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Abstract 

”Is everyone included when they are participating?” – A qualitative study on how the 

definition of inclusion and its affects on work in preschools. 

 Inclusion is explained as a concept with great variation. Inclusion can be explained 

as a development of the concept of integration with a shifting focus from the 

individuals adaptation to the environment to the environments adaption to the 

individuals differences. The purpose of the study is to investigate preschool teachers 

interpretation of these concepts and to make visible how this may affect certain 

activities. The result showed an equal definition of the concept of inclusion amongst 

the preschool teachers. On the other hand, they felt that their own interpretation did 

not have to be equivalent to that of their colleagues, but that there was probably a 

great variation in interpretation at the preschool. There is a big difference between 

integration and inclusion at the work in preschools. However, it is possible to interpret 

the result that inclusion is difficult to define, which can lead to difficulties in 

ascertaining whether children feel included or not. One conclusion is that it can be 

suggested that inclusion is proceeded by something deviant from the norm. 

  



 

Abstrakt 

”Är alla inkluderade för att alla får vara med?” – En kvalitativ studie om hur 

inkludering definieras och hur det påverkar verksamheten.  

Inkludering förklaras som ett begrepp där det finns en stor variation i hur begreppet 

definieras. Inkludering kan beskrivas som en vidareutveckling av begreppet 

integration där fokus har förflyttats från individens anpassning till miljön till att 

miljön ska anpassas till individers olikheter. Syftet med studien är att undersöka 

förskollärares tolkning av dessa begrepp och synliggöra hur det kan komma att 

påverka verksamheten. Resultatet visade att de intervjuade förskollärarna definierar 

inkludering likvärdigt. De ansåg däremot att deras egen tolkning inte behövde vara 

likvärdig som sina kollegors, utan att det troligen fanns en stor variation i tolkningen 

på förskolan. De nackdelar som kunde finnas var att det är tids – och resurskrävande, 

att kompetensen varierar och att det skulle finnas konkreta direktiv kring inkludering 

i verksamheten. Det finns en klar skillnad mellan integrering och inkludering i 

verksamheterna. Det går dock att tolka resultatet till att inkludering är svårdefinierat, 

vilket i sin tur kan leda till svårigheter med att säkerhetsställa huruvida barn upplever 

sig inkluderade eller inte. En slutsats är att det finns en antydan till att inkludering 

föregås av att något måste vara avvikande från normen. 
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1 Inledning 

Att ha tillgång till en förskola eller att integreras i förskolan är oftast inte något 

problem, men det betyder inte att barnet är delaktigt. Samspel, lek och lärande är en 

grund för utveckling. Förskolan i Sverige lyfts många gånger som en förebild när det 

gäller att förena tillgänglighet, kvalitet, pedagogik och omsorg (Björck-Åkesson, 

2013). 

I läroplanen för förskolan beskrivs att all utbildning ska vara likvärdig oberoende var 

i landet den anordnas. Utbildning ska anpassas utifrån alla barns olika förutsättningar 

och behov. Barn som är i behov av mer stöd och stimulans ska alltså få det utefter 

sina egna förutsättningar och behov. Det medför att utbildning inte kan utformas lika 

överallt och att förskolans resurser ska fördelas efter behov (Skolverket, 2018). I 

tidigare forskning framkommer att inkluderande insatser rörande barn tenderar att 

vara mer integrerande (Karlsudd, 2015; Lundqvist, 2016; Lutz, 2006, 2009; Palla, 

2011). Inkludering kan definieras olika beroende på sammanhang men betydelsen av 

begreppet innefattar ett synsätt där olikheter accepteras och likvärdighet främjas 

(Karlsudd, 2015).  

Vår tidigare erfarenhet av barn i förskolan och skolan där vi båda upplevt en del 

problematik kring inkludering och delaktighet har gett oss en bredare kunskap kring 

inkluderingsfrågor. Under utbildningens gång har vi dessutom läst ett flertal 

intressanta kurser där inkludering och integrering tagits upp i förskolans kontext. 

Under våra VFU-perioder har vi båda två upplevt mer eller mindre inkluderande 

förhållningssätt och skaffat oss mer kunskap kring hur det kan se ut i praktiken. Vi 

har fått flera funderingar kring hur detta kan påverka vår kommande yrkesroll. Detta 

tillsammans har lett till vårt syfte och våra frågeställningar i denna studie.  

Utifrån våra erfarenheter, det som beskrivs i läroplanen för förskolan och tidigare 

studier som gjorts ser vi begreppen normalisering, inkludering, individualisering, 

integration, delaktighet och exkludering som viktiga opponenter i hur arbetet med en 

likvärdig förskola kan bedrivas. Vi vill därför undersöka vikten av förskollärares 

tolkning av dessa viktiga begrepp i arbetet med att inkludera alla barn. Vår studie kan 

förhoppningsvis ge en tydligare bild av hur inkludering ser ut i verksamheten och om 

det alltid är möjligt. Vi tror att detta kan bli en utvecklad och ackumulerad kunskap 

då begreppens tolkning, tidigare forskning och förskolans arbete kan ge en bredare 

och djupare förståelse kring hur ett fortsatt inkluderingsarbete kan bedrivas.  

Vår uppfattning är att inkludering snarare handlar om integration och 

individualiserade insatser, vilket i sin tur istället kan leda till att barnen känner sig 

exkluderade. Inkludering förknippas och blandas ofta ihop med integrering. 

Begreppen ligger nära varandra, men betyder i praktiken olika saker. Därför finner vi 

att begreppets betydelse är av stor vikt när det kommer till hur man arbetar för att alla 

barn ska känna sig inkluderade och delaktiga i alla sammanhang.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en historisk tillbakablick om inkluderingens inträde i 

förskolan och en kort förklaring av studiens huvudsakliga begrepp inkludering och 

integrering. Vidare beskrivs ytterligare begrepp som är väsentliga i studien. 

2.1 Förekomst av inkludering  
I samband med genomförandet av denna studie har vi undersökt och gått igenom den 

senaste reviderade läroplanen för förskolan från 20181 och skollagen för att 

kontrollera hur ofta begreppet inkludering förekommer. För att genomföra kontrollen 

var vi tvungna att söka upp skollagen på regeringskansliets hemsida2 och därefter 

lägga in texten i ett vanligt Word dokument, och sedan använda Words sökfunktion. 

I läroplan för förskolan finns sökfunktionen tillgänglig när man väljer att ladda ned 

läroplanen. För att försäkra oss om begreppet förekom eller inte valde vi att korta ned 

sökordet till “inkl”. Begreppet inkludering gick inte att finna i något av 

styrdokumenten, däremot fann vi ”inkludera” vid två tillfällen i läroplanen. Det 

fokuserade dock endast ett jämställdhetsarbete och inte inkludering utifrån vår 

mening och syfte.  

2.2 Historiskt perspektiv på inkludering  
Asp Onsjö (2014) beskriver hur skolan under 1970-talet och 1980-talets början 

förespråkade alla elevers rätt att vara en del i den sociala gemenskapen. Målet med 

att alla elever skulle inkluderas går att koppla med den tids idé om en skola för 

alla. Nilholm (2006) menar att begreppet inkludering infördes utifrån elever som var 

i behov av särskilt stöd och som ett försök för att få fram nya vägar för hur skolan 

skulle bemöta denna grupp av elever. Vidare redogör Nilholm för 

Salamancadeklarationen som utgör en avsiktsdeklaration från flera länder där 

genomförandet av undervisning av elever i behov av särskilt stöd organiseras. 

Deklarationen har haft stor betydelse för lanseringen av inkluderingsbegreppet. 

Begreppet syftade då främst till att markera en syn på elever i behov av särskilt stöd 

och för att poängtera att skolan ska utgå från elever och deras olika förutsättningar. I 

Salamancadeklarationen beskrivs av Svenska unescorådet (2006)  

” Inkludering ses som ett synsätt där skolan ska vända sig till, och möta alla 

elevers skiftande behov, genom att ge dem lika möjligheter till lärande, kultur 

och kommunikation som andra i samhället” (s. 42). 

Nilholm (2006) beskriver att upplevelsen av inkludering kan endast avgöras utifrån 

individens uppfattning av att känna tillhörighet och erkännande. Inkludering kan ses 

som en förnyad efterträdare av integrering. Nilholm menar även att 

inkluderingsbegreppet därför riskeras att misstolkas när det möter nya kontexter. 

Vidare beskrivs att inkludering som begrepp sedermera till innehåll tolkats, förändrats 

och omformulerats sedan sitt inträde. Av den anledningen beskrivs det vara angeläget 

att tydliggöra och definiera inkludering och dess innehåll(a.a). 

 

1 https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf 
2https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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2.3 Begreppsdefinitioner  
I följande avsnitt presenteras först en kort förklaring av begreppen inkludering och 

integrering som är huvudbegrepp och det teoretiska ramverket som studien utgår från. 

Därefter beskrivs hur förskollärare definieras och används i studien. Vidare 

presenteras övriga begrepp som är delaktighet, individualisering, exkludering, 

likvärdighet och normalisering vilka är väsentliga i studien. Begreppen sätts in i 

förskolans kontext och begreppens användning och roll i studien förklaras.  

Förskollärare 

 Skolverket (2018) beskriver att förskollärare har det huvudsakliga ansvaret för att 

barn ska få rätt förutsättningar och möjligheter för att skapa tillitsfulla relationer och 

känna trygghet i gruppen. Förskolläraren har även ansvaret för undervisningen och 

att de målstyrda processerna bildar en helhet mellan omsorg, utveckling och lärande 

(Skolverket, 2018).  

I studien kommer flertalet intervjuer att genomföras med förskollärare på olika 

förskolor. Valet av förskollärare vid intervjuerna beror på att de har det huvudsakliga 

ansvaret för förskolebarns undervisning. Vidare i studien när vi skriver om 

förskollärare så syftar vi endast på den personal som är utbildad och examinerad 

förskollärare.  

Inkludering 
Att vara innefattande och att vara delaktig både socialt och fysiskt (Björck-Åkesson, 

2014). Likvärdighet och delaktighet ska främjas (Karlsudd, 2015). Inkludering kan 

beskrivas som en vidareutveckling av begreppet integrering där fokus har skiftat. 

Förskolan och miljön ska anpassas till individen och barnens behov. Det är 

förskollärares ansvar att alla barn oavsett behov blir inkluderade (Lutz, 2013).  

I studien är begreppet inkludering centralt och beskrivs som ett önskvärt 

förhållningssätt inom förskolan. Begreppet är svårdefinierat och är därför 

grundstenen i studien.  

Delaktighet  

Att vara involverad i sin livssituation. Vara aktiv, engagerad och själv kunna 

bestämma över sin vardag, beroende på ålder (Björck-Åkesson, 2014). Att som barn 

utifrån sina förutsättningar ges möjlighet till deltagande både i sociala sammanhang 

och kunskapsmässigt (Lutz, 2013). Delaktighet är ett centralt begrepp inom begreppet 

inkludering (Nilholm, 2006). Begreppet delaktighet används i studien för att beskriva 

en känsla hos barnet som finns när en inkludering genomförs.   

Integrering 

Processer där skilda enheter förenas med varandra (Nationalencyklopedin, 

2019). Föregångaren till begreppet inkludering där fokus ligger på att barn ska 

anpassas till verksamheten. För att någon ska integreras i verksamheten krävs först 

att något ska vara avvikande (Lutz, 2013).  

I studien används begreppet integrering i jämförelse mot det mer ”moderna” 

begreppet inkludering där alla barn oavsett behov och svårigheter ska uppleva 

delaktighet i förskolans verksamhet.  
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Individualisering  

Individualisering är en anpassning som ofta anses vara lämplig för det enskilda barnet. 

En anpassning utifrån barnets förmåga, förutsättningar och behov. Det innebär ofta 

att dela in barnen i mindre grupper eller enskilt arbete med ett barn (Karlsudd, 2015).  

Begreppet individualisering lyfts i studien där insatser beskrivs vara insatta för det 

enskilda barnet och ofta innebär en känsla av exkludering hos barnet.  

Exkludering  
Med exkludering menas händelser där enskilda barn åtskiljs från gruppen eller när en 

aktivitet avbryts helt på grund av att ett barn gör så att rutinen är svår att bevara som 

kan leda till en känsla hos barnet av att stå utanför (Markström, 2005, Karlsudd 2015). 

I studien syftas exkludering påvisa en känsla hos barnet när hen utesluts från ordinarie 

aktiviteter och verksamhet. Individualiserade insatser och integrering lyfts som 

begrepp i studien som hör ihop med och ofta resulterar i exkludering.  

Likvärdighet  
Enligt 1 kap. 9 § skollagen SFS (2010:800) framgår det att ”Utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas” (s. 3). Innebörden av likvärdighet specificeras vidare i 

läroplan för förskolan 2018 där det framgår att utbildning och resurser inte ska 

utformas och fördelas lika då hänsyn istället ska utgå från varje barns förutsättningar 

och behov. Förskolan ska dessutom uppmärksamma barn som av olika anledningar 

är i behov av mer ledning, stimulans eller särskilt stöd (Skolverket, 2018). 

Begreppet likvärdighet är väsentligt i studien då läroplanen för förskolan lyfter det 

när det gäller att ta hänsyn till alla barns förutsättningar och behov. I studien tolkar vi 

därför likvärdighet till det i läroplanen som är mest likt ett inkluderande 

förhållningssätt.  

Normalisering  
Normalisering innebär en strävan efter att uppnå något visst önskvärt hos individer. 

Det är en process för att skapa det som anses normalt och på så vis kompensera det 

som anses avvikande (Markström, 2005). Genom att använda individuella lösningar 

tonas det avvikande ned hos barnet och barnet normaliseras. Normalisering på 

förskolan individualiserar och yttrar sig genom tal och handlingar (Palla, 2011).  

I studien beskrivs normalisering för att påvisa hur en eventuell snäv ram av normer 

styr och påverkar verksamheter, vilket bidrar till hur olikheter accepteras eller tonas 

ner. Normalisering kan i studien påvisa förskolans centrala roll i att skapa och bevara 

klimat och attityder, vilket har stor relevans vid ett inkluderande förhållningssätt.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på begreppet 

inkludering och hur detta synliggörs i arbetet med att inkludera alla barn, samt vilka 

konsekvenser det kan medföra.  

 

Följande frågeställningar har tagits fram för att besvara studiens syfte. 

 

• Hur förklarar och definierar förskollärare begreppet inkludering? 

 

• Vad kan en förskollärares uppfattning om inkludering ha för konsekvenser i 

verksamheten? 

 

• Vilka hinder och möjligheter upplever förskollärare att det finns med ett 

inkluderande arbetssätt?  
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs om tidigare forskning angående inkludering i förskolan och 

hur det kan definieras. Inledningsvis beskrivs förskolan som inkluderande institution. 

Det följs av ett stycke där inkluderande och individualiserade insatser beskrivs och 

diskuteras. Slutligen beskrivs hur förskollärares förhållningssätt kan avgöra huruvida 

en insats är inkluderande eller inte. 

4.1 Förskolan som inkluderande intuition  
Palla (2011) uttrycker att förskolan är en inkluderande institution, men har även 

makten att definiera vem som ska komma att konstrueras som speciell. Vidare 

åskådliggör Palla att förskollärares uppdrag har blivit att homogenisera samtidigt som 

de ska öppna upp för heterogenitet. Förskolan strävar idag mot att tona ner det 

avvikande och normalisera barn genom tron att individuella lösningar ska skapa lugn 

för barnet och att olikheterna ska bli mindre framträdande. Studien betonar att 

normaliseringen som styr på förskolan visar sig i både tal och handlingar som 

homogeniserar och individualiserar. Det finns en dubbelhet och komplexitet i 

förskolans mångfasetterade processer där både homogenitet och heterogenitet får 

betydelse. Karlsudd (2015) beskriver i sin forskning att definitionen av begreppen 

individualisering och inkludering varierar i olika sammanhang och därför framträder 

på olika sätt. Karlsudd menar att individualisering ofta framställs som någon insats 

som behövs för att passa enskilda. Medan inkludering är ett synsätt där olikheter 

accepteras och som ska hindra stigmatisering. Med inkludering ska delaktighet och 

likvärdighet främjas. Vidare menar Karlsudd att ett inkluderande arbetssätt kräver 

mycket av personalen och ofta förklaras avsaknaden av ett inkluderande arbetssätt på 

kapital, medan den riktiga förklaringen egentligen är avsaknaden av en tydlig strategi 

och verksamhetsidé. Forskningen visar ett inkluderande arbetssätt där individuella 

och inkluderande insatser beskrivs. Sandberg (2012) menar att det finns en mängd 

olika sätt att förstå begreppet inkludering. Ur ett perspektiv kan inkludering ses som 

en mänsklig rättighet. Lutz (2009) betonar att forskning sällan behandlar frågor som 

rör hur befintlig praktik ska förändras så att en större heterogenitet av barn ska kunna 

rymmas inom verksamheten. Enligt Lutz forskning har barn integrerats i 

verksamheten när de istället borde inkluderas.  

4.2 Inkludering och/eller individualisering 
I forskning av Lundqvist (2016) studerades hur utbildningsvägar för barn med och 

utan behov av särskilda stödinsatser ser ut. Studien fokuserade på hur förskolors 

kvalité och förmåga att tillgodose barn i behov av särskilt stöd kan förbättra deras 

deltagande i utbildningen. I studien har forskaren tittat på hur barn med och utan 

behov av särskilda stödinsatser ser på sin egen utbildning och vilka skillnader som 

kan finnas mellan de olika barngrupperna. Vidare menar Lundqvist att barn med och 

utan behov av stöd i de tidigare åren av förskolan har en positiv inställning till 

utbildning och de intervjuade barnen i studien menar att det är viktigt att känna 

tillhörighet med kamrater. Lundqvist beskriver att studien dock påvisar att det finns 

en försiktighet och låg övertygelse kring användning av inkluderande undervisning i 

de tidiga skolåren jämfört med i förskolan. Detta ses som bekymmersamt då 

Lundqvist menar att inkluderande undervisning är gynnsamt. Studien visar även på 
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att barnen i behov av stöd som inte diagnostiserats med någon funktionsnedsättning 

inte trivdes lika bra som andra barn när de började första klass (a.a). 

Björck-Åkesson (2013) beskriver hur problem i förskolan tenderar att 

individualiseras när barnets svårigheter bestäms att handla om en enda sak. Det gäller 

att se samband och förstå att svårigheter ofta har många olika orsaker. 

Individualiserade insatser är ofta nödvändiga, men även generella insatser behövs. 

När barn riskerar att få svårigheter i sin utveckling krävs det förebyggande 

problemlösningar. Det förebyggande arbetet kan gälla såväl generella som 

individuella insatser i barnets förskolemiljö (Björck-Åkesson, 2013).  

4.3 Förhållningssättets påverkan  
Barns delaktighet i förskolan är till stor del beroende på hur vuxna inkluderar dem. 

Förskolans attityder påverkar hur öppna barn och vuxna är mot varandras olikheter. 

De vuxnas tänkande i förskolan påverkas av organisationens kontext och påverkar i 

sin tur deras agerande. Relationen mellan förskolans struktur och personalens 

handlingar skapar förskolans atmosfär (Melin, 2013).  

Sheridan (2011) menar att kvalitet i förskolan kan vara ett problem då möten av flera 

perspektiv äger rum inom verksamheten. Förskollärarrollen kan definieras som 

komplex och flerdimensionell då den utgör ett samspel mellan förskollärarnas 

pedagogiska tillvägagångssätt, skapandet av en god miljö, barns möjlighet till lärande 

och samhälleliga och utbildningsmål. Vidare beskriver Sheridan att det är upp till 

förskolläraren att tolka, planera och bestämma hur mål och riktlinjer ska 

konkretiseras. Enligt Sheridan uttrycker förskollärare att de i huvudsak fokuserar 

demokratiska och grundläggande värden, vilket möjliggör att barn kan ha inflytande 

och uppleva delaktighet (a.a). 

Kemple (2002) visar i sin studie att förskollärare har en stor inverkan på barns 

utveckling av social kompetens och ”jämlikhetskompetens” för att de övervakar och 

interagerar i barngrupperna. I en situation där ett barn upplever sig ha svårigheter och 

behöver stöd i barngruppen kan förskolläraren antingen ge stöd åt det enskilda barnet, 

åt barngruppen eller åt både det enskilda barnet och gruppen. Kemple menar vidare 

att förskollärare som har ett brett spektrum av strategier för stöd och intervention har 

lättare för att agera i en sådan situation där ett eller flera barn upplever svårigheter. 

Vidare menar Kemple att en inkluderande förskola och skola ger barn större möjlighet 

att bygga vänskapsrelationer och att få använda sina färdigheter. Barn behöver 

skickliga vuxna i sin närvaro för att kunna uppleva social integration. Stödet av vuxna 

kan variera, men det är förskollärarens ansvar att se över vilken metod och vilken 

grad av stöd barnet behöver. Utvecklingen mot att inkludera alla barn växer och 

studier visar att barn med funktionsnedsättningar i en inkluderande miljö har lättare 

att utveckla social kompetens i samverkan mellan barn (a.a). 

4.4 Sammanfattning tidigare forskning 
Den tidigare forskningen belyser att förskolan idag är en inkluderande institution, 

men att den även har makten att definiera den rådande normaliteten. Detta genom att 

förskolan många gånger strävar mot att tona ner det avvikande och normalisera barn 

genom tron på att individuella insatser åt barnen ska skapa lugn och att olikheterna 
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då blir mindre framträdande. Förskolans struktur och personalens handlingar skapar 

tillsammans förskolans atmosfär. Tidigare forskning betonar förskolläraryrket som 

komplext då det utgör ett samspel mellan förskollärarnas pedagogiska 

tillvägagångssätt, skapandet av en god miljö, barns möjlighet till lärande och hänsyn 

till samhälleliga och utbildningsmål. Definitionen av inkludering och 

individualisering varierar i olika sammanhang och framträder därför på olika sätt. 

Inkludering är ett synsätt där olikheter accepteras och delaktighet främjas. 

Individualisering betyder snarare att individuella lösningar sätts in för att passa det 

enskilda barnet. Individuella lösningar kan vara nödvändiga i det förebyggande 

arbetet i förskolan, men även generella insatser behövs. Forskningen belyser vikten 

av en inkluderade förskola som ger barn en större möjlighet att använda sina 

färdigheter och skapa sociala relationer.  
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5 Teoretiskt ramverk  

Då studiens syfte är att undersöka hur inkludering synliggörs i verksamheter utifrån 

hur förskollärare definierar begreppet inkludering var det naturligt att välja det 

socialkonstruktionistiska perspektivet att utgå ifrån.  I nedanstående stycke beskrivs 

det socialkonstruktionistiska perspektivet som har betydelse då inkludering och 

integrering kan förstås utifrån detta perspektiv. Socialkonstruktionistiska perspektivet 

används i studiens metod som vetenskapligt ramverk. Därefter beskrivs begreppen 

inkludering och integrering mer ingående då de är huvudbegrepp i studien och utgör 

det teoretiska ramverket för studien. 

5.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Allwood och Erikson 

(2017) beskriver att socialkonstruktionismen förutsätter att förståelsen av fenomen 

ses som självklara och naturliga av människor och egentligen skapas i sociala 

interaktioner och produceras i kommunikationsprocesser. Vidare menar Allwood och 

Erikson att socialkonstruktionismen benämner sociala konstruktioner vara av 

betydelse och spela in när det handlar om hur människor skapar bilder av vad som 

betecknas vara normalt respektive onormalt (a.a). Då socialkonstruktionismen lyfter 

sociala konstruktioner som viktiga beträffande normer finner vi det avgörande att utgå 

från den i den kvalitativa undersökningen. Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

är till hjälp i denna studie för att förstå att synen på inkludering är något som kan 

skapas i intervjusituationerna och den sociala kontext förskollärarna befinner sig i och 

de rådande normer som gäller inom yrkeskategorin.  

5.2 Inkludering och integrering  
En strategi för att tolka insamlad data har varit inkludering och integrering som utgör 

vår teori. I studien har vi valt att se på inkludering och integrering utifrån ett synsätt 

som överensstämmer med hur både Björck-Åkesson (2014), Karlsudd (2015), Lutz 

(2013), Nilholm (2006) och Skolverket (2014) definierar begreppen. Lutz (2013) 

beskriver att integration innebär att alla barn oavsett behov ska anpassas till 

verksamheten och menar att något först måste vara avvikande hos barnet innan ett 

barn integreras. Nilholm (2006) beskriver att vid integration har barn definierats som 

avvikande och ska passas in i en helhet som från början inte organiserats utifrån att 

alla barn har rätt att vara olika. Inkludering förklaras som ett begrepp där det finns en 

stor variation i hur begreppet definieras.  

Lutz (2013) menar att trots stor variation går det att finna vissa gemensamma drag för 

att beskriva och definiera inkludering. Inkludering beskrivs som en vidareutveckling 

av integrering men att fokus har skiftats från individens anpassning till miljön till att 

miljön ska anpassas till de olikheter som finns bland människor. När det gäller 

förskolan så är det verksamheten som ska anpassas till barnens behov och 

förskollärarna ska se till att alla barn blir delaktiga oavsett svårigheter. Barnen ska 

ges möjlighet till delaktighet utifrån sina förutsättningar både kunskapsmässigt och i 

sociala sammanhang (Lutz, 2013). Karlsudd (2015) menar att med inkludering blir 

olikheterna en tillgång och skapar positiva erfarenheter för hela gruppen. Att lära 

tillsammans där skillnaderna blir en tillgång är en samhällsgemenskap. Vidare 

beskriver Karlsudd begreppet inkluderande individualisering där insatser så som 
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anpassning av miljö och metod med fördel kan vara för det enskilda barnet, men då 

det är av stor vikt att inta ett synsätt som utgår från barnets perspektiv och att 

åtgärderna då inte leder till en känsla av utpekande eller exkludering hos 

barnet. Enligt Nilholm (2006) är delaktighet och gemenskap centrala värden i 

begreppet inkludering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inkludering Exkludering Integration 

Figur 1 Modifierad modell som beskriver skillnad mellan inkludering, 

exkludering och integration (Skolverket, 2014). Skolverkets modell visar tre 

cirklar där de gröna, röda och blåa prickarna i cirklarna tolkas vara barn i 

förskolan. Inkludering visas till vänster och har en blandning av gröna, blåa 

och röda mindre prickar inuti. Här tillhör alla en och samma grupp där alla 

är lika delaktiga. Cirkeln som symboliserar exkludering visas i mitten med 

gröna prickar inuti medan de blåa och röda prickarna är utanför 

runtomkring. Detta symbolisera ett utanförskap från gruppen. Längst till 

höger visas en cirkel med gröna prickar och en mindre cirkel inuti som 

innehåller de röda och blåa prickarna, detta ska symbolisera integrering. Här 

bildas en grupp i gruppen och till synes är alla med men inte på lika villkor. 
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6 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur fallbeskrivningar varit utgångspunkt för att komma åt 

komplexiteten i begreppens definition. Detta följs av metodval och en beskrivning 

hur semistrukturerade intervjuer matchat studiens syfte. Därefter beskrivs en 

urvalsprocess, genomförande, kategorisering och slutligen de etiska 

ställningstaganden som gjorts. I de etiska ställningstaganden berörs både allmänna 

föreskrifter och specifika etiska val som gjorts och varit specifikt nödvändiga för just 

denna studie.  

6.1 Kvalitativ metod 
Då syftet var att förstå hur förskollärare definierar och förstår begreppet inkludering 

och hur de arbetar med inkludering i förskolan så valde vi att utgå från en kvalitativ 

ansats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Genom att använda en kvalitativ 

metod kunde vi komma närmre begreppets definition med en större möjlighet att 

förstå hur begreppet konstruerades. Denscombe (2018) menar att kvalitativ forskning 

är positivt då den återspeglar den sociala verkligheten vars avsikt är att undersökas. 

6.2 Fallbeskrivningar  
Vi utgick ifrån olika fallbeskrivningar som byggde på situationer där förskollärare 

ställdes inför olika val där barn kunde integreras, exkluderas eller inkluderas. Utifrån 

fallbeskrivningar utförde vi semistrukturerade intervjuer där förskollärare fick 

diskutera hur de uppfattade situationen. 

Att använda fallbeskrivningar ger forskaren möjlighet att förstå ett komplext 

förhållande. Fallbeskrivningar fokuserar på ett särskilt fenomen och är djupgående. 

Vad som sker i relationer och sociala processer och varför det sker kan synliggöras. 

Fallen väljs ut med utgångspunkt i vanligt förekommande händelser och det 

möjliggör för att resultatet sedan kan generaliseras (Denscombe, 2018). 

6.3 Semistrukturerade intervjuer 
I vår studie intervjuades förskollärare och vi försökte förstå hur barn i förskolan 

inkluderas, integreras eller exkluderas beroende på hur förskollärare socialt 

konstruerat och definierat inkludering, normalisering och avvikelse.  

Denscombe (2018) beskriver att semistrukturerade intervjuer är mer utförliga och 

ökar möjligheten så att ideér och synpunkter kan utvecklas.  

6.4 Urval 
Fallbeskrivningarna och personerna i studien var fiktiva men byggde på vanligt 

förekommande situationer i förskolan där förskollärarens val kunde leda till 

integrering, inkludering eller exkludering.  Utifrån fallbeskrivningarna valdes att 

koncentreras på gruppen utbildade förskollärare då de både arbetar nära barnen 

samtidigt som deras ansvar är mer övergripande än exempelvis barnskötare eller 

outbildad personal. Då urvalet var specifikt riktat till gruppen förskollärare kan 

urvalsmetoden kännetecknas som ett subjektivt urval. Denscombe (2018) förklarar att 

ett subjektivt urval innebär att urvalet valts utifrån karakteristiska drag som är 

relevanta för vad som ska undersökas. Exempelvis kan det innebära att urvalet valts 
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utifrån specifik kunskap eller erfarenhet om ett visst ämne (a.a). För att genomföra 

studien fokuserades förskolor i två olika kommuner. Detta var ett aktivt val då 

undersökningen av synsätt och arbetssätt av förskollärare på olika förskolor med olika 

rektorer, resurser och förutsättningar skulle undersökas.  

6.5 Genomförande 
Processen började med att skriva ett missivbrev som skickades till rektorer på 

förskolorna. Rektorerna besvarade brevet och gav kontaktuppgifter till förskollärare 

som de ansåg kunde delta i intervjustudien. Det resulterade i sex förskolor och tio 

förskollärare. Förskollärarna kontaktades och en tid bokades när intervjun kunde äga 

rum. På förskolorna fick förskollärarna först läsa fallbeskrivningarna och sedan 

besvara intervjufrågorna. Intervjuerna tog ca en timme/intervju och ljudinspelning 

gjordes på samtliga intervjuer. Denscombe (2018) menar att ljudupptagningar är till 

fördel då det på ett fullkomligt sätt går att lagra och dokumentera intervjuer. 

Nackdelar med ljudupptagningen är att det finns risk för att gå miste om den tysta 

kommunikationen som äger rum.  

Intervjuerna genomfördes både enskilt, i par och i grupp på tre. Varje intervju 

transkriberades och förskollärarnas svar sammanställdes till ett flertal kategorier, som 

sedan jämfördes med varandra och tidigare forskning. De inspelade intervjuerna 

kommer att raderas när arbetet är färdigställt och bedömts som godkänt.  

6.6 Kodning och kategorisering  
Efter intervjuerna var gjorda och de transkriberats så startade processen att analysera 

den insamlade datan. Vi genomförde en kodning och kategorisering av materialet. 

Det innebar att läsa igenom och analysera transkriberingarna och koda in 

intervjusvaren i olika kategorier. Under analysen använde vi av oss begreppen 

inkludering och integrering ur vårt teoretiska ramverk för att tolka förskollärarnas 

svar vid intervjuerna. De koder som synliggjordes och grupperades till kategorier 

under analysen var begreppsdefinitioner i form av inkludering, integrering och 

exkludering, en varierande syn på inkludering, hinder och möjligheter med ett 

inkluderande arbetssätt, begreppets tolkning och dess påverkan på barnen och insatser 

på individ - och/eller gruppnivå. Kodning och kategorisering beskriver Denscombe 

(2018) i grundad teori som är till för att analysera intervjumaterial. Det är en process 

där materialet tolkas och förstås i mindre enheter och gör det möjligt att sortera 

råmaterialet efter specifikt valda etiketter (a.a).  

6.7 Etiska ställningstagande  
Då studiens syfte berört hur förskollärare ser på inkludering och hur det synliggjorts 

i verksamheten har krav ställts på val av metod utifrån etiska aspekter. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det finns ett forskningskrav som innebär att 

forskning ska vara betydelsefull och förbättrande för samhället och medborgare 

samtidigt som individskyddskravet existerar, vars uppgift är att skydda de som deltar 

i forskning från kränkningar. Vetenskapsrådet (2002) förtydligar att forskningskravet 

och individskyddskravet inte är statiska utan alltid måste vägas mot varandra men att 

individskyddskravet är dominerade.  
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Valet av metod innehåller etiska aspekter där intervjuundersökningen kan behöva 

begränsas. Kravet på skydd av identiteter kan vid intervjuer tillgodoses genom 

anonymiserade uppgifter (Vetenskapsrådet, 2017). Vid genomförandet av studien har 

en avvägning gjorts mellan forskningskravet och individskyddskravet. Vi har i 

förhållande till studiens syfte haft tillfälle att inhämta kunskap och förståelse för 

begreppet inkludering samtidigt som vi haft möjlighet att visa stor hänsyn till 

individskyddskravet där flera etiska ställningstagande har gjorts.  

Vid val av metod valdes fiktiva fallbeskrivningar då studien annars riskerade att peka 

ut specifika barn eller grupper av barn som avvikande utifrån rådande normativa 

föreställningar i befintlig verksamhet. Genom fallbeskrivningar har studien istället 

vinklats utifrån hur förskollärare generellt tänker om hur eventuella särskilda 

stödinsatser och barns delaktighet i förskolans verksamhet kan se ut. Det har på så vis 

blivit lättare att skydda barnen och deras identiteter då fallbeskrivningarna byggt på 

fiktiva personer och händelser, men som kunde vara vanligt förekommande på 

förskolan. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att individskyddskravet utgörs av fyra 

huvudprinciper som består av samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för samtyckeskravet som innebär att de som deltar i 

forskning själva bestämmer om sin medverkan. Deltagarna i forskning har även rätt 

att avbryta sin medverkan vid exempelvis intervjuer och hänsyn skall tas till om någon 

deltagare begär att strykas ur forskningsmaterialet.  

De förskollärare som deltog i studien har gjort det frivilligt och i samband med 

intervjuerna fick de även information om deras rätt att avbryta. Eftersom studien 

utgick från fallbeskrivningar så behövdes inte något samtycke lämnas från barn eller 

deras vårdnadshavare. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter som berör enskilda individer enbart 

får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Alla förskollärare 

som deltog i intervjuerna fick ta del av studiens syfte och hur intervjumaterialet skulle 

användas och bearbetas. Allt material som samlades in för att genomföra studien har 

och kommer enbart att användas i syfte för studiens genomförande och ändamål. När 

studien examinerats och bedöms som godkänd av examinator så kommer alla 

inspelade intervjuer, mail och anteckningar raderas. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i forskning ska informeras om att deras 

medverkan bygger på frivillighet och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Forskare måste även informera om forskningens utförande, syfte och hur insamlat 

material kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis skickades 

missivbrev ut till de förskolor som deltog i studien där de informerades om studiens 

tillvägagångssätt och syfte. I anslutning till intervjuerna upplystes medverkande 

förskollärare muntligt om studiens ändamål samt att insamlad data enbart skulle 

användas för studiens genomförande. Vidare informerades deltagande förskollärare 

att intervjuerna var frivilliga och om rätten att avbryta intervjun. 
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Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att alla som deltar i undersökningar skall ges 

konfidentialitet samtidigt som personuppgifter skall förvaras så att inte obehöriga kan 

få tillgång till dem.   

För att skydda studiens deltagare så har de intervjuade förskollärarnas namn och deras 

arbetsplatser fingerats. Allt som framkommit i intervjuerna och samtal har skyddats 

genom att tystnadsplikt har ägt rum. Inspelade ljudfiler och anteckningar har förvarats 

privat men inlåsta i dokumentskåp dit inga obehöriga haft tillgång. Kommunikation 

innan intervjuerna har skett främst via mail som sedan raderats efter intervjuerna 

avslutats. 

6.8 Metoddiskussion  
I detta avsnitt diskuteras tillvägagångsättet och de huvudsakliga metoderna som 

använts för att genomföra studien. Här framhävs de fördelar och nackdelar som 

framkom under studiens process.  

6.8.1 Semistrukturerade intervjuer 

Att välja semistrukturerade intervjuer har stämt bra överens och passade studiens 

syfte bra då svaren från intervjuade förskollärare varit uttömmande, resonerande och 

självgranskande. Detta stämmer bra med Denscombe (2018) beskrivning om 

semistrukturerade intervjuer som möjliggör för en mer utförlig intervju där den 

intervjuades tankar kan synliggöras. 

6.8.2 Fallbeskrivningar 

Utifrån fallbeskrivningarna var det möjligt att göra en tydlig kategorisering och 

därmed få en uppfattning som både visar ett kvalitativt och kvantitativt resultat.   

Fallbeskrivningar är användbara och det möjliggör för att få fram och göra generella 

slutsatser i resultat (Denscombe, 2018). Valet av användandet av fallbeskrivningar 

vid intervjuerna upplevs positivt då det möjliggjort en bredare syn på inkludering där 

alla barn ska ingå. Genomförandet gjorde att hänsyn till etiska principer kunde tas 

utan att utelämna specifika barn. Vi har dock under intervjuernas gång sett ett behov 

av förskollärarna att hänga upp frågor och sina svar på specifika situationer i 

verksamheten.  

6.8.3 Komplikationer i metoden 

Vid genomförandet av intervjuerna där fler än en förskollärare ingick har det visat sig 

i resultatet att vi ibland saknar specifika svar från de andra som satt med vid samma 

intervju. Resultatanalysen visar att vi på vissa frågor saknar tydligt svar från några. 

Då intervjuerna endast gjordes med ljudupptagning så kan vi inte tolka eller styrka de 

fall då någon med kroppsspråket eller små ljud instämt eller inte instämt. 

Nackdelar vid val av ljudupptagning är just att det som kommuniceras icke verbalt 

kan äventyra viktig information (Denscombe, 2018). Anteckningar kan delvis vara ett 

komplement här men med upp till fem personer i samma rum har det varit svårt att 
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hinna med och uppfatta allt. En videoupptagning skulle förslagsvis kunna vara 

lösningen på problemet då det är möjligt att rikta kameran mot de intervjuade istället.  

I studien så skickades initialt ett missivbrev till alla rektorer. Det finns vissa delar i 

resultatet som lutar mot att rektorer och personal var insatta eller av andra skäl redan 

var engagerade i frågor som rör inkludering av barn i förskolan. I missivbrevet 

redogjorde vi för studiens innehåll och det finns en viss möjlighet att rektorerna kan 

ha valt ut personal som är mer insatta eller engagerade i ämnet och begreppet 

inkludering. Det är också något vi uppfattat vid intervjuerna. När vi besökte 

förskolläraren Ingrid berättade rektorn på förskolan att Ingrid var en av dem som 

ingått i ett inkluderingsprojekt som precis hade avslutats. Under intervjun med Ellen, 

Disa och Frida så frågar de oss varför vi valt att skriva om just inkludering och när vi 

berättar att vi ser inkludering som viktigt och att våra personliga erfarenheter har 

väckt intresset så berättar både Disa och Frida om egna personliga erfarenheter som 

gör att dem brinner extra för inkludering. Under studien har därför en tanke växt om 

att det kan vara specifikt utvald personal som blivit tillfrågade av rektorerna eller att 

förskollärarna vi intervjuade är särskilt engagerade i inkluderande frågor. Vid en av 

förskolorna vi besökte ställde vi frågan till de intervjuade varför just de deltagit. Lena 

och Karin berättade då att rektorn hade visat upp missivbrevet under ett 

arbetsplatsmöte och frågat efter frivilliga som ville delta. Lena och Karin hade tackat 

ja eftersom de kände att inkluderingsfrågan var något de brinner för.  
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7 Resultatanalys  

Studiens syfte var att besvara hur förskollärare definierar och förstår begreppet 

inkludering och hur det kan visa sig i verksamheten samt vilka konsekvenser det kan 

ge för barnen. I detta kapitel redovisas för hur förskollärarna definierade begreppet 

inkludering och därefter hur detta eventuellt påverkade verksamheten. Vidare 

beskrivs vilka fördelar eller nackdelar förskollärarna upplever med ett inkluderande 

arbetssätt. Till sist skildras och beskrivs förskollärares val av insatser och vilka 

effekter det kan ge för verksamheten och barn. 

7.1 Definitioner av inkludering  
Alla intervjuade förskollärare definierade inkludering liktydigt där det bland annat 

framkom att barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar, att alla barn ska känna 

delaktighet och få vara med. Detta visar sig i följande citat. 

Förskollärare Anna: Alla ska ju kunna nå upp till sitt bästa asså de är här jag 

brukar tänka på dom här lådorna. Det är inte jätterättvist men man asså alla 

behöver ju inte samma sak men alla ska kunna få de dom behöver.  

Förskollärare Cecilia: Ja asså att behandla alla likadant är ju inte att inkludera 

utan att man får ju anpassa utifrån allas olika behov och förutsättningar.  

Förskollärare Disa: Ja tänker att inkludering är att eh alla barn som är här rent 

fysiskt i förskolan utifrån sina förutsättningar å villkor ska kunna ta del av vår 

verksamhet...å då tänker jag att de är vi verksamheten som ska anpassa sig till 

barnen å inte barnen som ska anpassa sig till verksamheten.  

Samtliga intervjuade förskollärare ansåg att de och deras kollegor hade en varierad 

syn på vad inkludering innebär och sex av dem ansåg att begreppet skulle behöva 

konkretiseras. Då en stor del av vårt syfte med studien var begreppets tolkning finner 

vi nedanstående relevant i resultatet. 

Förskollärare Ellen: Det är inte så att vi får till oss att så här ska ni jobba med 

inkludering.  

Förskollärare Ingrid: Det skulle behövas mer uppifrån alltså vissa riktlinjer.  

Nedan diskuterar Ellen och Disa om vad som skiljer inkludering och integrering. 

Förskollärare Ellen: De känns som att inkludering är ett sånt stort begrepp eller 

att de finns kanske liknande betydelser kanske...självständighet kan ju ingå. 

Förskollärare Disa: Integration tänker ja att man förväxlar de me! Men en 

integration är ju mer så här fysiskt befinner vi oss i samma rum….alla har rätt 

att komma till oss punkt. De e ju en integrering. Men en inkludering är ju du kan 

ju sitta här å va integrerad men din känsla behöver ju inte att du är inkluderad är 

du me. 

Förskollärare Ellen: Nä ja kan ju sitta med ryggen mot till exempel… 



 

 

 17  (30) 

Förskollärare Disa: Ja det handlar ju mer om känslan hos individen å de är 

väldigt svårt kan ja känna… 

7.2 Definitionens och tolkningens påverkan i verksamheten 
Studiens avsikt har även varit att ta reda på om det finns samband mellan hur 

förskollärare definierar inkludering och hur det i sin tur kan påverka barnen. 

Förskollärarna svarade att det borde ha en stor påverkan på barnen hur en 

förskollärares tolkning av begreppet inkludering ser ut.  

Förskollärare Ingrid: Ja tror vi kan ha olika uppfattning. Vi har olika 

kunskaper… om man inte lyfter de så kan man aldrig bli medveten...å vi i skolan 

å förskolan har sån makt att göra nåt åt alla barn...så är de! Ja tror de påverkar 

barnen i hög grad...vilken syn man har...det är hela tiden medvetenheten å 

kunskapen som måste finnas för att kunna förändra.  

Vid första fallbeskrivningen angående Elsa och hennes situation i förskolan så ansåg 

förskollärarna att problematiken i situationen var att Elsa misslyckas, att Elsa inte 

känner sig trygg eller delaktig, att andra barn kan uppleva situationen stressande, att 

Elsa inte får den stöttning hon behöver och att förskollärarna inte uppfattar vad Elsa 

signalerar och behöver.  

Förskollärare: Ellen förklarar att hon känner ju inte sig bekväm me de å istället 

så blir hon ju arg. Hon känner ju inte sig speciellt bra bemött känns de som...ja 

tycker de känns som att förskolläraren vill att hon ska va med bara för att alla 

ska vara med...men att Elsa kanske inte...vill de.   

Förskolläraren Britta: Ja tänker att såna här barn har man ju ofta å de e ju så att 

ett sånt barn får man ju ha jämte sig. 

Förskolläraren Cecilia: Ja bara känna armen om sig...  

Förskolläraren Anna: Hon kan ju inte följa med flickan ut å det blir de här att 

flickan blir utpekad å det måste man bryta! Målet är ju inte att hon ska va kvar 

om hon inte klarar det...asså då får ja börja på nån annan metod nästa gång men 

ja tänker att man ska va bra på att släppa till varandra asså nån kan ta över så att 

Elsa inte känner ett misslyckande helt å hållet.  

Fallbeskrivning nummer två om pojken Muhammed visade i intervjuerna att fem av 

tio förskollärare ansåg att de såg någon problematik i hans situation. Tre av tio svarade 

att det tillhör vardagen i förskolan och två svarade att förskolan i fallbeskrivningen 

verkade ha löst situationen bra. Två förskollärare menade att Muhammed behöver bli 

lyssnad på. Förskollärarna Ingrid och Jenny ansåg att Muhammed, utifrån 

fallbeskrivningen inte verkade trygg i förskolan. 

 

Förskollärare Ingrid: Ja tycker ju att man får ju verkligen lyssna på behoven så...  

Förskollärare Jenny: Men han behöver ju trygghet i första hand!  
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7.3 Hinder och möjligheter med ett inkluderande förhållningssätt  
Studiens avsikt har även omfattats av vilka konsekvenser förskollärares definition av 

inkludering kan innebära för barn och verksamheter. I intervjuerna med 

förskollärarna framkom att det fanns mestadels fördelar med inkludering, men även 

att det fanns resurs- och tidsbrist som beskrevs vara en stor nackdel och svårighet med 

att bedriva arbetet. De största fördelarna med inkludering ansåg de vara att alla barn 

känner sig behövda och välkomna utifrån sina förutsättningar, att inget barn ska känna 

sig utanför, att alla barn ska ha rätt att finnas och att barnen ska få uppleva att de 

lyckas i förskolan. Detta tydliggörs i följande svar. 

Förskollärare Jenny: Fördelarna är ju just det att vi öppnar upp verksamheten för 

barnen att detta är vi tillsammans här har ni möjligheter till upplevelser 

gemensamt sen om de e pojke eller flicka såna begrepp använder vi inte…. i 

lärmiljöerna är de ju inte upplagt på de sättet… de e ju lärmiljö för barn å där 

ska alla va inkluderade! Men de kan va lite klurigt eftersom vi alltid ska säga ja 

tack de gör vi till allt känns de som så för vi ska va så väldigt serviceinriktade… 

så ibland slår vi ju knut på oss själva! 

Förskolläraren Ingrid ansåg att det endast fanns fördelar med inkludering.  

Förskollärare Ingrid: Ja tycker bara det finns fördelar! Kan inte tänka mig några 

nackdelar…..ja menar de är ju hela samhället med alla normer å värden i 

det...man skapar istället lixom en förståelse å nyfikenhet på andra å vi har vi gör 

de redan när barnen är små...om du har barn med särskilda behov eller barn med 

handikapp eller olika kulturarv spelar ingen roll. Vi måste ha en gemensam syn 

tycker ja å dit har vi inte kommit men målet måste va de!”  

Det fanns en variation bland de intervjuade förskollärarna angående om de ansåg sig 

har tillräckligt med kunskap, kompetens och tillgång till stöttning när det gällde ett 

inkluderande förhållningssätt. Av resultatet gick det att förstå att brist på utbildning 

och stöttning kunde påverka förskolans förmåga att arbeta inkluderande. Två av de 

intervjuade förskollärarna från samma förskola upplevde att de hade tillräckligt med 

utbildning och kompetens efter att de fått specificerad utbildning angående specifika 

barn.  

Förskollärare Britta: I specifika fall tidigare har vi fått utbildning av 

professionella inom området. 

En av de intervjuade förskollärarna menade att det finns ett eget ansvar att efterfråga 

kompetensutbildning när behov finns.  

Förskollärare Karin: Jag tänker att jag som förskollärare om jag känner att jag 

inte har tillräckligt kompetens eller att jag tycker att det är svårt då är det min 

uppgift att se till att jag får det, det stödet och den hjälp jag behöver.  

Fem av de tillfrågade menade att de behövde mer kompetens eller konkreta direktiv 

angående hur man arbetar för att bli mer inkluderande.  

Förskollärare Disa: Vi har så mycket dokument för det mesta men de finns inget 

för inkludering.  
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Sex av de tillfrågade menade att ett inkluderande förhållningssätt kan gynnas av de 

resurser och reflektionstid som finns tillgängliga i verksamheten genom exempelvis 

utvärdering, diskussioner i arbetslaget, delaktiga chefer eller tillgång till en 

specialpedagog. Anna var en av dem som menade att tillgång till specialpedagog var 

av stor vikt.  

Förskollärare Anna: Vi har barn med speciella behov och vi får ju ha 

specialpedagog som är med oss och stöttar oss. Vår chef eller våra chefer hjälper 

ju oss att man strukturera upp saker å ting.  

7.3.1 Hur menar förskollärarna att de inkluderar? 

I resultatet fann vi att de intervjuade förskollärarna kunde förmedla en skillnad mellan 

inkludering och integrering. Men när de beskrev sina insatser rörande barnen i 

fallbeskrivningarna visade det sig att insatserna varierade mellan att vara integrerande 

och inkluderande. I fallbeskrivningen med Elsa framkommer att målen med 

insatserna var att förändra verksamheten. Det går däremot att finna att de initiala 

insatserna var mer varierande där både Elsas problematik skulle minskas genom 

individuella lösningar till lösningar som istället innebar att förändra verksamheten 

och därmed möjliggöra för Elsa att delta. Detta kan exemplifieras i följande citat där 

tre förskollärare ansåg att samlingen kunde bedrivas i mindre grupper och två andra 

förskollärare menade att lösningen vore att finna en annan aktivitet som skulle passa 

Elsa bättre. 

Förskollärare Ingrid: Det behövs fler resurser så att alla barn kan gå i förskolan.  

Förskollärare Lena:….dem ska göra den här aktiviteten i mindre grupper i så 

fall. 

Förskollärare Karin: Det kan ju vara en anpassning att man väljer att göra 

samlingen mindre men att helt ta bort Elsa från att aldrig behöva ha samlingar 

är ju inget alternativ långsiktigt 

En annan situation som beskriver en insats på ett mer inkluderande sätt är följande 

där två av de intervjuade förskollärarna ansåg att första prioritering vore att göra en 

insats på grupp- och verksamhetsnivå. Det kan synliggöras i Disas och Karins 

resonemang. Disa ifrågasätter samlingens syfte vilket tyder på en villighet att se 

förändringar på verksamhetsnivå. Detsamma finner vi i Karins kommentar då hon är 

tydlig med att felet inte ligger på Elsa utan på verksamheten. Detta kan tyda på ett 

inkluderande förhållningssätt hos förskollärarna. 

Förskollärare Disa: Första är väl de att man tänker vad är syftet med samlingen, 

varför har vi samling? Finns de andra sätt att uppnå samma syfte? Varför är de 

så viktigt att Elsa är med ligger det hos oss för att känna oss nöjda eller ja tänker 

vad är syftet kan vi göra på ett annat sätt de är första prioritering!  

Förskollärare Karin. Att man faktiskt kartlägger vad som fungerar och vad som 

fungerar sämre! Å då får man ju prova de å göra en plan å sen utvärderar man. 

Felet är inte hos henne utan hur vi lägger upp det.  
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Vid intervjun framkom även att det fanns flest fördelar med de insatser där 

förskollärarna ansåg sig att de inkluderade Elsa. Fyra av tio intervjuade förskollärare 

ansåg att de här lösningarna för Elsa skulle gynna både Elsa och gruppen.  

Förskollärare Britta: Små grupper är bra för alla tror jag...alla får mer taltid.  

Tre förskollärare påtalade i intervjuerna att de långsiktiga lösningarna skulle vara en 

fördel för Elsa på så vis att hon då får uppleva att hon lyckas.  

Förskollärare Disa: Nä men de e ju de här med att man inte ska tappa sitt 

ansikte...inte få va med på sina förutsättningar å ja tänker om de e en 

språklig...sätter vi in tecken som stöd å bilder vilket vi egentligen gör för vi har 

kommit på att de gynnar ju hela gruppen å inte bara barn som Elsa.  

Förskollärare Karin: T ex vi ska alltid förbereda Elsa innan samling och vad vi 

ska göra på samlingen. Hon ska alltid erbjudas att sitta knäet. Hon kanske 

behöver ha något att plocka med.  

När förskollärarna resonerar om fallbeskrivningen med Muhammed och får frågan 

angående Muhammeds situation är inte inkludering lika framträdande. När Karin talar 

om Muhammeds situation vid frukosten och att han gärna håller sig nära en pedagog 

går det att uppfatta att hon inte ser någon problematik i situationen. Karin uttrycker 

att han behöver komma in i gruppen men samtidigt så uttrycker hon att pedagogerna 

i fallbeskrivningen har lyckats eftersom han sitter med vid bordet.  

Förskollärare Karin: En första prioriteringen tycker jag är att han ska vilja leka 

efter också. Sen nummer ett är ju att få in han i gruppen och hitta någonting efter 

frukosten för han sitter ju med på frukosten och då måste dom ju ha lyckats...  

Tre av tio skulle prioritera att ge Muhammed trygghet i ett första skede och tre 

förskollärare menade att de skulle behöva möta och lyssna på Muhammed som en 

första prioritering. I diskussionen nedan går det att uppfatta att Britta och Cecilia ser 

trygghet som en första åtgärd. Britta utrycker att om barnet är i behov av att vara med 

och duka så får det vara det. Insatsen kan förstås som individuell och riktad till 

Muhammed men inget som tyder på att man istället söker efter vad som oroar eller 

gör det svårt för Muhammed att träda in i leken. Åtgärden tycks inte ligga på 

verksamheten som förblir oförändrad och Muhammed åtskiljs från leken med sina 

kamrater vilket går att uppfatta som en exkluderande åtgärd. Vidare menar Cecilia att 

tryggheten är A och O och att exkluderingen från kamraterna är en kortsiktig lösning 

men som på sikt ska leda till att Muhammed blir inkluderad. 

Förskollärare Britta: Just nu så är det ju bara att vi ger honom de är inget mer 

konstigt än så..Så vill han hjälpa till så kan de väl få vara hans morgonrutiner 

då.. 

Förskollärare Cecilia: Ja fast trygghet är A och O tänker ja… 

Intervjuare Stina: Så en individualiserande insats kan va som mål att barnet ska 

bli inkluderat? 
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Förskolelärare Cecilia:  ja precis 

 

7.4 Sammanfattning resultat 
Studiens syfte var att besvara hur förskollärare definierar och förstår begreppet 

inkludering och hur detta kan påverka verksamheten. Resultatet delades in i 

kategorier som hittades under transkribering och kategorisering av intervjuerna. I 

resultatet i studien har vi tolkat förskollärarnas svar på definitionen av inkludering 

likvärdigt och med skillnad mot begreppet integrering. Förskollärarna verkade eniga 

om att begreppets definition och tolkning påverkar deras arbete i förskolan och att 

tolkningen av begreppet varierar. De menade även att det således borde påverka 

barnen. Förskollärarna beskrev hur barnen vid de fiktiva fallbeskrivningarna kanske 

upplever sig misslyckade och de inte upplever sig trygga eller delaktiga. De lyfte 

sedan fördelar med inkludering att barnen istället då kunde få uppleva att de lyckas i 

förskolan och att de får delta utifrån sina förutsättningar. De hinder som förskollärarna 

uttryckte som var utmärkande var resurser och tidsbrist. Det framkom även 

intressanta saker i deras val av agerande vid situationerna med barnen som kunde vara 

antingen inkluderande, integrerande eller individualiserande. Detta togs i resultatet 

även upp som konsekvens då det kunde påverka det enskilda barnet eller barngruppen 

och det kunde även i vissa fall innebära en känsla av exkludering hos barnen.  
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8 Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en reflektion kring hur resultatet initialt går att förstå 

och tolka som oväntat och överraskande i vissa avseenden. Därtill följs resultatet upp 

och en jämförelse görs gentemot bakgrunden och tidigare forskning. Svårigheter med 

att definiera inkludering spåras och görs utifrån vad förskollärarna svarat i 

intervjuerna och jämförs med vad tidigare forskare beskriver som typiska komplexa 

förklaringar med att definiera begreppet inkludering. I resultatet går det inte att mäta 

hur de intervjuade förskollärarnas definition av begreppet inkludering påverkar 

verksamheten och barnen. Däremot går det att uppfatta att det påverkar och att 

olikheter i definitionen av inkludering skapar olika villkor och ramar för barnen i 

verksamheten. Avslutningsvis presenteras pedagogiska implikationer som följs av 

förslag på kommande forskning, dels som en utvecklande version av urvalsmetoden 

men även utifrån ett utvecklande perspektiv där tanken är att undersöka vilka 

kunskaper en inkluderande förskola kan bidra med för en mer inkluderande skola. 

8.1 Oväntat resultat 
Resultatet i studien har i ett visst avseende varit överraskande och lite oväntat. Vi hade 

en föreställning om att de intervjuade förskollärarnas definition av inkludering skulle 

vara mer varierande än vad den faktiskt var och att inkludering skulle vara svårt att 

särskilja från integrering. Resultatet har snarare pekat på en ganska samstämmig 

definition och i de flesta fall även att det finns en tydlig skillnad mellan integrering 

och inkludering. I intervjun uttryckte Disa sina tankar om detta då hon menade att 

känslan av att vara inkluderad inte behöver infinna sig bara för att man är med. 

I och med att resultatet i studien tydligt visar på medvetna inkluderande pedagoger i 

förskolan borde vi också kunna sätta punkt här men det finns anledningar som gör att 

det är nödvändigt att titta vidare på innehållet i resultatet. Varför är inte vårt resultat 

i enighet med tidigare forskning beträffande att det finns en samstämmighet i hur 

förskollärarna definierar inkludering trots att tidigare forskning pekar på en större 

variation? Vad är det som gör att vår väntade föreställning avseende en variation av 

begreppet inkludering och svårighet att särskilja det från integrering uteblir i 

definitionen av inkludering samtidigt som alla de intervjuade förskollärarna upplever 

att det finns en variation av begreppet? Hur kommer det sig att vi finner delar i 

resultatet som tyder på insatser som är integrerande snarare än inkluderande likt 

tidigare forskning trots stor medvetenhet och kunskap om inkludering hos 

förskollärarna? 

8.2 Svårigheter med att definiera inkludering  
När alla intervjuer var gjorda och vi började sammanfatta resultaten så upptäckte vi 

att det finns vissa delar i resultatet som går att tolka som att begreppet inkludering 

trots allt är svårdefinierat. Karlsudd (2015) poängterar just att begreppet inkludering 

framställs olika och varierar i olika sammanhang. 

Vår tolkning om att begreppet är svårdefinierat hos de intervjuade förskollärarna kan 

i sin tur tolkas och indikera om att det faktiskt kan vara svårt att säkerhetsställa om 

alla barn känner och upplever sig inkluderade. Detta innebär inte i vår mening att de 

intervjuade förskollärarna inte är inkluderande men det kan styrka vår uppfattning om 



 

 

 23  (30) 

att det finns en tendens till att begreppet inkludering går att förstå och uppfatta olika. 

I vissa avseende skulle det även kunna innebära att barn inte är inkluderade trots 

pedagogers ambitioner och starka vilja om att inkludera alla barn. Sheridan (2011) 

menar att det finns en komplexitet i förskollärarrollen då flera tillvägagångssätt och 

perspektiv ska enas. Det är upp till förskollärarna att tolka, planera och bestämma hur 

mål och riktlinjer ska konkretiseras i verksamheten.  

Det vi funnit i studien som går att tolka som icke inkluderande är de delar i resultatet 

där det finns en antydan om att inkludering föregås av att något först måste avvika 

från normen. Palla (2011) diskuterar detta i sin forskning och menar att även om 

förskolan är en inkluderande institution så har den samtidigt en stark påverkan att 

avgöra vem eller vad som ska konstrueras som speciell eller avvikande. Den 

normalisering som råder på en förskola visar sig i tal och handlingar som i sin tur 

homogeniserar och individualiserar.  

Modellen av Skolverket som visas i studiens teoretiska ramverk är väl värd att ta upp 

till diskussion. Den är användbar när det kommer till att tolka studiens centrala 

begrepp då modellen visar en tydlig skillnad i de annars svårdefinierade och snarlika 

begreppen. Cirklarna synliggör den väsentliga skillnad det är mellan begreppen i 

praktiken och som vi önskar lyfta i studien.  

I enlighet med studiens resultat går det att tolka och jämföra det med modellen på så 

vis att förskollärarna kan beskriva en tydlig skillnad i begreppens betydelse som 

dessutom överensstämmer med cirklarna i modellen. När det sedan kom till deras 

tolkning i praktiskt handlande och hur det påverkar verksamheten så blir det genast 

mer svårdefinierat. Deras svar lutar mest åt inkluderande insatser i tal, medan det i 

handling mer överensstämmer med modellens integrering.  

 

 

Inkludering Integrering 

Figur 2 Skillnad Inkludering och integrering (Skolverket, 2014). Skolverkets 

modell visar två cirklar där de gröna, röda och blåa prickarna i cirklarna 

tolkas vara barn i förskolan. Inkludering visas till vänster och har en 

blandning av gröna, blåa och röda mindre prickar inuti. Här tillhör alla en 

och samma grupp där alla är lika delaktiga. Cirkeln som symboliserar 

integrering har gröna prickar och en mindre cirkel inuti som innehåller de 

röda och blåa prickarna. Här bildas en grupp i gruppen och till synes är alla 

med men inte på lika villkor. 
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8.3 Konsekvenser av förskollärares uppfattningar 
Lutz (2013) beskriver att integrering förutsätter att något först avviker från det 

normala och att det är barnet som ska anpassas för att fungera i befintlig verksamhet. 

Inkludering innebär istället en öppenhet för olikheter och att verksamheten skall 

anpassas utifrån allas olikheter (a.a). I fallbeskrivningarna med Elsa och Muhammed 

går det att tolka resultatet att föreslagna åtgärder istället är insatser som mer tycks 

utgå från barnens svårigheter snarare än brister i verksamheten.  

Av alla tio intervjuade förskollärare så är det bara en som tydligt ifrågasätter 

samlingen som nödvändig aktivitet. De andra kommer med förslag på åtgärder som 

gör att Elsa ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Åtgärderna är varierande och 

går att uppfatta och tolka både som specifika åtgärder rörande att Elsa ska anpassas 

men även åtgärder som innebär att verksamheten anpassas. 

Ett exempel på åtgärden som kan tolkas vara mer integrerande visar sig i ett exempel 

med Karin när hon pratar om kortsiktiga och långsiktiga lösningar för Elsa. Karin 

menade att de alltid ska förbereda Elsa på samlingens innehåll innan samling, att Elsa 

ska erbjudas att sitta i en vuxens knä eller få erbjudande om att plocka med något. 

Karin menar också att samlingen kan vara i mindre grupper men att utesluta den helt 

såg hon inte som någon lösning. Åtgärderna Karin pratar om går att se som 

individuella lösningar då anpassningarna mer tycks handla om att få Elsa att fungera 

i samlingen än att ifrågasätta själva samlingen som aktivitet. Det går dock inte att 

utesluta att det kan handla om en individualiserad åtgärd i en inkluderande förskola i 

de fall då förskolan är likt det Karlsudd (2015) beskriver som en inkluderande 

individualisering. Där är insatser så som anpassning av miljö och metod med fördel 

för det enskilda barnet, men då det är av stor vikt att inta ett synsätt som utgår från 

barnets perspektiv och att åtgärderna då inte leder till en känsla av utpekande eller 

exkludering hos barnet (a.a). 

En annan tolkning är att de individualiserade insatserna som rör Elsa istället handlar 

om primära åtgärder för att på sikt försöka få henne mer inkluderad. Cecilia beskriver 

att trygghet är A och O och att trygghetsaspekten kan behöva prioriteras före 

inkludering i gruppen. När vi pratat en stund så framkommer att Cecilia menar att 

trygghetsskapande för Elsa är en individualiserad insats men att målet på sikt är att 

hon ska bli inkluderad. I Björck-Åkesson (2013) beskrivning av individualiserade 

insatser så styrks det. Det beskrivs att barn kan behöva både generella och 

individualiserade förebyggande insatser när det finns risk att ett barn tenderar att 

hamna i svårigheter. Karlsudd (2015) menar att utanförskap kan undvikas när synen 

på individuella insatser inte ses som enskilda och där olikheter accepteras.  

Utifrån Björck-Åkessons resonemang i kombination med Cecilias resonemang om 

trygghet går det att se den individuella insatsen som nödvändig. Däremot om vi ser 

till situationen utifrån Karlsudds resonemang så går det att tolka att den individuella 

insatsen med Elsa inte bör ses som individuell, enskild alls. För i en skola med 

acceptans för allas olikheter kanske situationen aldrig lyfts ut som individuell 

överhuvudtaget. Vad Cecilia står i detta kan vi inte till hundra procent veta men vi 

uppfattade henne som en väldigt inkluderande pedagog med goda avsikter.  
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I resultatet framkommer att förskollärarna till stor del inte ser någon problematik i 

Muhammeds situation. På ett sätt skulle det kunna tyda på att de inte ser behovet av 

att inkludera Muhammed i verksamheten och inte heller lyfter hans eventuella känsla 

av exkludering. Det skulle även kunna betyda att de inte definierar inkludering på ett 

sätt som överensstämmer med studiens definition av begreppet.  Då fallbeskrivningen 

med Muhammed och hans situation till synes inte verkar avvika från normen. Att se 

Muhammeds situation som “vardag” kan innebära och stärka vår tro om att förskolan 

många gånger fokuserar att barnen ska vara integrerade, alltså enligt vår tolkning av 

begreppet finnas i verksamheten och anpassa sig. Enligt Lutz (2009) har barn 

integrerats i verksamheten när de istället skulle inkluderas. Lundqvist (2016) betonar 

i sin studie att det är viktigt för barn att känna tillhörighet med sina kamrater i 

förskolan. 

8.3.1 Konsekvenser för barnen  

I intervjuerna visade det sig att förskollärarna ansåg att deras syn på inkludering borde 

ha en stor påverkan på barnen. Det var framförallt tydligt då Disa menade att 

begreppet inkludering har betydelse, påverkar barnen och att det behöver lyftas och 

förstås för att arbetslaget ska kunna jobba mot samma mål. Detta överensstämmer 

med hur Melin (2013) förklarar hur barns delaktighet påverkas av och beror på hur 

vuxna inkluderar dem (a.a). Beroende på hur förskollärarna uppfattar Elsas och 

Muhammeds situationer i förskolan varierar också deras val av insatser. En tolkning 

av detta är att förskollärares definitioner av inkludering varierar och således även hur 

de tolkar och löser barnens upplevda svårigheter. Vald insats påverkar sedan om 

barnet blir inkluderat, integrerat eller exkluderat. Förskolläraren Ingrid svarade i 

intervjun att deras uppfattning varierar och att det kan bero på olika kunskaper.  

Exkludering togs under intervjuerna upp vid frågan om lösningarnas för- och 

nackdelar. Förskollärarna nämnde att exkludering kunde bli en konsekvens vid 

lösningarna om barnen istället blir integrerade och att de då upplever exkludering om 

de missar det sociala samspelet med andra barn. På ett vis kan detta tolkas som att 

förskollärarna är väl medvetna om konsekvenserna av deras handlande, men det kan 

även tolkas som att de inte har tillräckligt med verktyg för att agera inkluderande för 

alla barn. Kemple (2002) beskriver att personal inom förskolan som innehar ett brett 

spektrum av strategier har lättare att agera i en situation där barn kan uppleva 

svårigheter. Det är de vuxnas ansvar att se över vilket typ av stöd barnen kan behöva 

och barn gynnas av en inkluderande miljö där de kan använda sina färdigheter (a.a). 
Detta överensstämmer på ett vis med vår tolkning av resultatet där förskollärarnas 

flexibilitet avgör om deras handlingar resulterar i inkludering, integrering eller 

exkludering. Det kan alltså vara till fördel för ett inkluderande förhållningssätt om 

förskollärare innehar flexibilitet och flera strategier att ta till vid problemlösning och 

val av aktiviteter för barn.  

 

8.4 Hinder och möjligheter med ett inkluderande förhållningssätt  
Förskollärarna menade att det fanns mestadels fördelar med ett inkluderande 

arbetssätt i förskolan, att alla barn då får uppleva en känsla av att de lyckas och är 

välkomna i förskolan. Förskolläraren Jenny betonade det positiva med inkludering i 
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att verksamheten öppnas upp för alla barn. Det som framkom som nackdelar i ett 

inkluderingsarbete var att det krävdes mer resurser och att tidsbrist var ett fenomen 

som hindrade ett inkluderande arbetssätt. Enligt Karlsudd (2015) kräver ett 

inkluderande arbetssätt mycket av personalen. Svårigheterna förklaras oftast som en 

brist på kapital, medan den riktiga förklaringen är avsaknad av en tydlig strategi och 

verksamhetsidé (a.a). Detta kan innebära en avsaknad av inkluderingsarbete i 

verksamheten då upplevelsen av tids- och resursbrist blir för stor. Trots det verkar 

förskollärarna ha en positiv bild av inkludering och en vilja av att sträva mot det som 

mål.  

8.4.1 Inkludering kräver kunskap 

Kunskap, kompetensutveckling och stöttning från ledningen visade sig i studien vara 

betydande för hur ett inkluderande arbetssätt kunde pågå. Fem utav de tillfrågade 

förskollärarna svarade att de skulle behöva mer utbildning och stöttning i hur de ska 

arbeta inkluderande. Två förskollärare svarade att de hade tillräckligt med kunskap 

och en förskollärare svarade att det var upp till var och en att skaffa sig den kunskap 

och kompetensutveckling som behövs. Tillgång till en specialpedagog var något som 

togs upp under intervjuerna som bra stöttning i arbetet. Sex av de intervjuade menade 

att det inkluderade förhållningssättet och arbetet kan gynnas av reflektionstider, 

specialpedagog och delaktiga chefer. Förskolläraren Britta svarade att de på 

förskolorna i specifika fall får utbildning angående specifika barn. Detta styrker tron 

på att inkludering kräver kunskap i arbetslaget och att det krävs en specialpedagog 

för att få stöttning. Det skulle kunna betyda att inkludering endast lyfts som ett aktuellt 

arbetssätt vid specifika fall och inte i det dagliga arbetet på förskolan. Inkludering 

tycks oftast endast gälla barn i behov av särskilt stöd och inte alla barn, vilket kan 

betyda att något först måste avvika från normen vilket då i sin tur leder oss till tankar 

om integrering och inte inkludering. Det går dock att vrida och vända på detta 

påstående. Behovet av att kontakta en specialpedagog kan både innefattas av ett 

inkluderande förhållningssätt eller integrering. När utgångspunkten till kontakten 

härleds från ett barns specifika eller speciella behov kan det antyda till att kontakten 

med specialpedagog föregås av ett försök till att anpassa barnet till att fungera i 

verksamheten vilket skulle vara mer integrerande. Det vill säga barnet utmärks som 

speciell eller att ha särskilda behov redan när kontakten med specialpedagog tas. Om 

kontakten med specialpedagog är för att få hjälp att förändra verksamheten tyder det 

däremot mer mot inkludering. Nilholm (2006) menar att delarna ryms i en helhet och 

att inkludering istället innebär anpassningar av helheten. 

8.4.2 Varför inkludering i läroplanen? 

Inkludering tycks vara ett svårdefinierat begrepp vars tolkning påverkar hur 

inkluderande förhållningssättet egentligen är. Enligt Sheridan (2011) är 

förskollärarrollen och arbetet i förskolan komplext då det är flera perspektiv som ska 

tas hänsyn till (a.a). Personal på förskolan har antagligen olika syn på begreppet, 

vilket kan vara en svårighet i det dagliga arbetet. Direktiv kring arbetssätt och en 

förklaring av begreppet borde till fördel finnas med i läroplanen för förskolan. 

Inkludering är bekant för alla vi intervjuat, trots det kan det antas en svårighet i 

förståelse kring hur begreppets betydelse sätts in i praktiken så att alla barn kan få 

uppleva en känsla av tillhörighet och delaktighet.  
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8.5 Pedagogiska implikationer  
Studien berör hur förskollärare definierar inkludering och hur det i sin tur kan komma 

att påverka verksamheten och barnen i förskolan. I studien framkommer att 

förskollärare upplever en viss variation och svårighet med hur personal definierar 

inkludering. Det framkommer även att många av förskollärarna upplever osäkerhet 

angående hur de ska arbeta inkluderande och att direktiv och kompetens kan vara 

bristande. Vi önskar att studien kan bidra med en vidgad syn på så vis att inkludering 

inte bara berör barn i behov av särskilt stöd utan alla barn i förskolan. Vår förväntning 

på studien är därför att bidra med kunskap och förståelse för hur begreppet 

inkludering kan vara avgörande i praktiken. Vi hoppas att studien ska uppmuntra till 

kommunikation i arbetslag där begreppet kan konkretiseras och sättas in i reella 

sammanhang i förskolan. Via en gemensam syn och förståelse för inkludering hoppas 

vi på att skapa medvetenhet kring vikten av inkludering så det kan bli ett verktyg för 

att anpassa miljön och undervisningen efter alla barn och inte tvärtom. Genom att 

synliggöra inkludering och svårigheten med att definiera begreppet tror vi att vi kan 

vidga perspektiv och normaliserade ramar beträffande barn.  

8.6 Sammanfattning  
Diskussionen fokuserar studiens resultat som sammanvävts och tolkats tillsammans 

med studiens teoretiska ramverk och den tidigare forskning som finns i studien. Med 

tanke på vår tidigare erfarenhet och den tidigare forskning som vi använt så hade vi 

en viss föreställning om hur resultatet skulle bli. Förskollärarnas svar var förvånande 

likvärdigt när det kom till frågan om definitionen av inkludering. Det kunde dessutom 

tolkas att förskollärarna uttryckte en skillnad mellan inkludering och integrering som 

begrepp. Trots detta fann vi vissa delar i resultatet som gick att tolka som att begreppet 

inkludering trots allt är svårdefinierat, vilket skulle kunna innebära en svårighet i att 

säkerställa huruvida barn upplever sig inkluderade eller inte. Det kan styrka vår 

uppfattning om att begreppet inkludering tolkas olika. I resultatet uppkom en liten del 

som tydde på att barn blir integrerade när de istället borde bli inkluderade. Denna 

tolkning gjordes av att förskollärarnas beskrivning av inkluderade insatser var att 

något först måste avvika från normen. Modellen av Skolverket jämförs med studiens 

resultat då den tydligt visar en skillnad i begreppens betydelse och tolkas med 

förskollärarnas beskrivningar av begreppen och hur de sedan i agerande istället väljer 

att utgå från den integrerade ringen. En stor del i diskussionen fokuserar sedan de 

individualiserade insatser som förskollärarna väljer att arbeta med. Detta kopplas och 

tolkas till den tidigare forskningen där det å ena sidan kan betyda att de individuella 

lösningarna är för att barn ibland kan vara i behov av både generella och individuella 

lösningar för att bli inkluderade, men å andra sidan kan det innebära att förskollärarna 

tolkar barnens agerande som avvikande och att det i en förskola med bred acceptans 

för barns olikheter inte hade varit nödvändigt. I resultatet framkom kunskap, 

kompetensutveckling, stöttning från specialpedagog och ledningen som nödvändigt 

för hur ett inkluderande arbetssätt kunde bedrivas. I diskussionen tolkas detta till viss 

del som att arbetet med att inkludera alla barn inte är en självklarhet utan endast pågår 

vid vissa fall. Vi kan se en vilja av förskollärarna att inkludera alla barn på sikt då 

deras val av insatser ofta fokuserade att barnen skulle få ta del av det sociala samspelet 

i förskolan och få delta i anpassade aktiviteter som passar både det enskilda barnet 

och gruppen.  
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8.7 Förslag på kommande forskning 
Då vi funnit vissa komplikationer i vår metod och framförallt i urvalsprocessen så kan 

förslagsvis kommande forskning innefattas av samma syfte och frågeställning men 

utifrån en annan metod och urvalsprocess.  Av denna anledning så skulle kommande 

forskning istället kunna rikta sig till alla förskollärare i ett arbetslag. Genom en 

kvantitativ enkätundersökning där förskollärare ska definiera och förklara inkludering 

blir det möjligt att spåra även de förskollärare och som av olika anledningar inte är 

lika pålästa och engagerade i ämnet inkludering som dem vi intervjuade. Genom att 

söka och spåra en bredare grupp än de insatta och engagerade i ämnet så är det möjligt 

att resultatet skulle ge en mer pålitlig och sann bild av hur förskollärare definierar 

inkludering, samt vilka konsekvenser deras förståelse för begreppet kan innebära för 

verksamheten och barnen. 

Då nuvarande studie har gjorts utifrån en subjektiv urvalsmetod så skulle exempelvis 

kommande forskning kunna innefattas av samma undersökning men med en större 

urvalsgrupp och fler yrkeskategorier. Studien genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer och förskollärare var vår enda målgrupp. Eftersom 

resultatet blev oväntat och väldigt samstämmigt så vore det intressant att genomföra 

studien igen och se om resultatet skiljer sig åt om urvalsgruppen även består av 

barnskötare och outbildad personal som arbetar i förskolan.  

I studien framkommer att många av de intervjuade förskollärarna upplever att det 

finns en skillnad mellan förskola och skola och hur inkluderande verksamheterna är. 

Förskollärarna i intervjuerna menar att det kan bero på att de teoretiska kraven ökar 

på barnen när de träder in i skolans värld. Ett förslag till vidare forskning kan därför 

vara att undersöka om det finns skillnader mellan hur förskola och skola ser på 

inkludering och hur de arbetar med inkludering. Vid de tillfälle en skillnad skulle visa 

sig går det att arbeta vidare för att se om det som görs i förskolan går att omsätta till 

skolan eller vice versa.  
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Bilaga 1  
Missivbrev 

 

 

 

 

 

Till dig förskollärare  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie till examensarbete   

 

Inkludering och alla barns rätt till delaktighet i förskolan är ett diskuterat ämne och en viktig 

del i förskollärares arbete. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning enligt läroplanen för 

förskolan och barn har rätt till det stöd de behöver.  

 

Vi vill därför utföra en intervjustudie med förskollärare om begreppet inkludering i förskolan 

och hur arbetet kring det ser ut. Vår förhoppning är att resultatet i studien kan leda till en ökad 

kunskap om begreppet inkludering och inkluderingens innebörd i förskolan.  

 

Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse och kunskap kring hur förskollärarens 

uppfattning om begreppet inkludering påverkar hur arbetet sedan ser ut.  

 

Detta informationsbrev skickas ut till fyra stycken förskolor i Kalmar Kommun. Om du som 

förskollärare på förskolan vill delta i studien så kontakta oss via e-mail eller telefon.  

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna kommer inledas med att du/ni får ta del av en fallstudie där vi beskriver en 

vanligt förekommande situation med fiktiva barn på en förskola. Vi kommer sedan att 

diskutera kring detta och du/ni kommer att få besvara intervjufrågor. 

Intervjuerna kan genomföras på din förskola.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

förskolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet.  

 

Vi heter Mikaela Alvarsson och Anna-Stina Gustavsson och går på Linnéuniversitetet och 

läser till förskollärare. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete, vilket är anledningen 

till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du/ni några frågor så hör gärna av er!  

 

Nybro 2020-11-11 

 

Studenter: 

Mikaela Alvarsson                   Anna-Stina Gustavsson  

0730861100.                              0761606750 

Ma224bi@student.lnu.se          Apepu08@student.lnu.se  

 

Handledare: 

Universitetsadjunkt  

Anna Lilius  

0480-446059 

Anna.lilius@lnu.se  
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Bilaga 2 
Fallbeskrivning 1 

Elsa 

Elsa är en flicka på fem år. Hon hamnar ofta i konflikter med andra barn på 

förskolan. Under samlingarna har Elsa svårt att att sitta still och vill helst inte 

vara med. Barnen sitter runt en rund matta tillsammans och förskolläraren tar 

fram olika påsar med olika teman. Det brukar vara sånger och ramsor. Barnen 

får turas om att välja påse. Förskolläraren plockar fram innehållet ur en påse. 

Elsa vill inte, hon sparkar med benen, pratar högt och söker kontakt med de 

andra barnen på mattan. När hon ombeds vara tyst protesterar hon tydligt, 

reser på sig och river omkull det förskolläraren ställt upp på mattan jämte sig. 

Förskolläraren frågar var Elsa ska ta vägen, men får inget svar utan Elsa 

försvinner ut i hallen och smäller igen dörren efter sig. Vid aktiviteter med 

andra barn blir Elsa ofta arg. Hon vill gärna vara med de andra barnen och 

leka, men de andra barnen blir oroliga av hennes närvaro då det ofta leder till 

konflikter och leken förstörs. 
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Bilaga 3. 
Fallbeskrivning 2 

Muhammed  

Muhammed är en pojke på fem år. Hans mamma och pappa turas om att lämna honom 

på förskolan på morgonen. Muhammed har mycket svårt för att släppa mamma och 

pappa vid lämningen och oftast blir han ledsen. När mamma och pappa har åkt så 

lugnar han sig direkt men han kan vara dämpad en lång stund efter. Vid frukosten 

sitter alltid Muhammed bredvid någon av pedagogerna och han vill vara nära dem. 

Han vill gärna hjälpa till efter frukosten och duka av. De andra barnen hinner oftast 

börja leka och när Muhammed är klar med dukningen står han oftast själv och tittar 

på när de andra barnen leker. Pedagogerna försöker uppmuntra honom att vara med i 

leken men han säger att han inte kan för att han saknar mamma och pappa. 
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Bilaga 4. 
Intervjuguide 

Intervjufrågor:  

• Vad är inkludering i förskolan för dig? Kan du utveckla med ett 
exempel?  

 
• Känner du/ni att ni har tillräckligt med utbildning/kompetens 

angående ämnet? Vilka direktiv/stöttning har ni från ledningen med 
att arbeta inkluderande?  

 
• Tror du och på vilket sätt tror du att din och dina kollegors 

uppfattning av begreppet inkludering påverkar barnen i 
verksamheten? Kan du ge ett exempel på hur?  

 
• Vilka fördelar respektive nackdelar finns med inkludering? Kan du ge 

ett exempel?  

 
• Ser ni någon problematik i denna situation? Vilken/vilka? Varför? 

 
• Vad ser ni som första prioritering? Varför? 

 
• Vilka långsiktiga lösningar kan vara tänkbara för barnet?  

 
• Vilka fördelar respektive nackdelar kan era lösningar innebära för 

barnet? Och gruppen? 

 


