens färdigheter och egenskaper, 

och hur barnens sociala tillhörighet är. De barn som uppfattas som mindre kompetenta av 

pedagogerna har också mindre vänskapsrelationer och de blir inte heller valda av sina 

förskolekompisar som lekkamrater. De barn som uppfattas som mest kompetenta enligt 

pedagogerna är de barn som är populärast i vänskapssammanhang. Jonsdottir menar att 

hennes studie visar att pedagogernas syn på barnen har stor betydelse för hur populärt barnet 

blir bland sina kompisar på förskolan, och det har också betydelse för vilken förmåga de har 

att öva sig på att få goda relationer med andra barn. Viktigt att understryka i denna studie 

menar Jonsdottir är det faktum att den dominerande förskolediskursen om det kompetenta 

barnet inte gäller alla barn, det framkommer tydligt i denna studie då alla barn inte ansågs 

som kompetenta nog för att kunna utveckla goda kamratrelationer. 

 

Jonsdottir belyser att både pedagogers syn på barnen och pedagogers förhållningssätt påverkar 

hur barnen fungerar i sociala sammanhang, detta är samstämmigt med Anna Rantala (2016) 

som menar att det i förskolan handlar mycket om att pedagoger vägleder barnen. Hon har 

studerat vägledning i sin avhandling och dess betydelse för fostransuppdraget i förskolan. 

Rantala menar att vägledningen görs för att barn skall få sociala kompetenser. ”De vägleds 

ifrån att vara utåtagerande och mot att lyda, följa regler och rutiner, vara solidariska, ha 

empati, visa hänsyn och respektera andra” (Rantala 2016, s 139). Rantala beskriver även på 

ett mer konkret sätt hur pedagogerna praktiserar vägledning i förskolan, när det handlar om att 

vägleda barnen till att bli sociala individer som fungerar i sociala sammanhang. Detta görs 

enligt Rantala genom att pedagogerna vägleder både på ett personligt plan och i grupp. 

Barnen blir disciplinerade och vägledda genom att pedagogerna använder ”direkta tillsägelser, 

frågor, beröm och avledning” (Rantala 2016, s139). 

Samstämmigt med Rantala och Jonsdottir (2007) är Berit Willén-Lundgrens (2012) åsikter om 

att det finns en mängd olika aspekter som skulle kunna ligga till grund för ett möjliggörande 

av inkludering. Beroende på hur pedagogen ser möjligheter och hinder så kommer 

inkluderingen i förskolan fungera mer eller mindre bra, detta menar Willén-Lundgren (2012). 

Hon menar att det inom de studerande av specialpedagogik finns två grupper som är motsatser 

till varandra. Det finns den grupp som ser väldigt många hinder till att inkludering ska bli 
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möjlig i verksamheten. Till skillnad från den gruppen så ser den andra gruppen inkludering 

som något att sträva efter, och de tar detta uppdrag som en utmaning att arbeta mot. Willén-

Lundgren menar att studentens tidigare erfarenheter kan vara en bidragande orsak till sättet att 

förhålla sig, men detta kan även bottna i studentens människosyn och synen på vad skolan ska 

stäva mot för mål.  

 

Lutz (2014) åsikter är i linje med Willén- Lundgren (2012) och han anser att trots att 

brukarundersökningar som gjorts indikerar att de är många som är nöjda med de svenska 

förskolorna, så finns det inte någon anledning att slå sig till ro med det som fungerar. Han 

menar vidare att pedagogiken i förskolan ska byggas på kreativitet. Han poängterar vikten av 

inkludering och skriver bland annat om att det är ett perspektiv som norden är 

upphovsinnehavare till. Detta genom att bidra med ”ett eget perspektiv som kännetecknas av 

betoning på inkludering, med en relationell syn på barns avvikelser” (Lutz 2014, s 8). 

Lutz beskriver vidare att inkludering skall ses som individuella anpassningar, men att barnets 

svårigheter kan uppstå i en relation mellan miljön och barnets individuella förmågor. Miljön 

har enligt Lutz en stor betydelse för barns möjlighet att fungera i olika sammanhang. Detta 

skall nu belysas ytterligare. 

 

3.7. Anpassning av verksamhet efter barngrupp 

Lutz menar att under senare delen av 1900-talet så utformades inkludering som ett alternativt 

begrepp. Han menar vidare att inkludering innebär ett nytt sätt att se på vad som ska anpassas 

till vad. Tidigare har det handlat om att individen ska anpassas till den rådande miljön, men 

nu handlar det istället om att miljön ska anpassas så att alla individers olikheter ryms i miljön. 

Lutz menar att det inom specialpedagogiken oftast handlar om att inkludering ses som ett sätt 

att se till alla människors olika behov och förutsättningar och genom detta skapa en mer 

generell praktik som motverkar exkludering av vissa barn. Att förskolorna har gått från att 

arbeta med integrering till att nu tillämpa inkludering är en viktig händelse både för 

förskolorna i stort men framförallt för den enskilda individen som inkluderas i verksamheten. 

Lutz menar vidare att det är en förutsättning att alla som arbetar inom förskolan tordes vilja 

arbeta integrerande, men att omsätta ord till handling i praktiken är inte alltid så enkel, och 

Niels Egelund, Peder Haug och Bengt Persson (2012) beskriver detta som att det troligtvis 
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befinner sig ett problem i att det är lättare att tala om inkludering än att praktisera det i 

vardagens utmaningar på förskolan. Det problematiska med att praktisera inkludering i 

verksamheterna beskriver även Lundqvist (2016). Hon har skrivit en avhandling om de tidiga 

skolåren och hon menar att dessa utgör en stor betydelse för barns utveckling. Barnen ska i 

dessa verksamheter bland annat erbjudas möjligheter till lärande, lek och en meningsfull 

fritid. Lundqvist anser att ”det är därför viktigt att de håller en hög kvalité, upplevs 

meningsfulla och erbjuder barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling” (Lundqvist 2016, 

s 107). Det är enligt Lundqvist viktigt att lyssna på barnens egna åsikter kring sin egen 

utbildning i arbetet med att frambringa optimala förutsättningar. Lundqvist menar vidare att 

det är inte helt enkelt att erbjuda optimala förutsättningar för utveckling då det är många 

aspekter som spelar roll, så som exempelvis antal personer per barn i verksamheten, 

anpassningar till barn i behov av särskilt stöd samt krav ställda i styrdokument. 

 

Per Dahlbeck och Kristina Westlund (2015) är precis som Lutz (2014) och Lundqvist (2016) 

inne på att det gäller att anpassa verksamheten efter rådande barngrupp. Författarna menar att 

”Det gäller att se, förstå och synliggöra hur en verksamhet formats av traditioner och 

förgivettaganden för att kunna se vilka förändringar som krävs för att just de barn som 

befinner sig i verksamheten ska få vara i en verksamhet som berör och engagerar” (Dahlbeck 

& Westlund 2015, s12).  Dahlbeck och Westlund (2015) har vidare beskrivit tre olika sätt som 

visar på hur pedagoger förhåller sig till sambandet mellan lärande och den pedagogiska 

verksamheten: 

1. Pedagoger planerar och strukturerar för ett lärande där pedagogen bestämt vad 

barnens lärande ska handla om och var det ska sluta. 

2. Pedagoger lyssnar lyhört efter vad barnen tycks vara intresserade av, vad det är 

som de vill undersöka och förstå-och låter det undersökandet få ta plats i 

verksamheten, utan att lägga sig i. 

3. Pedagoger utgår från det som barnen visar intresse för, är nyfikna på och gör 

aktiva val för att vara delaktiga i det lärande som äger rum. Pedagogerna och 

den pedagogiska verksamheten gör helt enkelt en skillnad, ett tillägg till barnens 

undersökande och lärande. (Dahlbeck & Westlund 2015 s16)  

 

I det tredje sättet som Dahlbeck och Westlund nämner finns det en känsla från pedagogens 

sida att göra det så bra som möjligt för barnen utifrån verksamhetens ramar. Liknande 

Dahlbeck och Westlunds sätt att behandla förhållningssätt och syn på verksamheten, för att 

göra det bästa för barnen utifrån de barn som vistas i förskolan, är Lutz (2014) sätt att 
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resonera kring bemötande som en del av pedagogers vardag för att skapa bästa förutsättningar 

för barnen. Här har nu belysts hur verksamheten bör och kan anpassas efter den aktuella 

barngruppen. Miljön har stor betydelse för hur inkluderande verksamheten blir menar Lutz 

(2014), Lundqvist (2016) samt Dahlbeck och Westlund (2015). Men även relationerna runt 

omkring barnet spelar roll för verksamheten. Detta skall nu ytterligare belysas. 

 

3.8. Det relationella perspektivet 

I Lindqvists (2013) resultat poängterades vikten av att vara en flexibel specialpedagog eller 

pedagog då de gällde stödet till eleverna. Lindqvist studie visar även på att det relationella 

perspektivet har stor inverkan på barn i behov av särskilt stöd, och pekar även på vikten av 

flexibla pedagoger för att möjliggöra en inkluderande miljö. Studien indikerar också att 

specialpedagogiken bör vara integrerad i den ordinarie pedagogiken samt att rektorer och 

förskolechefer har stor inverkan på hur de barnen i behov av särskilt stöd inkluderas i 

verksamheterna. 

Lindqvist hävdar vidare att i stort sett samtliga barn i Sverige deltar i den frivilliga 

förskoleverksamheten idag. Lindqvist har i sin avhandling haft för avsikt att belysa hur olika 

yrkesgrupper ser på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Hon diskuterar sitt empiriska 

material utifrån idéer om inkludering, och hon tar upp och diskuterar de svar hon fått in och 

skildrar det med ett relationellt perspektiv. Hon menar att det relationella perspektivet och 

inkludering är nära kopplade till varandra. Lindqvist beskriver att från det relationella 

perspektivet sett, ses även specialpedagogiska aktiviteter som en naturlig del i den allmänna 

pedagogiken på förskolan. Det som är viktigt är vad som händer i mötet mellan människor 

och det fokuseras på relationer, kommunikation samt interaktion. Hon menar vidare att: 

 

Utifrån ett relationellt perspektiv blir lärarens undervisning och förhållningssätt 

såväl som lärandemiljön viktig då skolsvårigheter förklaras. 

Barnets förutsättningar ses i relation till miljön och miljön kan påverka 

barnets förutsättningar. Ansvaret för specialpedagogiska aktiviteter delas 

av samtlig pedagogisk personal i förskola/skola och långsiktiga lösningar 

är att föredra. (Lindqvist 2013, s 181) 

 

Lindqvists forskning ger indikationer på att det som händer i relation till andra utgör en viktig 

del för möjliggörandet av inkludering i verksamheten. Därav är det relationella perspektivet 
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en viktig del i arbetet med inkludering i förskolan, och detta bör enligt Lindqvist tas i 

beaktning. 

 

3.9. Pedagoger behöver mer kunskap 

Då det tidigare tagits upp att pedagogerna har stor inverkan på hur pass inkluderande 

verksamheten blir, är det intressant att belysa detta i relation till förskolornas varierande 

kvalité, som Lundqvist (2016) tidigare belyste. Lundqvists menar att kvalitén på förskolor där 

barn med diagnoser vistades var hög, men att det inte var så i de förskoleavdelningarna där 

det inte vistades barn med diagnoser (Lundqvist 2016). Lundqvist menar vidare att de 

specialiserade utbildningsmiljöerna hade mer resurser än de icke specialiserade. Resurser i 

form av mer personal per barn, fler utbildade lärare samt färre barn i barngrupperna. 

Lundqvist menar att hennes forskning visar att de strategier för fördelningen av resurser efter 

behov bör utvecklas, så att de görs tillgängliga även för de barns som vistas i inkluderande 

och icke specialiserade utbildningsmiljöer. Annars finns en risk att de barn som är i behov av 

stöd flyttas från de traditionella förskolorna och in i specialiserade miljöer, vilka ofta arbetar 

segregerande enligt Lundqvists forskning. Lundqvist tar vidare upp att erfarenhetsutbyten 

mellan pedagoger i förskola och skola, samt de pedagoger som finns i särskolor, skulle gynna 

professionsutvecklingen. Detta skulle även kunna skapa miljöer för ett gemensamt lärande om 

tidiga skolår, inkludering och tidigt stöd. Lundqvist understryker också att inkluderande 

undervisning är fördelaktigt. 

 

Lutz (2014) är samstämmig med Lundqvist (2016) och han beskriver att det idag finns mer 

och mer förståelse för att de pedagoger som arbetar behöver viss kunskap inom 

specialpedagogiska förhållningssätt, samt en beredskap för att kunna bemöta en stor variation 

av barn i verksamheten. Med specialpedagogiska förhållningssätt menar Lutz (2014) 

framförallt bemötande, förhållningssätt och etiska aspekter. Men han menar också att 

pedagogerna kritiskt behöver granska den miljö som erbjuds till barnen, och för att kunna 

problematisera den så krävs en öppenhet av pedagogerna. Även Katarina Emmoth (2014) 

anser att pedagogernas kunskap spelar stor roll. Hon tar upp i sin avhandling bland annat att 

majoriteten av barnen i Sverige spenderar större delen av sin vakna tid på förskolan. Enligt 

Emmoth betyder detta att förskolan har stor betydelse för barns trygghet och lärande. 

Pedagogernas kunskap och arbetssätt ”har stor inverkan på hur verksamheten utformas” 

(Emmoth 2014, s 43). 
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Både Emmoth, Lutz (2014) och Lundqvist (2016) är överens om att en inkluderande miljö 

kräver stor kunskap av pedagoger. De menar även att det i många fall kan vara ett problem 

om pedagoger inte besitter tillräckligt med kunskap, för att kunna utgöra en inkluderande 

miljö som blir trygg och meningsfull för alla barn som deltar. 

 

Då den forskning som tidigare har redovisats endast har varit ifrån Sverige är det intressant att 

göra ett litet nedslag i övriga världen för att vidga perspektivet kring inkludering i förskolan. 

Samuel L. Odom (2000) från Indiana University beskriver precis som Lutz (2014) att 

inkludering är ett ganska nytt fenomen. Odom (2000) beskriver vidare att: ”positive outcomes 

are reported for children with disabilities and typically developing children in inclusive 

settings” (Odom 2000, s 20). Det har enligt Odom visat sig att de barn som är i behov av 

särskilt stöd har presterat lika bra i inkluderande traditionella förskolor som de tidigare gjort i 

särskolor. Odom menar dock att de traditionella förskolorna är mer positiva till att ta emot 

barn med milda funktionshinder än vad de är till att ta emot barn med svåra funktionshinder. 

Odom menar att en orsak till detta kan ha att göra med hur kunniga och säkra pedagogerna 

känner sig inför olika funktionshinder. Detta kan tolkas som att Odom är samstämmig med 

Emmoth (2014), Lutz (2014) och Lundqvist (2016) om att pedagogernas kunskaper utgör stor 

vikt i hur inkluderande verksamheten blir. 

 

3.10. Mer forskning ökar kunskapen 

För att arbetet med inkludering ska fortgå och utvecklas behövs det belysas genom mer 

forskning, detta menar Lundqvist (2016) . Hon menar vidare att det behövs mer forskning för 

att ytterligare öka och fördjupa kunskapen kring detta ämne, och vilka konsekvenser 

exempelvis stödinsatser och inkluderande undervisning får för de barn som är i behov av 

särskilt stöd, och som vistas i traditionella förskolor. Hon menar vidare att det också skulle 

kunna handla om att belysa kamratrelaterat stöd och hur detta skulle kunna intensifieras. 

Jonsdottir (2007) har gjort just en sådan studie om kamratrelationernas betydelse och hur 

pedagogerna kan vara en viktig del i detta stöd, hon anser precis som Lundqvist (2016) att 

detta behöver belysas ytterligare. 
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 Enligt Lutz (2014) så gjordes i princip ingen forskning inom specialpedagogik mot förskolan 

under 1990-talet, då integrering i förskolan blev att handla mer om inkludering. Till följd av 

detta finns det väldigt få svenska studier om inkludering i förskolan. I och med att det inte har 

gjorts så många studier så problematiserar Lutz detta genom att mena att olikheterna bland 

barnen i barngruppen ofta ses som inkludering, men oftast handlar det mer om att alla barn 

endast vistas i samma grupp och är med detta då inte inkluderade till fullo, detta kallar Lutz 

för ”rumslig integrering” (Lutz 2014 s40). Lundqvist (2016) och Lutz (2014) beskriver båda 

hur mer forskning behövs för att lyfta vikten av inkludering i förskolan och för att ge mer 

kunskap om hur inkludering på förskolor i Sverige kan tillämpas. 

 

3.11. Sammanfattning 

Nu sammanfattas tidigare forskning samt de valda relevanta böckerna till denna studie. 

Sammanfattningsvis beskriver Lutz (2014) hur förskolor i Sverige har gått från integrering till 

inkludering av barn i behov särskilt stöd. Han menar dock att detta med integrering är 

komplext då den som integreras först måste ha pekats ut som avvikande.  

 

Vidare har Assarson (2007) och Gadler (2011) ägnat sig åt att titta närmare på begreppet en 

skola för alla, och de har båda kommit fram till att det har betydelse hur styrdokument tolkas i 

olika led så som på statlig, kommun och skolnivå. Dessa tolkningar får betydelse för hur 

styrdokumenten sedan tillämpas i skolan. Detta går att överföra även på förskolan och 

tolkningen av styrdokumenten som hör förskolan till. 

 

Sedan beskriver Claes Nilholm (2012) att individualisering kan vara ett sätt att skapa en 

meningsfull tillvaro för varje enskilt barn, han menar vidare att verksamheten bör ge alla barn 

samma möjligheter att nå målen och därav krävs det en individualisering av stödinsatser. 

Lundqvist (2016) samstämmer med Nilholm (2012) men hon menar även att begreppet behov 

av särskilt stöd kan uppfattas olika, och därav blir det olika hur det tillämpas särskilt stöd i 

praktiken. Hon menar precis som Vygotskij (1995) att det gäller att ha kännedom om barnen i 

gruppen och ta reda på deras förmågor och styrkor, för att kunna ge dom utmaningar som är 

meningsfulla. Vygotskij kallar detta sätt att skapa meningsfullt lärande för att utmaningen 

skall ske i den proximala utvecklingszonen. Lundqvist (2016) menar vidare att hennes 



20 
 

avhandlingsresultat tyder på att många förskolor har för låg kvalité, och detta är enligt 

Lundqvist något som behöver ses över och utvecklas. Lundqvist anser precis som Jonsdottir 

(2007) att inkludering i förskolan lägger grunden för barns förståelse för olikheter, vilket de 

båda ser som en styrka med inkludering. Bigsten (2015), Jonsdottir (2007) och Lundqvist 

(2016) visar i sina studier att det är viktigt för barn att få vara en del av en gemenskap, och 

detta kan inte ske om inte barns olikheter ses som styrkor samt att det finns ett öppet klimat i 

verksamheterna. Genom integrering i verksamheten vistas barn endast i samma rum, 

inkludering å andra sidan bidrar till att alla barn kan få möjlighet att vara en del av en 

gemenskap. 

Pedagogers förhållningssätt påverkar, detta menar läroplanen för förskolan (Lpfö98/2016). 

Jonsdottirs (2007) studie tyder också på detta, då hon ser kopplingar mellan hur pedagoger ser 

på barnens sociala förmågor och hur dessa sedan blir valda som lekkamrater. Willen 

Lundgren (2012) menar att möjliggörandet av inkludering ligger mycket i händerna på 

pedagogen, och hur dennes förhållningssätt är jämtemot barn i behov av särskilt stöd. Haug, 

Egelund och Persson (2012) samt Lutz (2014) och även Dahlbeck och Westlund (2015) anser 

att det är verksamheten som skall anpassas efter barnen för att en inkludering skall bli möjlig, 

det är med andra ord inte barnet som skall anpassas efter rådande verksamhet. Lundqvist 

(2016) är samstämmig med föregående, men hon menar också att det är komplext att erbjuda 

en optimal verksamhet för alla barn som vistas i gruppen, då det finns många faktorer som 

spelar in så som personaltäthet eller krav ställda i styrdokument. 

 

Lindqvist (2013) tar upp det relationella perspektivet som en viktig aspekt när det gäller 

inkludering av alla barn i förskolan. Hon menar vidare att ett specialpedagogiskt arbetssätt bör 

tillämpas i den ordinarie undervisningen i förskolan. Det relationella perspektivet handlar om 

att det är miljön och relationerna runt och med barnet som bidrar till barnets sätt att vara och 

detta kan då förändras genom att ändra bemötande eller miljö runt barnet. 

 

Emmoth (2014), Lutz (2014) och Lundqvist (2016) menar att en inkluderande miljö i 

förskolan kräver mycket kunskap hos pedagogerna som arbetar där. De menar vidare att 

kunskapsnivån för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd är till synes låg på flera håll 

och detta påverkar verksamheterna.  Otillräcklig kunskapsnivå hos pedagoger för att de skall 

kunna skapa en inkluderande miljö där barn känner sig trygga och får en meningsfull vardag 
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är riskabelt, då riskerar den inkluderande miljön att tendera att endast bli integrerande vilket 

inte är strävansvärt enligt Lutz (2014). Avslutningsvis tar Lundqvist (2016) och Lutz (2014) 

upp att mer forskning ökar kunskapen om inkludering. De båda är samstämmiga och menar 

att det har forskats väldigt lite om inkludering i förskolan i Sverige. Detta ämne skulle behöva 

belysas mer för att öka kunskapen om vad inkludering i förskolan innebär och detta behöver 

belysas både via forskning men även genom att pedagoger utbyter erfarenheter menar 

Lundqvist (2016). 
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4. Metodologisk ansats 

I detta kapitel kommer den teoretiska ansats som ligger till grund för denna uppsats att 

redovisas. Det kommer vidare att redogöras för varför denna ansats är fördelaktig i denna 

studie. Därefter kommer valet av metod för insamling av empiriskt material att redovisas. 

Vidare följer en beskrivning av urval samt en beskrivning av genomförandet gällande 

insamlingen av empiriskt material. Slutligen redovisas de etiska aspekter som följts i denna 

studie. 

 

4.1. Hermeneutik 

För att skapa en förståelse för pedagogers uppfattningar om inkludering i förskolan har en 

hermeneutisk ansats använts i denna studie. Hermeneutiken har sina rötter i den 

humanvetenskapliga traditionen enligt Magdalene Thomassen (2015). Vidare beskrivs att 

hermeneutiken har funnits i århundranden och avser att få kunskap och insikt inom ett ämne 

genom att tolka och förmedla en tradition (Thomassen 2015). Studien i denna uppsats handlar 

om att tolka och förmedla den tradition som finns i förskolan gällande inkludering vilket är i 

enlighet med hermeneutiken så som Thomassen beskriver den. Precis som Thomassen så 

belyser Ingrid Westlund (2016) hermeneutiken som ett sätt att skapa förståelse genom 

tolkningar. Denna studie önskar, i enighet med hermeneutiken, att skapa en förståelse för 

pedagogers åsikter om inkludering i förskolan genom tolkning av det insamlade empiriska 

materialet.  

 

Westlund beskriver vidare tre olika typer av hermeneutik vilka är existentiellt inriktad 

hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära. I den existentiellt inriktade 

hermeneutiken så avser forskaren till att förstå författaren som ligger bakom en text, det är en 

psykologiskt inriktad hermeneutik.. Misstankens hermeneutik handlar om att förstå vad 

empirin egentligen vill säga men som den inte säger. Det handlar om att skapa en misstanke i 

den underliggande betydelsen. Den tredje och sista hermeneutiska inriktningen Westlund tar 

upp är den allmänna tolkningsläran vilken hon beskriver som den bredaste riktningen inom 

hermeneutiken. Det handlar här om att skapa sig en allmän bild och en större förståelse, detta 

gör att det inte är möjligt att dra slutsatser från påståenden som motsäger sig varandra. I den 

allmänna tolkningsläran är det förståelsen av ett budskap som är framträdande. I denna studie 
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används den tredje typen av hermeneutik, den allmänna tolkningsläran. Detta för att avsikten 

är att tolka delarna i empirin för att på så sätt kunna skapa en allmän bild av det valda ämnet 

som är inkludering i förskolan.  

 

 Inkludering kan ses som ett fenomen som denna studie önskar att undersöka vidare för att 

skapa en förståelse och detta görs genom att ta belysa vad pedagoger har för uppfattningar om 

inkludering. I hermeneutiken handlar det om att tolka och förstå, intresset i denna studie 

ligger i att tolka och förstå informanternas egna uppfattningar om inkludering i förskolan. Att 

arbeta inom förskolan handlar mycket om att tolka och förstå den verksamhet som 

pedagogerna arbetar i och detta vill även denna studie göra, därav är en hermeneutisk studie 

ett val som ger denna studie en bra grund att utgå ifrån. En av grundstenarna inom 

hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen. Magdalene Thomassen (2015) beskriver att det 

handlar om att forskaren rör sig mellan del och helhet för att skapa ny förståelse. Det är ett 

sätt att tolka delarna i sin empiriska text och på så vis få en ny förståelse för helheten som i 

sin tur förmodligen skapar nya frågor att undersöka och detta beskrivs som ett spiralliknande 

sätt att forska på (Thomassen 2015).  Det är genom att arbeta med delarna i denna studies 

empiriska material som en helhetsbild kommer att skapas vilket i sin tur blir bidraget till 

studier om inkludering i förskolan. 

 

Både Thomassen och Westlund (2016) tar upp förförståelsen som en viktig del att ta ställning 

till i hermeneutiken. Förförståelsen innebär enligt Thomassen (2015) att forskaren redan har 

en viss förståelse, kunskap eller fördom kring det fenomen forskaren önskar att undersöka. 

Enligt Thomassen (2015) behövs förförståelsen för att en fråga eller ett problem att undersöka 

skall upptäckas. Hon menar vidare att det endast är när vi har en förståelse med oss i bagaget 

som vi kan skapa en mening i det nya vi möter menar Thomassen. De konsekvenser 

förförståelsen kan få är att den hjälper forskaren in i ett ämne vilket är positivt. Men det kan 

även få en negativ konsekvens om forskaren via sin förförståelse redan tror sig veta svaret och 

endast letar efter en bekräftelse på detta, då kan forskaren missa andra viktiga saker som 

forskningen visar och det blir en skev bild av det undersökta ämnet menar Thomassen. Detta 

kan enligt Thomassen undvikas genom att forskaren närmar sig sitt empiriska material på ett 

systematiskt sätt. 
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Under min tid som verksam förskollärare började idén om att undersöka pedagogers 

uppfattningar om inkludering ta form, det finns en medvetenhet om att jag har en hel del 

förförståelse med mig in i denna studie i och med att jag själv har arbetat i 

förskoleverksamhet sedan 2003. Jag är medveten om att förförståelsen har gett mig en ingång 

i detta ämne. Jag har i ingången av denna studie med mig viss förståelse för det jag önskar att 

undersöka och denna förståelse har jag fått de åren jag har arbetat inom förskoleverksamhet. 

Som beskrivits ovan vet jag om att förförståelsen påverkar mig men nu går jag vidare i denna 

studie på ett systematiskt sätt. När nu valet av teoretisk ansats har redogjorts, följer ett kapitel 

där valet av metod för insamling av empiriskt material redovisas. 

 

4.2. Intervjuer 

För att samla in empiriskt material till denna studie har intervjuer genomförts. Martyn 

Denscombe (2016) beskriver att det finns olika typer av intervjuer. Det finns exempelvis 

gruppintervjuer då det är en grupp med människor som samtidigt intervjuas inom ett visst 

ämne. Det finns även fokusgrupper där intervjuaren har plockat ut ett visst antal människor 

som på ett eller annat sätt matchar med det tänka ämnet för intervjun (Denscombe 2016). 

Vidare finns det enligt Denscombe personliga intervjuer där personerna som ska intervjuas 

blir intervjuade en och en. För att i denna studie kunna få utförliga och fördjupade svar som 

bygger på den enskilde pedagogens åsikter kommer personliga intervjuer att utföras. Detta för 

att varje enskild person med hjälp av följdfrågor ska få utveckla sina svar. 

 

Strukturen som används för att få fram svar i intervjun kan variera enligt Denscombe. Det 

finns strukturerade intervjuer där forskaren har en stark kontroll och styrning över 

intervjusituationen och det finns väldigt begränsat med utrymme för intervjupersonen att göra 

utsvävningar i sina svar menar Denscombe. Om forskaren vill kunna styra intervjun så att 

frågorna besvaras men att intervjupersonen ändå ska få möjlighet att utveckla sina svar lite 

grann, så menar Denscombe att forskaren kan använda sig av semistrukturerade intervjuer. I 

denna metod så ställer forskaren ofta följdfrågor där intervjupersonen ombes att utveckla sina 

svar, förklara lite mer eller beskriva på vilket sätt som menas (Denscombe 2016). I den tredje 

strukturen får intervjupersonen mycket utrymme och den som intervjuar introducerar ett ämne 

eller ett tema som den intervjuade ska besvara. Tanken är att intervjuaren ska ingripa så lite 
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som möjligt, så att den intervjuade verkligen får möjlighet att fullfölja sina tankar och kunna 

få mycket utrymme att berätta menar Denscombe. 

Intervjuerna i denna studie kommer att utföras på ett semistrukturerat sätt för att 

intervjupersonerna ska få stort talutrymme. Fördelarna med semistrukturerade enskilda 

intervjuer är att varje persons åsikt tydligt kommer fram. Öppnare frågor ger en mer 

djupgående förståelse när intervjupersonen får möjlighet att uppehålla sig lite längre kring 

varje fråga.  

 

Denna studies intervjuer är kvalitativa och avsikten med en kvalitativ forskningsintervju är 

enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2015) att diskutera och få en förståelse för 

vardagsämnen och genom en intervju, som har ungefär samma struktur som ett vardagligt 

samtal, får forskaren syn på den intervjuades eget perspektiv. Precis som Kvale och 

Brinkmann beskriver avsikten med intervjuer, så är också denna studies önskan att genom 

intervjuer få syn på pedagogernas egna perspektiv gällande inkludering i förskolan. 

 

4.3. Urval av empiri 

 När valet av intervjupersoner skall göras finns det enligt Denscombe (2016) olika sätt att göra 

sitt urval på. Det kan exempelvis vara att göra det så bekvämt för sig själv som möjligt och ta 

de första som finns till hands, detta kallar Denscombe för bekvämlighetsurval. Det kan även 

göras ett urval där en person forskaren pratar med hänvisar till en annan person och detta sätt 

benämner Denscombe som snöbollsurval. Ett urval kan göras på ett slumpmässigt sätt eller på 

ett systematiskt sätt, detta ska enligt Denscombe relateras till vilken studie som forskaren 

avser att göra. Avsikten i urvalet av intervjupersoner till denna studie har varit att göra urval 

som ger en så rättvisande bild som möjligt och därför har det lagts stor tonvikt på att de 

personer som deltar i intervjuer inte bara är personer med en akademisk utbildning utan att det 

är en god fördelning mellan olika utbildningsbakgrunder. Detta för att förförståelsen till denna 

studie påvisar att det inte endast arbetar pedagoger som studerat på högskola i förskolorna 

idag. Totalt intervjuades 6 personer, 3 förskollärare och 3 barnskötare. De personer som 

valdes ut är i olika åldrar och har olika utbildning men arbetar alla inom förskolan. En mängd 

olika förslag gavs för vart träffen för en intervju kunde äga rum och dessa förslag var på deras 

arbetsplats, i deras hem, i mitt hem, på universitetsbibliotekets grupprum eller på ett lokalt 
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café. Det har även föreslagits att intervjun kunde ske via chattjänsten Messenger på internet. 

Det sistnämnda alternativet valdes med grund i att Denscombe (2016) nämner att det även går 

att utföra en intervju via internet och att det kan finnas vissa fördelar med detta sätt att 

intervjua. Dessa fördelar kan exempelvis vara att allting blir nedskrivet från början och att 

ingen hänsyn behöver tas till restid och resekostnader menar Denscombe. I studien har ett 

systematiskt urval gjorts av intervjupersoner, främst via deras utbildningsbakgrund. Min 

förförståelse ger indikationer på att det inte endast arbetar förskollärare i förskolan så därför 

var avsikten att intervjua både förskollärare och pedagoger med annan utbildningsbakgrund 

för att på så vis ge en så rättvis bild som möjligt av förskolan i studien. Denna studie anspelar 

inte till att intervjupersonerna ska ge något ”rätt svar” utan avser pedagogers åsikter om 

inkludering i förskolan.  

 

4.4. Genomförande av intervjuer 

Här följer en redovisning av hur genomförandet av intervjuerna till denna studie har gått till. 

I tre intervjuer som utfördes kom intervjupersonen till mitt hem och i den fjärde intervjun 

besöktes intervjupersonen i sitt hem. Den femte intervjun genomfördes på ett lokalt fik och 

den sjätte intervjun genomfördes via chatt-tjänsten Messenger på internet. Platserna har 

intervjupersonerna själva valt utifrån de förslag som angivits vid första kontakten med dessa. 

 

Intervjun har inletts med frågan om inspelning av intervjun har varit okej. Detta med undantag 

från intervjun som skedde på Messenger där inspelning inte skedde. Inledningsvis frågades 

allmänna frågor för att intervjupersonen ska få möjlighet att komma in i intervjusituationen i 

ett lugnt tempo, och känna sig bekväm med intervjun. Sedan övergick frågorna till att handla 

mer om studiens ämne, inkludering i förskolan. 

Denscombe (2016) förklarar vad som är av vikt att tänka på vid utförande av intervjuer. Han 

beskriver intervjuareffekten, den handlar om att vem intervjuaren är spelar roll för hur den 

som intervjuas svarar. Detta är saker som inte går att ändra på menar Denscombe men 

intervjuaren måste ha förståelse för att detta kan påverka. Intervjuareffekten har tagits i åtanke 

i denna studie och vidare har ansträngningar gjorts för att göra intervjusituationen så bekväm 

som möjligt för alla inblandade. Det är enligt Denscombe även viktigt att ha god förmåga att 

leva sig in i den intervjuades känslor, det ger bättre förutsättningar att få den intervjuade att 
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våga prata menar Denscombe. Vidare anser Denscombe att den skicklige intervjuaren ser en 

tyst stund som positivt i intervjun, samt att intervjuaren är skicklig på att under intervjuns 

gång se vad som behöver följas upp vidare för att kunna ställa följdfrågor menar Denscombe. 

I de utförda intervjuerna har stor inlevelse antagits och det har visats stor respekt för 

intervjupersonerna. Vikten av följdfrågor blev tydligt under intervjun då svaren blev tydligare 

och fylligare med hjälp av följdfrågor. Tystnaden blev en viktig del då inkludering var ett 

begrepp flertalet av intervjupersonerna behövde fundera lite kring. 

 

4.5. Tolkning av data 

I och med att intervjuer har valts för att samla in data så är nästa steg att transkribera 

intervjuerna för att i ett tredje steg kunna analysera dessa. Enligt Denscombe (2016) är det 

olika hur mycket av intervjuerna som behöver transkriberas och detta beror på hur data ska 

användas. I denna studie har i stort sett hela intervjuerna transkriberas för att i nästföljande 

steg leta efter delar som blir en helhet där förståelsen för studiens fenomen ökar. Denscombe 

menar vidare att det är tidskrävande och mödosamt att transkribera intervjuer men att det är av 

värde för undersökningen då forskaren kommer i närmare kontakt med sin data. Då det i 

denna studie används en hermeneutisk ansats så har en ny förståelse skapats för det fenomen 

som valts att studera, inkludering i förskolan. Detta med hjälp av de olika delarna i studien 

som är tidigare forskning och de olika intervjuerna. Enligt Denscombe är det viktigt att göra 

vissa utdrag ur intervjuerna och citera dessa i sin studie för att ge en utökad bild av det 

resultat som uppkommit, vilket också har gjorts och detta redovisas för att skapa en större 

förståelse av de delar som har bildat den nya helhetsförståelsen av fenomenet inkludering i 

förskolan.  I enlighet med Denscombe har den transkriberade texten lästs och utifrån detta har 

teman skapats, i nästföljande steg har centrala begrepp tagits fram och bildat en betydelse för 

resultatet av intervjuerna.  

 

Vid insamlingen av empirin har intervjuer utförts med tre barnskötare och tre förskollärare. 

Efter transkriberingen uppdagades att det var på vissa frågor stor skillnad i de svar som har 

inkommit mellan barnskötare och förskollärare. Därav kommer svaren inom de områden då 

det syns en tydlig skillnad i svaren mellan dessa två redovisas utifrån dessa två olika 

yrkeskategorier. Detta för att det utgör en relevans för studien att i vissa fall se skillnaden och 
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på andra ställen i denna studie har inte det någon större märkbar betydelse och då redovisas 

inte yrket utan intervjupersonerna benämns endast som pedagoger. 

För att få en god validitet i denna studie har det i enlighet med Fejes och Thornberg (2016) 

tagits hänsyn till att denna studie skall ha ett heuristiskt värde, det vill säga att framställningen 

görs i hopp om att detta kan få läsaren att se verkligheten på ett nytt sätt. För att försäkra mig 

om att mina tolkningar är rimliga har jag på ett systematiskt sätt hittat teman som 

överensstämmer i merparten av transkriberingarna och detta har utgjort rubrikerna i 

resultatdelen. De delar som jag funnit avvikande har jag på ett medvetet sätt valt bort, detta 

till förmån för den hermeneutiska koherensen. 

 

4.6. Etiska aspekter 

Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. Den kunskap som produceras av 

sådan forskning är beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och 

intervjupersonen, som bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där 

intervjupersonen känner sig fri och säker nog för att prata om privata händelser som 

kommer att registreras för senare offentligt bruk. Detta kräver en fin balansgång 

mellan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för 

intervjupersonens integritet (Kvale & Brinkmann 2015, s33) 

I enlighet med Kvale och Brinkmann har stor respekt visats för de personer som deltar i denna 

studie och dessa intervjuer, samt för deras integritet och avsikten har varit att detta ska gå till 

på ett smärtfritt sätt där ingen utsätts för någonting den inte vill. Detta är ett socialt 

sammanhang som alla inblandade blir en del av och det är av intresse att detta ska bli ett gott 

möte mellan intervjupersonen och intervjuaren. 

 

 Denna studie följer även vetenskapsrådets publikation God forskningsed (2011) som bland 

annat tar upp vikten av att vara sann i sin forskning samt att granska och redogöra för de 

utgångspunkter som finns i studien. Det är vidare enligt vetenskapsrådet att på ett tydligt sätt 

redovisa både tillvägagångssätt och resultat, detta görs i denna studie både genom en 

redogörelse i metodkapitlet samt att resultatet redovisas med målsättningen av att forskningen 

skall vara sann. Enligt vetenskapsrådet behöver fokus göras så att plagiat av någon annans 

forskningsresultat inte uppstår då detta i så fall skulle räknas som stöld. I denna studie är det 

enligt Vetenskapsrådet viktigt att hålla reda på allt som sägs och skrivs och detta genom 
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dokumentation och liknande. Detta har tagits hänsyn till i denna studie då allt är dokumenterat 

och nedskrivet.  Det finns även en strävan efter att utföra studien utan att någon kommer till 

skada på ett eller annat sätt enligt vetenskapsrådet (2011). Vid bedömning av andras forskning 

är det viktigt att sträva efter att vara rättvis enligt vetenskapsrådet. Allt detta har det i denna 

uppsats tagits ställning till och denna uppsats är skriven på det sätt som vetenskapsrådet 

hänvisar till. 

 

Det finns enligt vetenskapsrådet fyra viktiga begrepp som ibland blandas ihop och dessa är, 

sekretess, anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. Vad gäller sekretess så är 

grundprincipen sådan att sekretess endast kan utlovas om studien faller under en särskild 

paragraf i offentlighets- och sekretesslagen menar vetenskapsrådet. Gäller sekretessen i 

studien så gäller också tystnadsplikt. Gällande anonymiteten så kan forskaren vetenskapsrådet 

(2011) utlova anonymitet om detta inte utgör relevans för studien och i min studie har utlovats 

anonymitet för det har inte någon relevans i studien att läsarna får reda på vilka personerna är 

som har intervjuats. Konfidentialiteten innebär att det i denna studie har vidtagits de åtgärder 

som varit möjligt för att skydda intervjupersonernas integritet. I denna studie har det 

redovisats för de pedagoger som deltog i intervjuerna att det inte kan utlovas sekretess eller 

tystnadsplikt. Dock kan anonymitet och konfidentialitet utlovas, vilket intervjupersonerna 

blev upplysta om både vid den första kontakten men även precis innan själva intervjun 

började. Det har redovisats för intervjupersonerna att inspelningarna bara kommer att 

användas för transkribering och att de sedan kommer att tas bort. Det har även redogjorts för 

intervjupersonerna att deras namn eller någon annan information som kan kopplas till dessa 

personer inte kommer att finnas med i denna uppsats. Allt detta är i linje med 

vetenskapsrådets (2011) intentioner av god forskningsed. 
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5. Resultat 

I följande kapitel kommer det resultat som framkommit ur det empiriska materialet att 

redovisas. I diskussionsdelen kopplas analysen av empirin till den tidigare forskning som 

redovisats under bakgrundsdelen i denna uppsats. 

 

5.1. Inkludering som begrepp 

Inkludering som ord och begrepp var någonting relativt nytt för de flesta som intervjuades. De 

förskollärare som intervjuades ansåg sig ha hört ordet förut och två av de tre förskollärarna 

ansåg att de fått med sig begreppet och dess betydelse via sin utbildning. Detta begrepp hade 

de då främst stött på under de kurser med specialpedagogisk inriktning som de hade läst under 

sin tid på lärarprogrammet. En av de intervjuade förskollärarna förklarade att inkludering 

handlar om att: 

Under en hel dag inte bli utesluten på grund av handikapp eller otillräcklig förmåga. 

Att utforma en undervisning så att alla barnen kan vara delaktig och få lyckas i det 

man gör. 

I praktiken i yrkesrollen var det ingen av förskollärarna som ansåg att de hade stött på själva 

ordet och de använde sig inte av ordet i vardagligt bruk själva heller. Dock ansåg alla de 

intervjuade förskollärarna att inkludering var ett viktigt ord för verksamheten då det gällde att 

inkludera alla individer i förskolans verksamhet. Gällande åsikten om att inkludera alla barn i 

verksamheten uttryckte en förskollärare sig på följande vis: 

Jag tänker ju att det är ett sätt att se det liksom som en skola för alla fast det, nu är 

det ju förskola det handlar om. Nejmen att det ska va  en förskola för alla. Ja.. alltså.. 

det är ju så att förskolan ska anpassas så att den passar alla. 

De tre barnskötarna som intervjuades upplevde att dom inte visste vad ordet betydde alls och 

hade inte hört det förut. Barnskötarna gjorde dock tolkningar av inkludering som begrepp 

utifrån tankar som de hade om demokrati och barns inflytande. En av barnskötarna beskrev 

inkludering på följande vis:  

Inkludering… jaaa…..Nej men inkludera, jag tänker på att inkludera barnen i 

verksamheten. Allt från att jag men det här med barns inflytande och låter barnen va 

med och styra deras egna dagar. 
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 Gemensamt för barnskötarna var att de tog upp att inkludering handlade om att det är barnens 

verksamhet och att barnen därför måste få stort inflytande i hur den utformas. De beskrev 

situationer ur vardagen och hur de använde sig av omröstning med barnen om vilken plats i 

skogen de skulle gå till och liknande.  

 

Det som tagits upp här skulle kunna tolkas så som att de barnskötare som intervjuats i denna 

studie ansåg att inkludering handlade om att fostra barnen till demokratiska medborgare samt 

att barnen i verksamheten genom omröstning kunde få inflytande i hur verksamheten 

utformades. Till skillnad mot barnskötarna så såg förskollärarna på inkludering mer ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv och tryckte på vikten av att verksamheten skulle utformas så att 

alla barn kan delta oavsett förmåga, behov eller eventuellt handikapp. 

 

En annan tolkning av detta är att samtliga som intervjuats har en föreställning om att 

begreppet inkludering har någonting att göra med ett individperspektiv och att barns 

individuella behov eller åsikter skall synliggöras och bli tillgodosedda. Samstämmigt mellan 

barnskötare och förskollärare är att inkludering handlar om att lyssna in den enskilda 

individen och att så mycket som möjligt försöka göra individanpassningar i den stora 

gruppen. 

 

5.2. Inkludering som ett begrepp i förskolans läroplan 

Då verksamheten i förskolan styrs av olika styrdokument och en av dessa är läroplanen för 

förskolan Lpfö98/2016, så är det av intresse för denna studie att få en förståelse kring hur de 

intervjuade pedagogerna upplever att inkludering finns med i läroplanen. Angående 

läroplanen blev det skillnader i svaren mellan förskollärare och barnskötare. Det kan göras 

kopplingar till de svar som inkom angående läroplanen och pedagogernas tidigare tolkningar 

av begreppet inkludering och dess betydelse. De barnskötare som intervjuades blev osäkra på 

vad som stod i läroplanen överhuvudtaget men de uppgav ändå att om inkludering handlar om 

demokrati och barns inflytande så finns dessa ord med i läroplanen. De gjorde egna paralleller 

till att inkludering är något som förskolan ska arbeta med i form av att fostra till demokratiska 

medborgare samt att verksamheten ska bygga på barnens intressen och att de ska få inflytande 
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i den verksamhet som de vistas i. En av de intervjuade barnskötarna tolkade in begreppet 

inkludering i läroplanen på följande vis: 

Hmm… ja men då tänker jag ju direkt.. då tänker jag ju på.. det var ett tag sen jag 

läste den… då tänker jag ju.. alltså inkludering... ordet inkludering det vet jag inte 

men jag tänker på…. när jag tänker på att inkludera barnen då tänker jag ju på det 

som vi pratade om. Att jag menar att barnen ska få vara delaktiga och liksom få sin 

röst hörd… och det tar ju läroplanen upp.  

Tolkningen av detta skulle kunna vara att utifrån förskolans uppdrag om demokrati och 

inflytande så menar barnskötarna i denna intervju att läroplanen underförstått förespråkar 

inkludering i förskolan. Detta gör barnskötarna med grund i att de först har tolkat begreppet 

inkludering som ett sätt att göra barnen delaktiga i utformandet av verksamheten. 

 

Förskollärarna visar alla tre en enighet över vad som står i läroplanen och de är alla 

samstämmiga med att själva ordet inkludering inte står i läroplanen någonstans. En 

förskollärare har en teori om att det kan vara för att det är ett ganska nytt begrepp. Trots detta 

tolkar samtliga läroplanen som att den underförstått förespråkar inkludering. De tar alla tre 

återigen upp begreppet inkludering ur en specialpedagogisk synvinkel och en av 

förskollärarna beskriver inkludering i förskolan utifrån läroplanen på följande vis: 

…att vi ska anpassa efter alla individer det tror jag, men inte…. men det står inte. 

Men det är ju jag som tolkar det så för mig är det självklart, det är ju min tolkning, 

men det står ju ingenstans… 

En annan av de intervjuade förskollärarna tolkar begreppet inkludering i läroplanen på detta 

sätt: 

…..inte som begrepp kanske…eller….men det står ju att det ska vara en förskola för 

alla som… och vi ska anpassa den efter allas behov å…ja liksom omsorg…. Och att 

det ska bli ett lärande för alla, men jag känner inte igen att själva inkluderingen står i 

läroplanen….. 

Av de tre tillfrågade förskollärarna ansåg samtliga att läroplanen är skriven utifrån ett 

inkluderande synsätt och att det synsättet genomsyrar hela läroplanen trots att det inte 

ordagrant står inkludering någonstans. Vidare uttryckte en av förskollärarna detta på följande 

vis: 
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Den byggs ju på att, det är ju liksom…. Inkludering finns ju med i hela läroplanen 

om man säger… så ser jag det i alla fall… 

Det kan sammanfattningsvis tolkas som att samtliga av de personer som intervjuades, både 

barnskötare och förskollärare, ansåg att ordet inkludering inte finns med ordagrant i 

förskolans läroplan, men att läroplanen underförstått förespråkar en inkluderande miljö i 

förskolan. Detta skulle således kunna tolkas som att ett inkluderande arbetssätt har 

implementerats i förskolan, då delvis genom styrdokument så som förskolans läroplan, innan 

själva ordet inkludering har implementerats i verksamheten och därför har ordet inte fått fäste 

hos pedagogerna ännu. 

 

5.3. Att lära känna sin barngrupp 

Gemensamt för alla intervjupersonerna var att de alla insåg att det handlar mycket om att 

känna sin barngrupp för att kunna göra en individanpassning i den stora gruppen. En av de 

intervjuade uttryckte sig på följande sätt: 

Ja… det är en förutsättning att man känner sin barngrupp. Men sen måste man 

kanske göra annorlunda eller på andra sätt för att vissa barn ska lyckas. 

Individanpassad. Man kan inte göra lika för alla… men alla ska få vara med. 

Flertalet av de intervjuade berättade att när de fick överta barn som flyttade från 

yngreavdelningar upp till äldreavdelningar så skedde överlämningssamtal mellan 

pedagogerna. Då berättar de tidigare pedagogerna hur de har upplevt varje enskilt barn och 

dess styrkor och förmågor. Vid nyinskolningar så fick föräldern en betydande roll då det 

gällde att berätta om barnet för förskolepersonalen. Trots detta så ansåg alla pedagoger som 

intervjuats att det tar en stund in på terminen innan de känner barnen i gruppen tillräckligt väl 

för att kunna göra individuella anpassningar. 

 

Detta kan tolkas som att alla sex intervjupersoner är överens om att det behövs stor kunskap 

om varje enskild individ för att kunna göra individuella anpassningar och att detta blir en 

trevande första tid innan pedagog och barn har lärt känna varandra så att pedagogen kan läsa 

av barnets behov, styrkor och förmågor och tillgodose detta i verksamheten. Överlämningar 

av föräldrar eller barnets tidigare pedagoger som intervjupersonerna tar upp kan tolkningsvis 

vara till en hjälp för att pedagogerna snabbare ska få kunskap om varje individ. Men sett ur ett 
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relationellt perspektiv så ger dessa överlämningar endast indikationer på hur barnet har 

uppträtt i tidigare situationer och detta kan skilja sig från hur barnet uppträder i nya lokaler i 

sin nya grupp med sina nya pedagoger. I intervjuerna kan även tolkningen göras att det tar tid 

för pedagogerna att lära känna de barn som ingår i barngruppen, ibland en hel termin. Enligt 

pedagogerna själva kräver det också engagemang och vilja från pedagogerna som får pröva 

sig fram tills de hittar anpassningar som är gynnsamma för de barn som ingår i den barngrupp 

de har. 

 

5.4. Pedagogers upplevelser av att inte ha tillräckligt med kunskap 

Utifrån de avhandlingar som tagits upp i denna uppsats, finns det indikationer på att de 

pedagoger som arbetar inte har tillräckligt med kunskap för att kunna uppfylla 

inkluderingsuppdraget till fullo. Med detta som bakgrund är det av intresse att ta reda på 

pedagogernas egna åsikter om huruvida deras befintliga kunskap är tillräcklig.  

 

I de svar som inkom från de intervjuade svarade samtliga av barnskötarna att de över huvud 

taget inte kände att de hade tillräcklig kunskap för att kunna bemöta de olikheter som finns i 

en barngrupp. Samstämmigt bland barnskötarna var en känsla av okunskap och att de ständigt 

sattes i situationer som de inte visste hur de skulle hantera när det gällde barn som är i behov 

av särskilt stöd. Alla tre barnskötarna kände att de skulle behöva mycket mer kunskap om 

diagnoser och vad olika diagnoser innebär samt hur de som pedagoger skulle kunna hjälpa 

dessa barn i verksamheten. Så här uttryckte sig en av barnskötarna om huruvida sin nuvarande 

kunskap är tillräcklig: 

 Eh nej… skulle jag få in ett barn med autism i min grupp idag då skulle jag behöva 

vidareutbilda mig för att kunna ta emot det här barnet på rätt sätt och kunna möta det 

här barnet på rätt sätt, så det känner jag väll inte riktigt att jag har.  

Gemensamt för barnskötarna var också att de önskade att det fanns mer tid att prata om 

barnen de hade i sin barngrupp med sina kollegor samt med specialpedagog för att 

pedagogerna på så sätt skulle få mer kunskap om hur de skulle agera i olika situationer. 
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Förskollärarna upplevde alla tre att de till viss del hade kunskap om barn i behov av särskilt 

stöd men de kände att det är en färskvara som ständigt behöver fyllas på. En förskollärare 

uttryckte sig på följande vis:  

Nej, alltså, det är väll för att jag tänker att man alltid kan fylla på med kunskap och 

så även prata om det, att liksom göra det till sin egen kunskap men jag vet inte 

heller… jag känner kanske att jag inte har så himla jättestor erfarenhetsbank heller 

när det gäller just det om man säger lite svårare problem eller vad man ska säga…. 

Samtidigt så uttrycktes av förskollärarna att alla barn i barngruppen hade särskilda behov, då 

förskollärarna gjorde en parallell mellan särskilda behov och enskilda behov. Utifrån detta så 

ansåg de sig till viss del ha god kunskap då förskollärarna tillägnats sig detta genom att ha 

medverkat på föreläsningar och via litteratur. Trots detta fanns det en känsla av att inte ha 

tillräckligt med kunskaper. En av förskollärarna uttryckte detta på följande vis: 

Vad tänker man med särskilt stöd, alla har ju egentligen särskilda behov som vi ska 

försöka matcha så… men just såna här jättesvåra… eller om man bara säger fysiska 

handikapp om man säger, det har jag nästan inte stött på så många utan det är ju 

mest såna socioemotionella eller ja… relationella problem och sånt. Och då känner 

man sig ju aldrig att man har tillräckligt med kunskaper för det. 

Intervjuerna i denna studie visar indikationer på att det finns en brist på kunskap hos 

pedagogerna för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd. Det brister även i kunskapen om 

vilka anpassningar som skulle kunna underlätta för att möjliggöra en inkluderande 

verksamhet. Barnskötarna som intervjuades upplevde sig sakna all form av kunskap, medans 

förskollärarna upplevde sig delvis ha kunskap, men att de även skulle behöva mer för att 

kunna möta alla enskilda individer i barngrupperna och göra tiden i förskolan meningsfull för 

vart och ett av de barn som deltar. Dock verkar majoriteten av de intervjuade se praktisk 

erfarenhet av att möta barns olikheter samt att få prata och diskutera situationer som uppstår i 

vardagen som ett mer fördelaktigt sätt att tillägna sig kunskap på än att exempelvis läsa sig till 

den.  
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5.5. Verksamheten anpassas utifrån rådande barngrupp 

De personer som intervjuades visar på en stor flexibilitet när det gäller förskolans verksamhet. 

När det handlar om att göra olika anpassningar till de barn som vistas i förskolan så finns det, 

enligt de själva, stora möjligheter för pedagogerna att anpassa sin verksamhet så att det blir en 

verksamhet som passar alla barn. Det kan handla om att göra fysiska anpassningar i miljön i 

stort, men även att göra små individuella anpassningar i den stora gruppen som gör stor 

skillnad för det enskilda barnets möjlighet att kunna delta i verksamheten. Ett exempel på en 

liten individanpassad förändring i den stora gruppen som gör skillnad kan vara: 

Vissa barn behöver sitta bredvid en vuxen i samlingen eller vara hjälpreda…. Inte 

tas bort från samlingen men en annan uppgift typ… 

Anpassningar liknande detta exempel gör, enligt de intervjuade pedagogerna, att barnet får de 

individuella anpassningar som krävs för att denne skall kunna delta i situationer på förskolan 

så som exempelvis samlingen, matsituationen, vilan med mera. 

 

 Samtliga pedagoger beskrev också hur de kunde göra förändringar i miljön och då främst 

innemiljön för att anpassa efter rådande barngrupp. Detta kunde handla om att flytta möbler så 

att det inte fanns några leksaker som störde koncentrationen på samlingen, eller att flytta 

bokhyllor och göra avgränsningar så att det blev mindre rum i det stora rummet för att barnen 

på så vis kunde få olika vrår att leka ostört på. Det kunde även vara så att pedagogerna 

ordnade ett lugnt rum eller vrå dit barnet kunde gå om denne kände att de inte klarade av 

situationen med alla barn som lekte och stojade runt omkring. En av pedagogerna beskrev 

detta på följande vis: 

Alltså miljöerna, innemiljöerna vilka lärmiljöer kan vi ju förändra alltså bättra. 

ibland kan man tänka jag kan förändra hur mycket som helst jag kan byta plats på 

den hörnan å förändra den till något helt annat eller ta in dom här materialet eller… 

men samtidigt så känner vi oss ganska begränsade ändå oftast.. men just så dom 

yttre.. med innemiljön  kan man ju oftast förändra och försöka anpassa så det blir 

bättre. 

 

De pedagoger som intervjuades beskrev sin verksamhet som att den ständigt var i förändring. 

De förändrade miljön hela tiden och provade sig fram efter rådande barngrupp tills de hittade 

fysiska miljöer som fungerade. En av de intervjuade förskollärarna beskrev att barngruppen 
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ständigt förändras då det flyttas och fylls på med barn under hela året. I och med att 

barngruppen förändras så kan också de individuella behoven förändras beroende på hur väl de 

fungerar tillsammans med övriga i barngruppen.  Hon uttryckte sig bland annat på följande 

vis: 

Det är olika vad dom är i för barngrupp.. det är ju många aspekter som påverkar så 

oftast är det ju sånt där som man märker allt eftersom vad som händer å just att det.. 

det som är ett behov när barnen börjar hos oss kanske inte är något större problem 

senare eller så kan det ju va tvärtom att nån som inte har haft något utöver å sen.. 

Pedagogen beskriver detta som att barngruppen ständigt är i förändring, och i och med detta 

så behöver det göras stora och små anpassningar för att alla barns olika behov ska bli 

tillgodosedda. Detta kan förändras flera gånger på en termin och då måste även 

anpassningarna förändras menar pedagogen.  

 

Enligt flertalet av de intervjuade pedagogerna handlar det mycket om synen på olika 

svårigheter som uppstår och huruvida det blir till ett problem eller en tillgång i gruppen. 

Tolkningsvis finns det en tydlig mening hos de intervjuade att de strävar efter ett öppet klimat 

vad gäller barns olikheter.  En av pedagogerna uttryckte sig på följande vis: 

Absolut ja men det är ju det enda vi vill att han inte… att en CP-skada ska ju inte… 

jag menar han är ju som alla andra… och det är inget som vi lägger någon märke i. 

vi pratar om det öppet och han vet om det och ja han kanske inte förstår riktigt men 

han vet ju om det och vi ska ju prata öppet om att han har en CP-skada nu. Vi ska ju 

inte trycka bak att liksom att det finns, eh och kompisarna får ju större medvetande 

nu för det här också och jag tycker ändå att det är ganska fint det är ju inget att man 

känner att det här barnet är själv eller någonting, det här barnet leker lika mycket 

med alla andra så… 

Det kan tolkas som så att pedagogerna strävar efter att inkludera alla barn i verksamheten och 

att dess olikheter skall bli normaliserade tillgångar i gruppen. Det är ett synsätt som samtliga 

intervjuade pedagogerna verkar ha och tolkningsvis skulle detta kunna ingå såväl i 

inkluderingsuppdraget som i läroplanens synpunkter på att fostra till demokratiska 

medborgare. 

 

Att vara flexibel och att hela tiden anpassa efter rådande omständigheter som tidigare har 

tagits upp är ett måste för att alla barn ska känna att de får sina behov tillgodosedda, enligt de 
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pedagoger som deltog i intervjuerna. Det kan göras en tolkning av att det även väcker en 

frustration hos pedagogerna att ständigt förnya och anpassa efter rådande omständigheter. Ett 

exempel på detta beskriver en pedagog på följande sätt: 

Men sen så är det ju så eftersom vi går till matsalen och äter mat med barnen som är 

tre och fyra år det känns ju inte som att det är jätteanpassat ens till deras ålder och 

många tycker ju att det.. ja dom fixar inte riktigt att sitta där och då försöker vi göra 

det så bra som möjligt fast till slut så kommer man till en punkt att vi kan inte göra 

så mycket mer.  Men så vi försöker å ja skärma av med skärmar och få maten till 

bordet och sådär men det är ju ändå många moment som ska klaffa innan man ens 

kommer dit och då är dom ju jättetrötta barnen och så… så att det, man har många 

hinder på vägen, så. 

Detta vittnar om en frustration hos pedagogerna att inte räckta till fullt ut trots att de ser 

situationen och vilka behov som finns i barngruppen, de försöker att fundera ut hur de skall 

göra situationen bättre för de barn som går till matsalen. Men trots de anpassningar och 

åtgärder som pedagogerna vidtar så känner de en frustration att det ändå inte är tillräckligt. 

 

Det skulle kunna ses som att de intervjuade pedagogerna beskriver arbetet med inkludering i 

förskolan som att det handlar om att anpassa efter rådande omständigheter, både med små 

anpassningar som placering av sig själva eller av enskilda barns placering i exempelvis 

samlingar. Men det krävs även en flexibilitet att ständigt anpassa och förändra större saker så 

som innemiljön eller miljön i matsalen för att de barn som vistas där ska få bästa möjliga 

förutsättningar att känna sig inkluderade i verksamheten. Denna flexibilitet är enlig 

pedagogerna själva ett måste, men det finns även en frustration då pedagogerna känner att de 

gör stora anpassningar och att de är flexibla men att det ändå inte räcker hela vägen för att det 

ska bli en meningsfull och trygg tillvaro för varje barn som deltar. 

 

5.6. Förskolan har stor potential att utvecklas 

Trots att de personer som intervjuades berättade om en verksamhet som bygger på ett stort 

mått av flexibilitet på alla möjliga sätt för att verksamheten ska kunna tillgodose alla barns 

enskilda behov, så fanns det även en frustration i pedagogerna på olika sätt. När pedagogerna 

själva berättar om vad som hindrar möjliggörandet av inkludering på förskolan så blir det 
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tydligt att det är ett komplext ämne och att det finns en mängd olika faktorer som spelar in. En 

av de intervjuade pedagogerna beskriver det på följande vis: 

Jaa, det är väll dels ja men dom här yttre förutsättningarna eller ekonomi och sånt.  

Att de ekonomiska förutsättningarna blir till svårigheter menar pedagogen att det handlar om 

bland annat att det inte finns en tillräcklig budget för att de ska få vistas i anpassade lokaler. 

Detta gör att det ibland kan bli en exkluderande verksamhet av vissa barn som exempelvis att 

det är trappor upp och att det då finns vissa barn som ej kan ta sig upp på övervåning eller 

liknande. Praktiska hinder så som att lokalerna inte är anpassade i så hög grad gör att 

inkluderingen av alla individer i barngrupperna blir ett problem. Detta uttryckte en pedagog 

på följande vis: 

Ja dels så kan det ju vara praktiska hinder om, det är, beroende på lokalerna 

naturligtvis om det är såna hinder det kan ju hända. Det är trappor upp och man är 

handikappad eller så, så att det kan vara praktiska hinder det är inte alltid det är 

byggt på rätt sätt 

Att ha rätt anpassade lokaler beskriver majoriteten av pedagogerna som en förutsättning för 

att kunna arbeta mer inkluderande i verksamheten, där finns det med andra ord stor potential 

för förskolan att utvecklas. Men det är inte det enda området som behöver utvecklas enligt 

pedagogerna själva. Samtliga pedagoger som deltog i intervjuer beskriver en verksamhet med 

mer eller mindre brist på pedagoger. Det finns tolkningsvis heller inte en ekonomi i förskolan 

som gör att det finns tillräckligt med resurser i form av pedagoger för att kunna dela 

barngrupperna. Detta leder till att pedagogerna tvingas arbeta mer på gruppnivå än på 

individnivå som de själva önskar menar pedagogerna. Majoriteten av de intervjuade menar att 

gruppstorleken har betydelse för hur pass mycket de skulle kunna arbeta inkluderande. En 

pedagog uttryckte sig på detta vis: 

Jag tror att mycket står ju liksom bakom att vi har personal med utbildning och att vi 

har personal som har ögon och öron för ska vi jobba med inflytande då behöver man 

sitta i lite mindre grupper för att man ska kunna få med alla barnen det är ju omöjligt 

att sitta med 22 stycken 2-3åringar och få med allas… de är ju omöjligt och få tänker 

jag liksom det här att man delar barngrupperna så mycket som det går så det blir lite 

mindre grupper .. 
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Vidare gjorde pedagogen själv denna slutsats: 

Ju mer barn ju mindre personal ju mindre kommer vi kunna tillgodose barnens 

behov i det hela….. få vara med och delaktiga för man hinner inte, man har ingen 

ork. 

Att kunna dela barngrupperna ansåg majoriteten av de intervjuade pedagogerna som en 

potentiell lösning till att arbetet med inkludering skulle kunna ökas i förskolorna. Detta skulle 

kunna tolkas som att det återigen har med resursfördelningen att göra, finns det inte 

tillräckligt med pedagoger som kan ta ansvar så går det heller inte att dela barngrupperna. 

Tolkningsvis så försvinner en del av pedagogiken och framförallt den på individnivå när 

pedagogerna känner att resursfördelning i form av utbildad personal inte är tillräcklig. En av 

pedagogerna beskrev den sårbara situationen på detta viset: 

Ja fokuset försvinner helt när man står själv med fyra vikarier som aldrig har varit på 

förskolan förut och då är det liksom det är inget prat knappt om pedagogik och det är 

ingen ide att ens försöka rätta en vikarie om en situation som man själv tycker vart 

jättefel utan det är mer, man är så slut själv i det hela och det är just det här som gör 

det här yrket så himla tungt och så tycker man synd om barnen också för dom är 

dom är ju dom små människorna som tar skada av den här bristen.. 

Tolkningen av detta skulle kunna vara att otillräckligt med pedagogisk utbildad personal 

skapar en verksamhet där den pedagogiska verksamheten får stå tillbaka för att pedagogerna 

får arbeta med praktiska lösningar av dagen och veckans struktur istället samt lägga stor vikt 

vid att alla barn ska känna sig trygga i en verksamhet där det är mycket olika människor som 

kommer och går i form av vikarier bland annat. 

 

Utöver de utvecklingsmöjligheter som fanns i form av tilldelning av resurser så såg flertalet 

av de intervjuade svårigheter i att synen på barns olikheter skiljer sig mellan pedagogerna. Det 

handlade om att pedagoger såg olika på vem som ska anpassas till vad och detta kunde 

beskrivas som väldigt problematiskt när det handlade om att få arbetet att flyta på. En 

pedagog utryckte sig på följande vis: 

…man kan ha olika sätt att se på hur vi ska anpassa oss och om vi ska, om barnen 

ska anpassa sig eller om verksamheten ska anpassa sig å sådär. Man kan ju höra en 

frustration hos många att man inte riktigt har dom medel som man vill ha eller om 

man inte kan göra så mycket som man vill att man tänker mest att det är, att barnet 
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skulle va någon annanstans till exempel, men oftast så är det väll i frustration man 

säger så, när man inte fixar det.. 

Det finns tolkningsvis en stor fara med att inte ha de resurser pedagogerna önskar, de börjar 

enligt exemplet ovan då fundera i banor på att de inte kan tillgodose alla barns olika behov 

och börjar fundera på om barnet kanske helt enkelt inte passar in på den förskolan, detta 

skulle kunna tolkas som ett stort orostecken då detta innebär att problemet läggs på den 

enskilda individen, barnet, och inte på förskolan. 

 

Trots att pedagogerna beskrev sina förskolor utifrån att de har stora utvecklingsmöjligheter 

som bottnade i ekonomi och resursfördelning så såg inte allting helt mörkt ut enligt dessa 

pedagoger. Flertalet av de intervjuade hade även lösningar på hur de skulle kunna öka det 

inkluderande arbetet i de grupper som de arbetar med just nu. En av de lösningar som uppkom 

var att lyfta begreppet inkludering för att få syn på vad som händer i förskolan. En pedagog 

uttryckte detta på följande vis: 

Ja men så är det säkert så att man gör en massa saker som hör till det här som man 

inte tänker på utan man behöver sätta ord på det. Få in det i ett sammanhang. För det 

är liksom först när man tänker på det så kanske man tror att det här jobbar vi inte 

med å sen kan man ju se det som att det här jobbar vi med hela tiden, eller så kanske 

man inte tycker att man gör det men jag tänker liksom att alla har ju, alla har behov å 

oavsett om det är små eller stora så ska vi ju liksom uppmärksamma dom och 

försöka göra så att vi matchar dom. 

En tolkning av att förskolorna har mycket utvecklingspotential kan göras, detta vittnar de 

intervjuade pedagogerna om. Det är bland annat gällande ekonomi och resursfördelning. Detta 

i sin tur ger konsekvenser som skulle behöva utvecklas för att verksamheterna ska få 

tillräckligt med pedagoger för att dela grupperna mer för att kunna tillämpa ett inkluderande 

arbetssätt. Det handlar också om en utvecklingspotential att i framtiden se till att lokalerna 

redan från början är mer anpassade till de barn som skall vistas där och att det skall vara 

lokaler som är anpassade för barns alla olikheter och förmågor. 
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5.7. Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att begreppet inkludering är ett relativt nytt ord 

för de flesta pedagoger som deltog i intervjuerna. Dock hade de förskollärare, det vill säga de 

personer som studerat på högskola, hört ordet förut och gjorde egna paralleller till att de fått 

kunskapen om ordets betydelse där. De flesta i denna studie beskrev inkludering utifrån att det 

handlar om att individanpassa. För att detta skall kunna vara möjligt handlar det om att få god 

kännedom om varje enskilt barn i barngruppen och dess styrkor och förmågor, vilket ofta tar 

lång tid. 

 

 De personer som intervjuades ansåg samtliga att läroplanen för förskolan indikerar ett 

inkluderande arbetssätt, detta trots att ordet inkludering aldrig förekommer i texten. Samtliga 

som intervjuades ansåg även att de behövde mer kunskap för att kunna möta barns olikheter. 

Detta kunde vara teoretisk kunskap eller praktisk kunskap. De barnskötare som intervjuades 

ansåg sig inte ha någon kunskap alls för att möta barns olikheter, men även de som hade 

studerat på högskola och/eller arbetat en längre tid ansåg sig vara i behov av detta. 

De flesta personer som deltog i studien ansåg att förskolornas anpassningsbarhet var komplex. 

Mycket i miljön och även i förhållningssätt hos pedagoger kan anpassas menar de flesta. Det 

kan vara individuella anpassningar som ett barns placering i samlingen till mer miljömässiga 

anpassningar. Men att förskolan alltid är föränderlig efter den barngrupp som vistas där just 

då kräver att pedagogerna ständigt är på tå och funderar ut lösningar och förbättringar menar 

de pedagoger som deltog i denna studie. De menar vidare att detta var utmattande för 

pedagogerna och de uttryckte att de många gånger kände att de inte räckte till för att kunna 

anpassa så mycket som de egentligen skulle vilja. Det fanns indikationer i studien på att när 

mycket av det praktiska ska lösas försvinner en del av pedagogiken och de personer som 

intervjuades tog upp personalbrist, dåligt anpassade lokaler samt förhållningssätt som hinder 

för möjliggörandet av en inkluderande verksamhet. Avslutningsvis ansågs högre kunskap hos 

pedagogerna samt möjligheten att dela barngrupperna enligt denna studie som gynnande för 

möjliggörandet av inkludering i verksamheterna. 
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6.  Diskussion 

I följande kapitel kommer diskussioner av olika slag att göras. Till att börja med kommer 

resultatet att diskuteras och det kommer att göras kopplingar mellan resultatet av empirin och 

bakgrundsdelen i denna studie. Därefter kommer en diskussion angående metodval och 

slutligen kommer en kort diskussion om nyttan med denna studie. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Till att börja med är det intressant i denna studie att alla pedagoger som intervjuades tolkar 

läroplanen utifrån att det handlar om inkludering, trots att det inte står ordagrant i 

läroplanstexten. På detta sätt tolkas även läroplanen (lpfö98/2016) i skolverkets allmänna råd 

(2016) i inledningen av denna uppsats. Det kan göras en parallell mellan de intervjuade 

pedagogernas tolkning och skolverkets tolkning av läroplanen när det gäller inkludering i 

förskolan. Fler likheter kan finnas mellan Assarson (2007) och Gadlers (2011) studier och 

resultatet i min studie. Assarson (2007 och Gadler (2011) beskriver i den tidigare forskningen 

att det har betydelse hur tolkningen av styrdokument görs i olika led och menar att hur dessa 

tolkas i olika led får betydelse för hur de sedan tillämpas. En parallell kan dras till min studie 

då tolkningen av styrdokumenten i förskolan inte var helt enkel för pedagogerna då det gällde 

inkludering. Detta för att samtliga ansåg att läroplanen förespråkade inkludering men att det 

inte stod ordagrant ordet inkludering. 

 Vidare visade Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för förskolan, Lpfö98/2016 i 

inledningen på, att barns olika behov skall tas hänsyn till samt att de ska få stöd att utvecklas 

så långt som möjligt, varaktigt eller tillfälligt stöd. Detta beskriver pedagogerna i denna studie 

tydligt hur de gör, bland annat genom att de förändrar i miljön eller skärmar av i matsalen. 

Pedagoger beskriver även hur de gör medvetna val vid placering på samlingen utifrån rådande 

barngrupp, för att skapa optimala förutsättningar för samtliga barn att kunna delta och 

utvecklas.  

Det är även intressant att belysa att pedagogers förhållningssätt och ett öppet klimat på 

förskolan gynnar inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det är även så att barn blir 

stärkta av att möta varandras olikheter, detta tar bland andra Lundqvist (2016) och Jonsdottir 

(2007) upp i kapitlet om tidigare forskning. Lundqvist (2016) och Jonsdottir (2007) menar i 

den tidigare forskningen att inkludering i förskolan lägger grunden till barns förståelse för 
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olikheter. Detta kan vidare relateras till exemplet i resultatdelen där ett barn med CP-skada 

ansågs vara en del av gemenskapen, och att detta barns handikapp inte ansågs vara en svaghet. 

Pedagogerna såg detta barn som vilket som helst och dessa pedagogers synsätt gör att barnet 

kan få förutsättningar för att bli en del av en gemenskap, vilket pedagogen själv berättade om. 

I detta exempel blir det tydligt hur pedagogers syn och förhållningssätt påverkar barnets 

förutsättningar att inkluderas och bli en del av en gemenskap. Detta visar också på en 

samstämmighet med det som Willen-Lundgren (2012) beskriver i den tidigare forskningen, att 

det är pedagogerna som styr möjliggörandet av inkludering. I likhet med detta beskriver 

pedagogerna i resultatet att de arbetar med inkludering av alla barn och att alla skall kunna 

delta trots olika förutsättningar. Detta är även samstämmigt med Bigsten (2015), Jonsdottir 

(2007) och Lundqvist (2016) som menar att det är viktigt att få vara en del av en gemenskap. 

Detta kräver ett öppet klimat i verksamheterna och att barns olikheter ses som styrkor. En del 

av en gemenskap får barnet med CP-skada i denna studies resultat vara, tack vare 

pedagogernas arbetssätt.  Både den tidigare forskningen och resultatet i denna studie är 

överens om att det är viktigt att förskolan skall vara inkluderande trots att begreppet i sig är en 

smula luddigt. Både den tidigare forskningen och resultatet i denna studie samstämmer också 

i att det i mångt och mycket handlar om pedagogers förhållningssätt och barnsyn. Synen på att 

pedagogerna är där för barnen, det är barnens verksamhet. 

Intressant i denna studie är också att de förskollärare som intervjuats hade bra eller relativt bra 

koll på vad inkludering innebar och hade hört det förut medans de barnskötare som blev 

tillfrågade inte hade hört begreppet förut men gissade sig till vad de trodde att det betydde. 

Detta indikerar på att begreppet och synsättet är något pedagogerna fått via sin utbildning. Det 

gör det också intressant att de i förskolan tycks prata så lite om detta eftersom samtliga var 

överens att detta var något som skulle tillämpas i förskolan. I förskolan arbetar det inte endast 

förskollärare vilket gör att det borde ligga i chefers intresse att få med alla på tåget, även de 

som inte har fått med sig begreppet via högskoleutbildning. 

 

Det är även flera som har uttryckt att det krävs en stor kunskap om varje enskilt barn för att 

det ska kunna vara möjligt att individanpassa och för att varje barn ska få klara av sin vardag. 

I redogörelsen för tidigare forskning redovisas hur Vygotskij (1995) beskriver hur varje barn 

behöver utmanas i den proximala utvecklingszonen för att det ska bli meningsfullt för barnet 

och ska detta kunna ske så krävs, precis som de intervjuade pedagogerna uttrycker, en stor 

kunskap om varje enskilt barn och det tar mycket tid för pedagogerna att samla på sig den 
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kunskapen. Emmoth (2014), Lutz (2014) och Lundqvist (2016) menar precis som Vygotskij 

(1995) i den tidigare forskningen att en inkluderande miljö i förskolan kräver mycket kunskap 

hos pedagogerna som arbetar där. De menar vidare att kunskapsnivån för att kunna möta barn 

i behov av särskilt stöd är till synes låg på flera håll, och detta påverkar verksamheterna. Detta 

kan tolkas som en samstämmighet med pedagogerna i resultatet, då de  beskriver en känsla av 

att inte ha tillräckligt med kunskap. En pedagog beskriver att om ett barn med autism skulle 

ansluta till gruppen kommer pedagogen inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta 

på ett gynnsamt sätt. Flertalet pedagoger beskrev att de behöver mer kunskap för att kunna 

bemöta barnet på ett bra sätt och de menar vidare att de efterfrågar praktisk kunskap och inte 

endast teoretisk kunskap. I den tidigare forskningen beskrev Egelund, Haug och Persson 

(2012) att teori och praktik kan vara två skilda saker och att det kan vara svårt att omsätta 

teori till praktik. Denna studie visar på ett resultat gällande att praktisera inkludering som inte 

helt samstämmer med Egelund, Haug och Persson. Detta gör att ett kritiskt ställningstagande 

tas till Egelund, Haug och Perssons påstående. Denna studies resultat visar på att 

förskollärarna både har läst om inkludering men också att de kunde omsätta detta i praktiken 

och barnskötarna beskrev hur de arbetade inkluderande trots att de inte hade läst någonting 

om detta. Denna studies resultat visa även på hur pedagogerna beskriver att de fortlöpande gör 

individanpassningar trots att de själv anser att de inte har tillräckligt med kunskap för att 

kunna göra detta. Pedagogerna uppgav erfarenhetsbank som ett hinder för möjliggörandet av 

inkludering i förskolan och därav skulle det kunna ses som viktigt att pedagogerna i förskolan 

får möta barns olikheter, reflektera över sitt eget arbetssätt samt att det får möjlighet att 

samtala i arbetslagen om detta, för att på så vis skapa en god erfarenhetsbank. 

Samstämmigt är däremot Egelund, Haug och Persson (2012) samt Lutz (2014) och även 

Dahlbeck och Westlund (2015) som anser att verksamheten skall anpassas efter barnen för att 

en inkludering skall bli möjlig. Detta visar resultatet flera exempel på ett liknande sätt att 

tänka. I resultatet uttrycker pedagoger att det är verksamheten som skall anpassa efter rådande 

barngrupp, och det tyder på att pedagogerna arbetar på ett sådant sätt som bidrar till en 

inkluderande verksamhet. 

Vidare beskriver Rantala (2016) vägledning som ett sätt att få barn att fungera i sociala 

sammanhang. Det kan tolkas som så i denna studies resultat att när pedagogerna placerar sig 

bredvid ett specifikt barn på samlingen, gör denne det för att kunna vägleda barnet igenom 

samlingen. Detta för att barnet då kan delta och fungera i det sociala sammanhang som en 

samling innebär. 
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Lundqvist (2016) talar om komplexiteten att erbjuda en optimal verksamhet för alla barn då 

det finns många faktorer som spelar in, så som personaltäthet eller krav ställda i 

styrdokument. Detta kan kopplas till resultatet då pedagogerna beskriver att det finns en del 

hinder för möjliggörandet av inkludering. Dessa hinder handlade exempelvis om att det inte 

fanns tillräckligt med personal för att kunna dela barngrupper. Så personaltätheten beskrivs 

både av Lindqvist men även av pedagogerna i denna studie som ett hinder för möjliggörandet 

av inkludering. Andra hinder som pedagogerna beskrev var exempelvis dåligt anpassade 

lokaler, och detta ansågs också vara ett hinder för en inkluderande miljö. 

Lindqvist (2013) beskriver i den tidigare forskningen det relationella perspektivet. Det 

handlar om att miljön och relationerna runt barnet bidrar till barns sätt att vara, och detta kan 

förändras genom att ändra bemötande eller miljö runt barnet. Detta kan tydligt kopplas till 

resultatet som visar hur pedagogerna försöker ändra i miljön för att det skall bli så bra som 

möjligt för alla barn. De beskriver exempelvis hur de ständigt förändrar och förbättrar 

innemiljön, samt hur de använder sig av skärmar i matsalen för att ge optimala förutsättningar 

för alla barn som vistas på förskolan. 

Vidare är det intressant att Samuel L Odom (2000) hävdar i den tidigare forskningen att barn i 

behov av särskilt stöd presterar lika bra i traditionella förskolor som tillämpar inkludering, 

som i särskolor. Detta gör att inkluderingen kan ses som ett sätt att motverka segregering i 

vårt samhälle. De intervjuade pedagogerna i denna studie har till synes kommit en bra bit på 

väg och är en stor del i att samhället frångår segregation av barn i behov av särskilt stöd mer 

och mer. 

Att inkludering handlar om att individanpassa är både denna studies resultat och Nilholm 

(2014) överens om. Nilholm beskriver i den tidigare forskningen att inkludering är en form av 

individanpassning. Individuella lösningar som gör att dessa barn får möjlighet att delta 

tillsammans med övriga gruppen. Detta är samstämmigt med flertalet av de intervjuade 

pedagogerna då de bland annat beskrev att de gör individanpassningar samt att de inte kan 

göra lika för alla men att alla ska få vara med.   

Slutligen är det av intresse att diskutera förförståelsen i förhållande till resultatet. Min 

förförståelse ledde mig in på detta område, vidare fanns föreställningar om att inkludering i 

förskolan inte förekom i så stor utsträckning. Resultatet i denna studie påvisar att det ofta 

förekommer både stora och små individanpassningar vilket kan tolkas som att inkludering är 

mer vanligt i verksamheten än vad jag tidigare trodde. En anledning till detta skulle kunna 
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vara att många anpassningar görs utan att det för den sakens skull benämns som inkludering, 

utan det förekommer mer som en naturlig del i vardagen för de pedagoger som arbetar i 

förskolan. Om begreppet inkludering skulle lyftas fram mer i ljuset finns det en möjlighet att 

dess betydelse skulle tydliggöras och med det också generera förskolor som på ett mer 

medvetet sätt skulle arbeta med inkludering än vad som förekommer idag. 

 

6.2. Metoddiskussion 

Här följer en diskussion om den valda metoden till denna studie. 

 Användningen av semistrukturerade intervjuer fungerade väldigt bra till det som var denna 

studies avsikt. Det var fördelaktigt för denna studie att intervjuerna var semistrukturerade, 

hade strukturerade intervjuer använts hade en del av informationen som nu kom fram inte 

kommit fram på grund av att dessa kom fram via följdfrågor.  

 

Att intervjua via Messenger var en svårighet då den personen som intervjuas svarade väldigt 

kortfattat men det var i detta fall en lösning då den personen bor ca 20 mil bort, därför var det 

ej ekonomiskt försvarbart att åka dit för endast en intervju. Dock så skulle kontakt via 

exempelvis Skype varit ett mer fördelaktigt alternativ för att få mer utförliga svar ifrån 

intervjupersonen. Det hade nu i efterhand också kunna tänkas att det hade gått att spela in ett 

telefonsamtal och att intervjun skett via telefon. Chattjänsten valdes eftersom Denscombe 

(2016) tog upp chattjänster som ett alternativ och att det fanns fördelar med detta så som att 

det inte blev någon restid. Samt för att hela intervjun blev med en gång nedskriven så menar 

Denscombe att detta kunde ha varit ett fördelaktigt tillvägagångssätt för just intervjuer med 

personer som bor väldigt långt borta, som denna person gör.  

 

Det är möjligt att denna studie kunde ha gjorts med någon annan metod eller att de personer 

som intervjuades hade kunnat vara fler. det fanns dock en tidsram för denna studie som inte 

gjorde det möjligt att utöka studien till fler personer att intervjua.  

Denna studie har med hjälp av den hermeneutiska tolkningen gett rimliga resultat, detta då jag 

har varit noga med att systematiskt behandla mitt insamlade material i enlighet med den 

hermeneutiska traditionen. Då jag har tolkat mitt material har jag inte alltid fått fram det 
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resultat som min förförståelse först trott utan jag har kunnat se andra riktningar. Detta tyder på 

att jag har varit noggrann med att följa hermeneutikens sätt att tolka material och distanserat 

mig i tolkningsarbetet. Detta för att kunna skapa en möjlighet att bearbeta mitt material på ett 

systematiskt sätt, och på så vis skapat möjlighet att få syn på riktningen i mina egna 

tolkningar. 

 

6.3. Studiens nytta 

Denna studie har påvisat att inkludering är ett ord som rör sig bland pedagogerna i förskolan 

som är utbildade på högskola, det visar också på komplexiteten i detta begrepp och vad 

begreppet står för. Denna studie visar även på att det tolkas i läroplanen som att den indikerar 

ett inkluderande arbetssätt men exakt hur detta ska gå till står inte. Den tidigare forskning som 

lyfts påvisar att det inom förskolan inte finns så mycket forskning kring detta ämne, trots att 

de pedagoger som arbetar där tolkar att detta är någonting de arbetar med. Detta visar på 

nyttan med att lyfta detta ämne i en studie som denna.  

 

6.4 Sammanfattande slutsatser 

En slutsats i denna studie blir att inkludering bör tillämpas i förskolor, detta är pedagoger, den 

tidigare forskningen samt läroplanen för förskolan överens om. Ordet inkludering verkar dock 

ha hamnat lite i skymundan så det är dags att föra upp ordet i rampljuset för att kunna samtala 

på förskolor om vad inkludering innebär. Om alla som arbetar inom förskolan blir medvetna 

om ordets betydelse för förskoleverksamheten så kommer bara det ge givande diskussioner 

pedagogerna emellan och detta skulle vidare kunna leda till att inkluderingen ökar i förskolan. 

 

Ordet inkludering uppfattas av pedagoger som någon form av individanpassning alternativt ett 

sätt att utöva barns inflytande och demokrati i verksamheten. Detta tyder på att begreppet i sig 

kan betyda många olika saker för olika pedagoger vilket ger konsekvenser i verksamheterna, 

därav är det av vikt att detta begrepp blir mer synligt bland pedagoger för att pedagogerna 

skall kunna diskutera och få en mer samstämmig innebörd av begreppet inkludering. 
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Det finns stora möjligheter att arbeta inkluderande då pedagogerna vittnar om att förskolorna 

är väldigt flexibla och i ständig förändring då det handlar om att tillgodogöra en miljö som 

gynnar den rådande barngruppen. Pedagogerna arbetar med inkludering genom att 

individanpassa i den större gruppen, detta kan vara små anpassningar som placering av barn 

och vuxna men även större miljömässiga anpassningar. Det finns både i den tidigare 

forskningen samt i resultatet från intervjuerna, en tanke om att det relationella perspektivet 

samt pedagogers förhållningssätt har stor inverkan på hur pass inkluderande verksamheten 

blir. Avslutningsvis så finns det en mängd hinder för att inkludering i verksamheterna skall bli 

så bra som pedagogerna själva önskar. Detta är exempelvis bristen på kunskap hos pedagoger, 

för lite utbildade pedagoger i barngrupperna samt för lite resurser i form av exempelvis 

anpassade lokaler eller tillräckligt med pedagoger för att kunna dela barngrupperna. Om dessa 

hinder skulle kunna åtgärdas så skulle inkluderingen kunna infinna sig mer i förskolorna än 

vad de gör idag, och detta gynnar alla de barn som idag känner sig exkluderade. Detta 

kommer även gynna hela vårt samhälle då fler barn som mår bra i våra förskolor genererar 

fler barns som får möjligheter i skolans värld att klara skolgången och detta ger ett tryggare, 

stabilare samhälle där segregering mer och mer tynar bort. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 

Formella frågor 

1) Kön? Ålder? Utbildning? 

 

2) Hur många år har du arbetat i förskolan? 

 

 

3) Vad arbetar du med för ålder på barngruppen du har idag? 

 

 

Hur uppfattas begreppet inkludering av ett antal förskolepedagoger idag? 

4) Hur uppfattar du ordet inkludering?  

 

5) Vad betyder det ordet för dig? 

 

 

Hur arbetar pedagoger på ett antal förskolor med inkludering? 

6) Vad är det att arbeta med inkludering? Hur gör man? 

 

7)  Vet du om förskolans läroplan tar upp inkludering? 

 

 

 

8) Pratar din chef eller utvecklingsledare någonting om inkludering? 

 

 

9) Brukar ni diskutera inkludering när ni i arbetslaget pratar om er barngrupp? 
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10) Anser du att du arbetar inkluderande i din förskolevardag? 

 

11) Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att bemöta ett barn i behov av stöd? 

 

 

 

Vilka möjligheter eller eventuella hinder finns för att arbeta med inkludering i 

förskolan? 

12) Är det möjligt att arbeta inkluderande på din förskola? Vad finns det för möjligheter? 

 

 

13) Kan du se att det finns någonting som hindrar dig från att arbeta så inkluderande som 

du skulle vilja? Vad kan du stöta på för hinder i din vardag? 

 

 

 

14)  Vad skulle underlätta för dig för att du skulle kunna arbeta mer med inkludering i din 

vardag på förskolan? 

 

 

 


