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Abstrakt 

Författare: Angeline Bengtsson och Elin Lundin 

Titel: Inkluderande arbetssätt i förskolan - Synen på att arbeta med barn som är i 

behov av särskilt stöd 

Engelsk titel: Inclusive work processes in preschool    

     Antal sidor: 37 

Syfte med denna studie är att belysa förskollärares erfarenhe ter av att arbeta inkluderande i 

verksamheten och även begreppen inkludering och exkludering och hur de kan förstås i en 

förskola.  I studien undersöks det även hur förskollärare resonerar kring möjligheter och 

hinder i en inkluderande verksamhet. Studien utgörs av en kvalitativ undersökning genom fem 

intervjuer där samtliga pedagoger har utbildning som förskollärare.  

Resultatet visar att alla avdelningar på förskolorna har barn som har olika förutsättningar och 

olika behov som behöver tillgodoses. Informanterna arbetar i grunden på samma sätt men de 

anpassar verksamheten efter barnen och vilka behov de har för att de ska utvecklas på bästa 

sätt som självständiga individer. Resultatet delger även informationen om hur betydelsefullt 

det är att låta barnen vara delaktiga, att arbeta med inkludering kontinuerligt i verksamheten 

och därmed även följa upp verksamheten och även se till varje barns olikheter, förutsättningar 

och möjligheter. Pedagogens inställning är betydelsefull för en fungerande verksamhet, som 

ska se till den enskilda individen. Pedagogens inställning ska vara föränderlig såväl i 

verksamheten som i arbetslaget, det ska vara ett fungerande samarbete för att kunna se till 

varje barn. I diskussionen belyser vi normalitet och avvikelse och hur man genom sitt 

föränderliga arbetssätt kan skapa en inkluderande verksamhet genom miljön och 

kommunikation mellan kollegor och barn.  

 

Nyckelord: Förskola, inkludering/exkludering, barn i behov av särskilt stöd, miljö, 

pedagogernas betydelse och en skola för alla. 
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1. Inledning 

 

Under vår utbildning till förskollärare har vi båda fått intresse för hur inkludering kan förstås 

och hur förskolan kan arbeta med det. Vi vet sedan tidigare att det är av stor vikt att vara 

medveten om sitt förhållningssätt eftersom det påverkar hur vi bemöter barnen i förskolan, 

och när en av oss läst specialpedagogik stod det klart att vi ville undersöka hur inkludering 

kommer i uttryck i förskolan. Vi ville även undersöka hur inkludering av barn med behov av 

särskilt stöd kan synliggöras i verksamheten.  

 

Genom att läsa och tolka läroplanen kan vi se att det är viktigt att arbeta på ett inkluderande 

sätt i tidig ålder. Barnen ska få en möjlighet att känna sig delaktiga både i barngruppen och i 

verksamheten, den ska utformas efter deras intressen och åsikter. Ett av förskolans 

strävansmål är att "varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning [...] (Utbildningsdepartementet 

2011:8). En (för)skola för alla är något som ofta diskuteras i samhället och arbetas efter i en 

strävan att alla barn och elever ska få en så likvärdig förskole- och skolgång som möjligt, 

samtidigt ska skolgången vara så inspirerande och så lärorik som möjligt för alla barn och 

elever oberoende av etnicitet, kön eller bakgrund.  Förskolans "verksamhet 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" (Utbildningsdepartementet 2011:5) 

 

Vi vill därför i denna studie redogöra för hur man kan arbeta för att inkludera alla barn i 

verksamheten. I läroplanen för förskolan tas det upp att verksamheten har en viktig uppgift, 

att grundlägga och sammanföra de värden som vårt samhälle är uppbyggt på.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att belysa förskollärares syn på och erfarenheter av att arbeta 

inkluderande i verksamheten samt hur begreppen inkludering och exkludering kan förstås i en 

förskoleverksamhet. Vi har valt att utgå från tre huvudfrågeställningar i vår studie. Med dessa 

tre frågor synliggörs olika aspekter på hur ett inkluderande arbetssätt kan komma till uttryck i 

förskolan och även hur inkludering kan uppnås.  

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vad är förskollärares syn på ett inkluderande arbetssätt? 

 

2. Vilka erfarenheter har förskollärare om att arbeta inkluderande, utifrån exemplet barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

3. Hur kan inkludering och exkludering förstås i förskolan?  
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2. Studiens bakgrund 

 

I kommande avsnitt redogör vi innebörden av några olika begrepp och teoretiska perspektiv.  

Avsnittet börjar med tidigare forskning. Därefter belyses några begrepp och aspekter som har 

betydelse för studien som exempelvis; en skola för alla, normalitet och avvikelse, barns 

delaktighet och samspel med vuxna, förskollärarens roll, miljöns betydelse och begrepp som 

inkludering och exkludering. Avslutningsvis en kort redogörelse för styrdokument och 

Salamancadeklarationen. 

2.1. Tidigare forskning 

Nilholm (2006) belyser hur inkluderingsbegreppet växer fram i USA och används för att 

förtydliga den nya synen på de elever som är i behov av särskilt stöd på något sätt. Nilholm 

menar att man vill ersätta begrepp som t.ex. mainstreaming eftersom det har innebörden att 

elever anpassas till en skolgång som egentligen inte passar dem. Istället ska begreppet 

inkludering vara till för att förtydliga idén om att skolan ska utgå från elevernas olika 

bakgrunder samt förutsättningar och ta till vara på detta (2006). Nilholm menar även att 

begreppet inkludering infördes i samband med relationer till elever som är i behov av särskilt 

stöd. Tanken var att skolan skulle bemöta de grupper av barn som var i behov av särskilt stöd 

samt att dessa barn skulle vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Skolan ställdes inför 

problemet om hur skolan skulle möta de olikheter som eleverna hade och att skapa en skola 

för alla. Nilholm lyfter fram hur Peter Haug beskriver visionen om en skola för alla: 

 

En skola för alla är ett uttryck för en skola med explicit värdegrund som 

på många sätt skiljer sig från den ”etablerade” och traditionella skolan.  

Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där 

alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen 

är anpassad efter individen och inom gemenskapen. Det är en skola där 

medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till 

gemenskapen efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn 

upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form av 

självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst 

ett socialt nätverk (2006:8). 

 

Det är genom en sådan vision som inkluderingsbegreppet har växt fram och vi ser en 

gemenskap som vuxit fram genom de olika beteckningarna som en skola för alla och en 

inkluderande skola. Nilholm påpekar även att ur ett historiskt perspektiv har skolan blivit mer 

inkluderande fram till idag. (2006)  

 

Tideman (2000) lyfter även han fram begreppet en skola för alla och menar att skolan är en 

samhällsinstitution som har utvecklats de senaste hundra åren. Fler individer tillbringar allt 

mer tid och allt fler år i skolan. I dagens samhälle har alla barn skolplikt och skolan har en 

uppgift att påverka. Skola är tillsammans med familjen samhällets viktigaste verktyg när det 

gäller fostran av barn och ungdomar, därmed är skolan av ett grundläggande intresse för 

samhället. Hur skolan fungerar är av stor och ibland avgörande betydelse för barnens framtid.  

amtidigt speglar skolan hur samhället fungerar och skolan förbereder barn och ungdomar för 

det vuxenliv som väntar dem. Tideman belyser även att enligt skollagen ska utbildning i 

skolan ge lika möjligheter för alla. Utbildningen ska vara likvärdig och göras tillgänglig för de 
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barn som har behov av särskilt stöd på ett sådant sätt att hänsyn ska tas till den situation som 

varje elev befinner sig i.  

 

Tideman (2000) problematiserar begreppet en skola för alla och hur strävan efter att skapa det 

motverkas av att det finns två skolformer. Särskolan är enligt skollagen en egen skolform, en 

konstruktion som innebär att samhället på ett eller annat sätt måste dela upp och sortera elever 

mellan de olika skolformerna. Tideman menar att elever som befinner sig i gränslandet 

riskerar att hamna mellan de två olika skolformerna. En skola som sorterar och delar upp 

elever bidrar till att framtiden för barnen inte blir likvärdig. Barn bemöts olika i skolan 

beroende på sina svårigheter. Dessa bemötanden påverkas av en mängd faktorer. Alla barn 

behöver någon form av stöd i skolan, det kan vara under vissa perioder eller under hela sin 

skolgång. Svårigheterna kan vara tillfälliga och de kan även vara mer varaktiga. Skolans 

tillgång av resurser har en betydande roll, det kan bland annat vara ekonomi, kompetent 

personal, kunskaper om funktionsnedsättning av olika slag. Detta är några faktorer som kan 

förstärka eller kompensera den enskilda individens problem och svårigheter. De förhållanden 

som finns i skolans värld kan bidra till att antingen förebygga svårigheter hos eleverna men de 

kan även bidra till att förstärka dem. Tideman menar att en god skola skulle kunna underlätta 

för de elever som har svårigheter av något slag och medverka till att alla barn skulle kunna gå 

i skolan med bra självkänsla och ett självförtroende som stärks (2000). 

 

Leatherman (2007) hänvisar till Odoms tankar om den inställning som finns hos lärare, att 

barn med funktionshinder ska kunna delta i samma verksamhet som de andra barnen, är ett 

sätt att se på inkludering. Denna definition och inställning innebär att yngre barn med 

funktionshinder blir inkluderade i verksamhetens alla aktiviteter. Leatherman hänvisar även 

till Hornby som menar att barn med funktionshinder har rätt till en lämplig utbildning och att 

delta i den verksamhet som pågår. Eftersom dagens samhälle tänker inkluderande är det 

viktigt att det finns lärare som handledare i verksamheten för att utveckla en miljö som är 

lämplig för varje barn.  

2.2 En skola för alla 

Det fanns de barn och elever som fick förmånen att få en högre utbildning menar Maltén 

(1991). Dock fanns det de barn och elever som fick genomgå det odifferentierade, allmänna 

skolväsendet i och med 1842 års skolreform. De elever som inte klarade av skolans krav, blev 

tvingade oftast genom aga, att sitta av sin skoltid. En del elever fick gå om tills de grunder de 

inte skaffat sig inhämtats. Möjligheter som fanns för att stödja de svagpresterande eller 

handikappade var få och dåliga, just på grund av bland annat de stora klasser som fanns samt 

kortfattad lärarutbildning. Maltén lyfter även fram att i början av 1800-talet förstod man att 

döva och blinda behövde en speciell undervisning (1991). Persson lyfter fram att det var först 

på 1800-talet som skolan blev tillgänglig för alla klasser i samhället, men det dröjde ett ta g 

innan skolan fungerade som det var tänkt från början. Utvecklingen gick alltså inte lika snabbt 

framåt som det var tänkt. År 1842 öppnades den första folkskolan och när skolan väl 

öppnades fanns det redan en tanke på hur skolan skulle fungera och levde inte eleven upp till 

förväntningarna så straffades de. Reglering kunde till och med ske av eleverna men det 

upphörde på 1970-talet (Hjörne & Säljö 2008). Även klasskillnaderna i samhället spelade en 

roll i om barnen kunde fortsätta utbilda sig på en högre nivå (2007). Maltén (1991) belyser att 

senare under 1800-talet gjordes det försök till att förbereda för de barn som har någon form av 

psykisk utvecklingsstörning, även de skulle få en anpassad skolgång och utveckling efter 

deras behov. I slutet av 1800-talet var det de barn som klassades som obegåvade i centrum 

och 1879 bildades de första hjälpklasserna i Norrköping och i Lund kom hjälpklasserna 1903. 

De centrala bestämmelserna om hjälpklassers grundande tillkom så sent som 1942. Den första 
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observationsklassen kom till Uppsala 1930. I och med dessa förändringar inom skolans värld 

försvann den differentierande skolan. Man rekonstruerade klasserna och de svagpresterande 

klasserna placerades i särskilda klasser. 1955 fick hjälpklasserna en undervisningsplan för 

rikets folkskolor (1991). Maltén menar vidare att när den integrerade skolan utvecklades i 

mitten av 1900-talet var ambitionerna att skapa en skola för alla. Elever med svårigheter 

kunde erbjudas bättre och riktade stödinsatser där eleverna behövde mer hjälp och eleven och 

dess förutsättningar samt behov sattes därför i centrum (1991). 

 

Hjörne och Säljö (2008) menar att tidigare kunde eleverna delas in i olika grupper. Det fanns 

grupper som kallades för hjälpklass, observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass, frilufts- 

och hälsoklass, skolmognadsklass och CP-klass. I de här grupperna delades eleverna in efter 

deras egna förutsättningar. När elever som hamnade i gruppen hjälpklass, var det elever som 

är hindrade i sin utveckling med tanke på den intellektuella förmågan. Eleverna som hamnade 

i observationsklassen, ansågs ha normalbegåvning men de kunde ändå inte undervisas 

tillsammans med de andra eleverna eftersom de hade svårt med det sociala. I hörselklassen 

hamnade de elever som var normalbegåvade men som hade hörselproblem och i synklassen 

hamnade också de barn som var normalbegåvade men som hade problem med synen. De 

elever som hamnade i läsklassen var även de normalbegåvade men de saknade läs – och 

skrivförmågan. Barnen hade också problem med att fokusera och var oroliga. I frilufts- och 

hälsoklassen hamnade de elever som var ”allmänt klena”. De här barnen var normalbegåvade 

men behövde mer omsorg och omvårdnad. I skolmognadsklassen var det elever som inte 

klarade testen och då ansåg lärarna att de eleverna behövde en lugnare skolstart. De behövde 

öva mer på bland annat det motoriska och det språkliga. Vad gäller de elever som hamnade i 

CP-klassen handlar det om de som har motoriska rubbningar samt de barn som har svårt med 

det intellektuella. Elever som hamnade i de olika grupperna ansågs också ha svårigheter i sin 

hem-miljö och då menade lärarna att det var en orsak till varför eleverna hade det svårt i 

skolan. Lärarna menade på att de ville möta varje elev efter deras förutsättningar och där de 

låg i sin utveckling. Men detta är en motsägelse med tanke på, en skola för alla. Eleverna 

integreras när de delas upp i likartade specialklasser. (2008).  

 

Projektet HELIOS som drevs inom den Europeiska unionen åren 1993-1996. HELIOS var ett 

program som fanns till för att stödja tankar om integrering i olika sammanhang, t.ex. 

utbildning för barn, ungdomar samt vuxna som hade funktionsnedsättningar, detta redogör 

Brodin och Lindstrand (2010) för. Unionens ambition var att genom samarbete mellan de 

länder som ingick i EU komma fram till svårigheter samt möjligheter. Därefter ville de kunna 

etablera ett lyckat och verksamt samarbete mellan bestämda skolor och specialskolor och 

därmed kunna skapa en skola för alla (2010).  

 

I en skola för alla undervisas elever tillsammans trots olika bakgrunder anser Teveborg 

(2001). Elevernas erfarenheter får utrymme och det är en skola där elevernas behov blir 

tillgodosedda genom undervisningen. Målet är en skola där eleverna utvecklar färdigheter och 

kunskaper samt har ett förhållningssätt som ska stärka dem som individer. Om målet om en 

likvärdig, anpassad, och sammanhållen skola ska hålla måste skolan anpassa sin anordning. 

Undervisningen ska göra så att barnens förutsättningar tas till vara på i skolans miljö (2001). 

Persson (2007) tar även han upp begreppet en skola för alla. Han menar att skolan ska vara 

anpassad efter individen och att alla ska bidra med något till gemenskapen i verksamheten. En 

skola för alla ska skapas efter barnens förutsättningar och kunna ta tillvara på barnens likheter 

och olikheter. Har förskolan en grundtanke där barnen ska få samma möjligheter och 

rättigheter menar Persson att den skolan har en bra förutsättning för att kunna skapa en skola 

för alla. Persson tar upp det relationella perspektivet och menar att inom ett sådant perspektiv 
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är det viktigt att se till vad som händer i förhållandet och samspelet med andra. Det innebär 

även att de förutsättningar som eleverna har ska ses utifrån ett relationellt perspektiv. Elevens 

förutsättningar påverkas av den omgivning som den befinner sig i. Persson tar även upp det 

kategoriska perspektivet, det förklaras som individinriktat där eleven ses som problemet 

(2007). Ahlberg (2007) skriver att varje lärare ska kunna hjälpa och svara för de eleverna som 

behöver något stöd. De ska få rätt hjälp för att kunna utvecklas. Barnet ska även få rätt typ av 

insats och tillräckligt med stöd får att kunna gå framåt (2007).  

 

2.2.1 Normalitet och avvikelse 

Enligt Markström (2007) kan det finnas föreställningar om att det som är normalt i ett 

sammanhang kan betraktas som avvikande i ett annat, t.ex. ett barns beteende i hemmet 

respektiver i förskolan eller skolan" (2007:36). Brodin och Lindstrand (2010) hänvisar till 

Emanuelsson som menar att avvikelse handlar om maktutövande, den som utövar makten är 

även den som bestämmer. Emanuelsson betonar frågan om vad som är normalt (2010). 

Markström (2007) belyser att ett maktperspektiv kan kopplas ihop med normalisering. Det 

innebär att det finns verktyg och faktorer som bidrar till vad som är normalt inom exempelvis 

det sociala beteendet. Vidare menar Markström att det som ses som normalt eller avvikande 

har en koppling till vad som förväntas av individen i ett visst sammanhang, det innebär att 

normalitet och avvikelse inte kan ses som något givet (2007). Enligt Karlsudd (2011) kan 

normalitet hos individer förklaras på olika sätt. Karlsudd hänvisar till Tidemans tankar  och 

han menar i sin tur att begreppet normalitet kan ha tre olika betydelser. Det första sättet är att 

se det normala som statistiskt normalitet, då ser man på barnens utveckling efter en 

normalfördelningskurva. Persson (2007) lyfter fram att en ”normalfördelningskurva beskriver 

[…] den normala variationen – det är så här vi fördelar oss när det gäller t.ex. längd, 

kroppskrafter m.m. (2007:103). Persson menar vidare att normalfördelningskurvan även kan 

mäta den kognitiva förmågan, men pekar på att det är svårare att hitta ett mått som är 

tillförlitligt på en sådan egenskap som den kognitiva förmågan (2007). Tideman (2000) menar 

även att statisk normalitet innebär bland annat att miljön ska vara så likvärdig ett ”vanligt liv” 

oberoende om men har ett funktionshinder eller inte. Tideman menar att det är miljön och 

faktorerna runt omkring individen som ska ändras och inte individen själv. Det andra sättet att 

se på normalitet som normativ, innebär att man utgår från vad som är normalt i samhället 

beroende på tidpunkt. Tideman menar även att den normativa normaliteten handlar om en 

strävan efter vad som är normalt i det samhälle och tid man lever i. Det tredje sättet att se på 

normalitet är genom individuell eller medicinsk normalitet, det innebär att ett barn är normalt 

eller friskt istället för avvikande eller sjuk. Vidare förklarar Tideman att individuell eller 

medicinsk normalitet utgår från att individen på något sätt är ”onormal” och att individen 

därmed genom normaliseringsarbete ska bli mer normal i sina egenskaper och beteende. När 

individen ska gå från avvikande till normal krävs det olika typer av insatser som exe mpelvis 

någon form av behandling, uppfostran, straff eller belöning. Han menar vidare att individen 

som ses som ”onormal” ska själv inse att han eller hon är annorlunda och tränas till att bli 

”normal”. Individen som ska bli ”frisk” får bland annat genomgå  träningsprogram, 

habiliterande eller rehabiliterande insatser. Dessa insatser har som mål att göra de avvikande 

mer normala (2000). Persson (2007) menar i sin tur att avvikelse även kan handla om när en 

individ faller utanför den sociala normen i en grupp och därmed inte följer den 

normalfördelningskurva som visar individens plats i jämförelse med andra individer (2007).    

 

Normalitet innebär de förväntningar som finns på hur pedagoger och barn ska agera och vara 

inom den berörda verksamheten anser Hjörne och Säljö (2008). Lutz (2006) menar att det 

inom den specialpedagogiska forskningen finns det två begrepp som kan beskriva normalitet. 
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Det första begreppet är individperspektivet som innebär att det normala förklaras hos 

individen och det grundas på antingen ett psykologiskt, medicinskt, kategoriskt eller på ett 

kompensatoriskt synsätt. Det andra sättet att beskriva normalitet är genom ett miljörelaterat 

perspektiv, då sätts den enskilde individens förutsättningar i relation till omgivning och 

samhällets krav för det som anses normalt. Man kan se det avvikande som antingen en brist 

som är kopplat till individen men även som en brist i samspelet mellan den lärande miljön och 

individen (2006).  

2.2.2 Barns delaktighet och samspel med vuxna 

Eriksson (2009) menar att delaktighet handlar om att få bli sedd och hörd. Barnen ska få 

möjlighet att uttrycka sina uppfattningar samt att de ska få uppleva att det finns någon som är 

intresserad av det som de har att säga (2009). Att få uppleva sig själv som delaktig stärker 

barnens känsla av kompetens, vilket även stärker deras självkänsla. Eriksson menar även att 

det är pedagogernas ansvar att få barnen delaktiga i verksamheten. Det är pedagogerna som 

ska skapa goda förutsättningar för barns delaktighet (2009).  Eriksson lyfter även fram hinder 

för barns delaktighet. Det kan bland annat vara förskolans rutiner, som måltider, påklädning, 

utevistelse, vila och samling. Rutiner som behövs i verksamheten gör att barnen ofta avbryts i 

det som de utforskar. Rutinerna är viktiga, mindre styrd tid ger barnen mer fri tid att 

bestämma över. Att det finns lite tid till planering, dokumentation och fortbildning är också 

faktorer som hindrar utvecklingsarbetet för att barnen ska få möjlighet till att vara delaktiga i 

verksamheten. Låg personaltäthet samt barngruppens storlek och problem med vikarier är 

också relaterat till att barns delaktighet inte alltid lyfts fram i verksamheten (2009). Barnen 

har en möjlighet till eget påverkande och inflytande av verksamheten, detta sker oftast genom 

verbal kommunikation under strukturerande former. Barnen får vänta på sin tur och där alla 

har möjlighet att komma till tals. Det är väldigt viktigt att pedagogerna tolkar barnen väl så att 

deras avsikter styr verksamheten. Barnen kan uttrycka sig verbalt, men som pedagog kan man 

även se på barnens kroppsspråk vad de vill, vad de visar för känslor och vad de tar för sig. 

Eriksson lyfter även fram möjligheterna med att arbeta i mindre grupper. Barnens egna 

påverkansmöjligheter blir större när de blir indelande i mindre grupper. Att arbeta i 

smågrupper underlättar även pedagogernas arbete, det blir lättare att känna barnet så att de 

kan bemöta dem utifrån sina egna förutsättningar, behov, idéer och intressen (2009).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver barns samspel med vuxna på tre olika 

sätt. Det första samspelet de belyser är explorativa samspel, detta samspel beskrivs med 

öppenhet och undersökande. Ett samspel som ger barnen kontroll och de kan göra egna 

upptäckter. Som pedagog är det viktigt att skapa ett fungerande samspel mellan lek och 

lärande eftersom båda är i fokus i verksamheten. Genom ett sådant samspel får barnen en 

möjlighet till att ta egna initiativ som pedagogen följer och stödjer barnet i. Pedagogen 

utmanar barnet, så barnet blir stimulerat. Pedagogerna inriktar sig inte enbart på barnens 

avsikter och deras meningsskapande, de gör även så att leken och lärandet drivs framåt och 

utvecklas. Detta samspel finns i aktiviteter där ett öppet sammanhang finns mellan leke n samt 

lärandet. Pedagogerna skapar situationer där barnen själva får komma med förslag på 

lösningar och olika strategier. Barnen får själva skapa och utveckla lek och lärande på sina 

egna villkor tillsammans med andra, individuellt eller tillsammans med pedagogerna (2007). 

 

I det berättande samspelet är det lärarna som bygger de meningsbärande världarna 

tillsammans med barnen. Det centrala i det berättande samspelet är logiskt nog sammanhanget 

som finns i och runt berättelsen. Barnens eller pedagogernas berättelse kan få en utgångspunkt 

runt den miljön som finns i närheten av dem. En berättelse kan även uppstå från en spontan 

lek som växer fram i verksamheten. Fokuset för pedagogerna är den lekfulla och 
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betydelsefulla berättelsen, men även lärandet, som inte får glömmas bort. Pedagogerna kan 

bidra med nytt material som får berättelsen att leva vidare och därmed kunna utveckla 

berättelsen ytterligare ett steg. Pedagogerna kan bidra med nya vinklar till berättelsen genom 

att föra in den ”riktiga världen” i leken och ställa frågor till barnen, de kan också välja att vara 

med i leken (2007). 

 

Det tredje och sista samspelet som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) belyser kallar 

de för det formbundna samspelet. De tar upp att pedagoger oftast tycks sträva efter att lära 

barn genom ett formellt lärande. Formen för samspelet ligger i fokus för pedagogerna men det 

händer oftast att barnens avsikter kontrolleras. Uppgiften som barnen ska lösa hamnar i 

centrum. Uppgiften kan till ytan vara lekfull och det kan även finnas ett visst utrymme för 

barnen att vara aktiva under tiden. Samtidigt kan deras meningsskapande bli väldigt begränsat 

just för att pedagogen vill att aktiviteten ska fånga upp deras syfte i sin helhet. Pedagogens 

ambition att lära barnen på ett meningsfullt samt lekfullt sätt kan försvinna i detta 

sammanhang. Därmed blir barnens fantasi, kreativitet och lek reducerad och kommer därmed 

inte till uttryck i verksamheten. Det finns även de pedagoger som har fokus på att genomföra 

en uppgift som för pedagogen syftar på ett visst lärande, men där barnen ändå får en del 

lekfulla dimensioner. Genom detta samspel skapas ett tillfälligt utrymme för kreativitet samt 

en liten del av kontroll från barnens sida. Utrymmet för barnens fantasi och lek varierar. 

Ibland ser pedagogerna det förbigående och ibland är pedagogerna mer lyhörda för barnens 

intentioner och ger mer utrymme för det i verksamheten. I sådana samspel kan en mer 

bestående dynamik mellan lek och lärande uppstå (2007).  

2.2.3 Förskollärarens roll 

Brodin och Lindstrand (2010) belyser den kritik som ofta förs fram mot lärarutbildningen 

samt mot lärares kompetens och även den låga status som läraryrket har. Bristen på utbildade 

lärare är stor och ofta tvingas rektorer anställa lärare som inte har någon behörighet, därmed 

ökas antalet lärarlösa lektioner. De ställer sig frågan om dagens lärare är dåligt förberedda för 

vad som komma skall i skolans värld, och möter därmed inte barnen på rätt sätt, vad är det 

som krävs för att bli en bra lärare eller en god pedagog. Är lärarna medvetna om vad som 

krävs i exempelvis större barngrupper där personal inte alltid räcker till . De ställer sig även 

frågan om behovet av specialpedagoger och speciallärare blir större i skolans värld just för att 

lärare i den ordinarie skolan har för dålig kompetens för yrket (2010).  

 

Pedagogernas uppgift i en förskola är en balansgång som både är svår men också väldigt 

viktig, menar Gerland och Aspeflo (2009). De menar vidare att pedagogerna framförallt måste  

vara medveten om den risk som finns om man inte uppmärksammar svårigheter  hos ett barn 

och ser förbi det. Risken är då att utredningen av barnet försenas och därmed kan barnets 

utveckling hämmas. Det finns även en risk med att man förstorar upp ett problem och ser 

symptom som egentligen inte finns. Det kan leda till att man ser på barnet på ”fel” sätt, 

därmed kan det på en längre sikt leda till att vårdnadshavarna reagerar på det synsättet och då 

finns risken för att samarbetet försämras med dem (2009) 

 

Eriksson (2009) belyser pedagogernas förhållningssätt i förhållande med barns delaktighet i 

förskolan. Han menar att det handlar både om förhållningssättet i arbetslaget och gentemot 

barnen. Det gäller att bland annat ha ett möjlighetsinriktat förhållningssätt och även kunna se 

vad som ligger bakom bland annat barnens agerande, handlingar och intentioner. Det innebär 

att pedagogerna måste vara observanta och uppmärksamma på vad barnen gör och se dem och 

göra dem sedda. Det är även viktigt att göra barnen motiverande och inspirerande till den 

omvärld som de befinner sig i (2009) 
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Föräldrarna har en stor betydelse av att de är delaktiga och kan medverka i sina barns 

utbildning menar Brodin och Lindstrand (2010). De anser även att föräldrar, lärare och andra 

professionella har tillsammans ett gemensamt ansvar för att hjälpa och undervisa barn som är 

i behov av särskilt stöd, så att de får det stöd och hjälp som behövs för att de ska nå framåt i 

sin utveckling (2010)  

2.2.4 Miljöns betydelse 

Björck-Åkesson (2009) framhåller att det behövs kunskap kring både generella och specifika 

aspekter i förhållande till utveckling och lärande för att kunna arbeta med de åtgärder  som 

barnet behöver. Björck-Åkesson menar att generellt stöd och specifika åtgärder baseras på 

olika faktorer. Generella resurser fördelas utifrån vad samhället prioriterar, t.ex. att skolan ska 

sträva efter en skola för alla eller inkludering. De åtgärder som sätts in på en generell nivå 

räcker oftast inte till för att barnet som är i behov av särskilt stöd ska kunna nå sin optimala 

utvecklingsnivå. Resurser för specifika åtgärder baseras oftast på faktorer hos det enskilda 

barnet, exempelvis kroppsliga och/eller psykologiska faktorer. Dessa faktorer kan bland annat  

vara funktionshinder, koncentrationssvårigheter eller svårigheter att samspela med andra barn 

som finns i omgivningen. För att kunna planera åtgärder och göra dem genomförbara krävs 

det en kartläggning som fokuserar och utgår från de svårigheter som pedagoger, föräldrar eller 

barnet själv har uppmärksammat i barnets vardagsmiljö i förskolan. Vid kartläggningen är det 

viktigt att de som har en vardaglig kontakt med barnet medverkar eftersom de har mest 

kunskap om vardagsmiljön och de svårigheter som finns där. På så sätt blir kartläggningen så 

bra som möjligt för barnet som är i behov av särskilt stöd. Den största potentialen att kunna 

förändra och påverka är i vardagsmiljön i förskolan eftersom det är där barnets utveckling och 

inlärning till stor del sker (2009). 

 

”Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer 

som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (2006:168). Detta belyser Nordin-Hultman. 

Hon menar vidare att barn skapas även av andra som finns i deras omvärld, de skapas även av 

de föreställningar som finns kring dem i olika sammanhang (2006). Nordin-Hultman lyfter 

även fram att barnet och omgivningen inte är varandras förutsättningar som man skulle kunna 

tro, de är istället varandras kontraster. Till en början ser man på dem som två enskilda enheter. 

De möter varandra och påverkar varandra på ett ömsesidigt sätt. De är dock ändå 

självständiga oberoende vilket tillstånd de befinner sig i. Barn förändras och formas hela 

tiden, men det antas att det är ifrån ett redan givet utvecklingsförlopp, som i efterhand 

förverkligas i samspelet med barnets omgivning (2006). Vidare tar Nordin-Hultman upp det 

poststruktuella synsättet, hon menar att barns personlighet inte formas av omgivningen. Barn 

tar olika roller genom och i olika sammanhang som är aktuella och även i olika miljöer. Barn 

blir olika beroende på vilken miljö och aktivitet de befinner sig i. Nordin – Hultman menar 

även vidare att under de senaste decennierna har barns liv i pedagogiska miljöer blivit 

förstådda genom olika sorters benämningar av de mänskliga relationerna som skapats. Denna 

utveckling har framförallt funnits i förskolan. Det sociala samspelet har fått en större roll och 

har hamnat i centrum samt att samvaron har ett pedagogiskt innehåll i sig (2006)   

 

Enligt Lutz (2006) finns det två olika perspektiv inom specialpedagogiken där pedagogen 

hjälper de barn som är i behov av särskilt stöd av olika anledningar. Det första perspektivet 

som tas upp kallas för det kompensatoriska perspektivet, det handlar om att få det avvikande 

barnet upp till den nivå som de andra barnen befinner sig på inom ett visst område. Det andra 

perspektivet som Lutz belyser benämns som det demokratiska perspektivet. Inom detta 

perspektiv avnormaliserar pedagogerna miljön, därmed görs skiljelinjerna för ett ”normalt” 

beteende om och fler barn kan inkluderas i den allmänna pedagogiken. Ser pedagogen det 
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avvikande beteendet hos barnet som en tillgång för verksamheten istället för en brist, läggs 

det därmed fokus på att hitta nya sätt för att kunna omvandla miljön så det anpassas efter det 

enskilda barnet (2006). Göransson (2007) redogör för ytterligare ett perspektiv, precis som 

Persson (2007) att det relationella perspektivet utgår från det demokratiska perspektivet och 

innebär att behovet av särskilt stöd är socialt utformat. Därmed går det hand i hand med 

skolsystemets utformning och även utformningen av lärandemiljöer. De svårigheter som 

barnet kan ha svårt att uppnå i verksamheten, kan ha förklaringen genom relationen mellan 

miljöns krav och barnets förutsättningar. Göransson menar vidare om man anpassar miljön 

efter barngruppen går det att skapa förutsättningar som gör att barnen är delaktiga i en 

gemenskap och verksamhet där individernas olikheter ses som en tillgång (2007).  

 

Nordin – Hultman (2006) belyser att både miljön och materialet är av största vikt inom 

pedagogiken, då det finns ett kulturellt mönster på hur en förskola bör se ut (2006). 

”Pedagogiska rum säger något om vad ett barn är och bör vara och därmed om hur de barn 

som faktiskt är där skall uppfattas och bedömas” (2006:51). Hon menar vidare att i en del rum 

där det är olika material, kan barnen visa sig vara kompetenta medan i ett annat rum så vet 

inte barnen hur de ska göra med materialet som finns tillgängligt och det leder också till att 

barnen blir okoncentrerade (2006). ”Hur barnen uppfattas och förstår sig själva kan alltså ses 

som beroende av de sammanhang och miljöer i vilka de handlar och iakttas” (2006:52). 

Nordin – Hultman (2006) menar vidare att barnen är i olika rum under dagen och att de flyttar 

runt mellan dem. Ofta kan det vara så att det är pedagogerna som bestämmer hur dagen på 

förskolan ser ut och att det är tiden som bestämmer och påverkar hur länge de kan vara i ett 

och samma rum. Under en dag på förskolan finns det många planerade situationer , det kan 

exempelvis vara en samling. Samlingen sker i ett rum medan barnen just innan samlingen 

befinner sig i ett annat rum, vilket leder till att barnen är tvungna att flytta sig till rummet där 

samlingen ska vara. Tiden är en avgörande faktor vad gäller möjligheterna för barnen att 

komma på saker (2006). 

 

Barn tar till sig omvärlden genom att samspela med omgivni ngen enligt Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006). Därmed har den pedagogiska miljön en betydande roll för barnens 

lärande och utveckling. Eftersom att den pedagogiska miljön sänder ut budskap till barnen om 

vad som förväntas ske i pedagogiska verksamheten ska miljön vara utformad på ett sådant sätt 

som underlättar barns lärande. Lärandemiljön ska även vara stimulerande, motiverande samt 

utmanande. Den pedagogiska miljön omfattar hur miljön är fysiskt utformad, material som 

finns i verksamheten samt hur samspelet ser ut mellan barn och vuxen och även barnen 

mellan varandra (2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser att den 

pedagogiska miljön ska inspirera barnen som de kan utforska och upptäcka. Den pedagogiska 

miljön består av både fysiska och psykiska aspekter som exempelvis material av olika slag, 

olika uppbyggnader av utrymmen.  De lyfter även fram att det är barnen som ska utforma den 

största delen av verksamheten. Utgångspunkten i verksamheten ska vara barnens erfarenheter, 

intressen, önskningar och deras kunskaper som sedan kan kopplas till de mål som finns i 

läroplanen för förskolan. Författarna belyser även att barn i verksamheten ska få vara 

delaktiga i sitt eget lärande, barnen ska få en stor och aktiv del i hur den fysiska miljön på 

förskolan utformas. De rum som finns tillgängliga på förskolan ska barn och förskollärare 

utforma tillsammans (2006) 
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2.3 Teoretiska perspektiv- Inkludering och exkludering 

Karlsudd (2011) förklarar begreppet inkludering och vad det innebär. Han menar att eleverna 

ska inkluderas i undervisningen samt att alla är lika mycket värda oavsett vilken bakgrund och 

bagage de har med sig sen tidigare upplevelser och erfarenheter. Alla individer har lika stor 

betydelse och i en skola för alla ska alla trivas och den ska vara öppen för alla individer. Det 

första steget mot inkludering handlar om fysisk integrering. Nilholm (2006) menar att 

inkludering i skolan ställer stora krav på förskolan. Som en utgångspunkt på mångfalden ska 

förändras så att den fungerar i organisationen. Verksamheten anpassas efter barnen och deras 

utveckling. Andra steget Karlsudd tar upp handlar om funktionell integrering, han menar att 

det bör ske mer samverkan mellan skola och särskola, han ger exempel på att eleverna äter 

tillsammans istället för att det sker en uppdelning av dem. Den här formen av särbehandling 

kan upplevas som exkluderande istället för positiv särbehandling. Det tredje steget handlar om 

social integrering, det innebär att skolan och pedagoger skapar en gemenskap mellan alla 

elever. Det fjärde och sista steget som Karlsudd lyfter fram handlar om samhällelig 

integrering. Alla elever ska ha få möjlighet till samma resurser och de ska också kunna 

påverkar sin egen situation (2006). Emanuelsson (2007) anser att inkludering handlar om allas 

rätt till ett deltagande i sin utveckling samt utbildning där alla har ett ansvar för arbetet som 

pågår. Begreppet inkludering bör därför finnas med när man talar om verksamhetens 

organisation, planering, genomförande samt utveckling. Det handlar i första hand om gruppen 

och inte det avvikande barnet. Därmed ställs det krav på undervisningen som ska vara 

inkluderande och planerad. Den ska genomföras på ett sådant sätt där alla barn känner en 

delaktighet och där undervisningen tillgodoser alla barns behov (2007). Nilholm (2006) 

menar att man som pedagog bör ta tillvara på barnens olikheter och se det som en tillgång för 

att skapa en inkludering i verksamheten. Barnen får ett inflytande och är engagerade i arbetet 

och även i de sociala relationer som uppstår under dagarna (2006). Brodin och Lindstrand 

(2010) anser att utbildningen ska vara i vanlig miljö där alla ska ha möjligheten att delta i 

undervisningen, som ska vara givande och bidra till barnens utveckling. Barnens behov ska 

utifrån det individuella perspektivet vara i centrum. De barn som är i behov av särskilt stöd 

ska få den hjälp utefter individens behov och förutsättningar. När ett barn som är i behov av 

särskilt stöd har uppmärksammats ska åtgärder sättas in så att dessa barn inte kommer efter i 

sin skolgång och utveckling (2010). Rivera (2007) lyfter fram de hinder som kan finnas så att 

inkludering i skolan inte skapas. Ett sådant hinder kan vara att det finns värderingar hos 

individen om vad som är en avvikelse samt vad som är ett avvikande beteende. Skolan och 

förskolan har ibland en tendens att på något sätt ”peka” ut ett barn eller elev som har 

svårigheter genom att säga vissa saker på ett onödigt sätt, t.ex. Det är nu dags för dig att gå 

till specialpedagogen eller svenska som andraspråksläraren. På detta sätt sker en exkludering 

för de barn som har behov av särskilt stöd (2007) Karlsudd (2006) tar upp två inriktningar,  

den kompensatoriska inriktningen och den ideologiska inriktningen. Inom den 

kompensatoriska inriktningen finns begreppet den snäva verksamheten. Det är den snäva 

verksamheten som används mest i skolan. Den här ansatsen utövas i särskilda grupper, i de 

här grupperna ligger fokuset på att kompensera metoder och färdigheter. Undervisningen sker 

tillsammans med en liten personalgrupp som är avskild från den övriga verksamheten. 

Undervisningen fokuserar på svårigheter och avvikelse, normaliteten i gruppen är begränsad  

och därmed är risken större att det förekommer någon form av diskriminering eller 

exkludering. Inom den ideologiska inriktningen finns begreppet den vida verksamheten. Inom 

den här verksamheten ligger möjligheter och likheter i fokus, arbetet engagerar alla som 

arbetar i skolan. I fokus finns också ett gemensamt förhållningssätt, det syns genom de 

positiva attityder som finns gentemot den grupp som är i behov av särskilt stöd. 
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Undervisningen handlar om etik och moral och även om jämlikhet och solidaritet, 

integrationen har en betydelsefull roll i den här verksamheten. Genom detta arbetssätt minskas 

risken för diskriminering och exkludering (2006). 

 

Rivera (2007) menar att det är otroligt viktigt att tänka på vad begreppet ”en skola för alla” 

egentligen innebär. Det är en skola som inte segregerar när det kommer till 

funktionsnedsättning, etnicitet etc. Det är en skola där alla elever blir sedda och är lika mycket 

värda, där alla elevernas erfarenheter hjälper till att skapa en lärorik helhet (2007). 

 

2.4 Styrdokument  
En av skollagens allmänna bestämmelser är att; ”Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen 

för fortsatt utbildning.” Enligt förskolans läroplan ska förskolan även sträva efter att varje 

barn ”utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation” (Skollagen2011:13) I Läroplanen för förskolan står det att pedagogerna 

bör arbeta med jämställdhet mellan barnen, alla människors lika värde vare sig det handlar om 

pojkar eller flickor. Pedagogerna ska även arbeta med frihet samt integritet. I förskolans 

läroplan står det även att de vuxnas förhållningssätt har en stor betydelse för barns förståelse 

och respekt för de rättigheter samt skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle som 

barnen växer upp i. I och med detta är de vuxna viktiga förebilder för barnen (2011).  

 

Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslaget samarbeta för att skapa en god miljö för 

utveckling, lek och lärande och framförallt uppmärksamma samt hjälpa de barn som behöver 

stöd i sin utveckling av olika anledningar (2011). Arbetslaget ska även ”verka för att det 

enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i 

förskolan”(2011:13) 

 

2.5 Salamancadeklarationen 

Brodin och Lindstrand (2010) tar upp Salamancadeklarationen som upprättades i Salamanca i 

Spanien 1994. Målet för Salamancadeklarationen är utbildning för alla (Education For All-

initiativets) 92 regeringar och 25 internationella organisationer samlades för att diskutera och 

framställa rekommendationer för en utbildning för alla. De diskuterade grundläggande 

förändringar som skulle krävas för att skapa en skola för alla, en skola som främjar en 

inkluderande skolgång. Skolan ska alltså kunna möta alla elever, speciellt de elever som är i  

behov av särskilt stöd. Deklarationen utgick från sex utgångspunkter; 

 

”varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att 

uppnå och bibehålla en acceptabel skolningsnivå”  

”varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov”  

”utbildningssystemen ska utformas och bildningsprogrammen genomföras på ett 

sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas” 

”elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som ska 

tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov” 
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”ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att 

bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga 

upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla” 

”dessutom ger det flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar 

kostnadseffektiviteten och – slutligen - hela utbildningssystemet.” (Salamanca-

deklarationen (2010). 

 

Persson (2007) skriver om Salamancadeklarationen och att om skolan ska vara inkluderande 

måste den ta emot alla barn och se deras skillnader och vilka olika förutsättningar individen 

har. Det hjälper inte att de enskilda skolorna har denna inriktning utan hela 

utbildningssystemet som måste tänka och arbeta på detta sätt, att alla är lika och ska ha rätt till 

en rättvis skolgång och utbildning. Detta är en viktig utgångspunkt för barn och ungdomar i 

deras demokratiska fostran. De får möjlighet att vara tillsammans och därmed kunna lära sig 

något av varandra och få ta del av varandras erfarenheter samt olikheter. Därmed innebär 

Salamancadeklarationen att en inkluderande skola har ett; pedagogiskt berättigande; skola 

och pedagoger har skyldigheten att utbilda barn tillsammans vilket innebär att de pedagogiska 

strategier som finns för varje individs skillnader måste utvecklas och detta ska främja alla 

barn och ungdomar. En inkluderande skola ska även ha ett socialt berättigande; när eleverna 

undervisas tillsammans ökar förutsättningarna att det sker en förändring från deras attityder 

till olikheter mellan individerna. Persson menar även att skolan ska ha ett ekonomiskt 

berättigande. Skolan ska klara av att skapa och bevara sammansatta system av olika slag av 

skolor som är specialiserade på olika sorters grupper av barn och ungdomar, trots dyra 

kostnader. Den inkluderande skolan bygger på att barnen och eleverna finns där tillsammans. 

Persson poängterar även att det räcker inte bara med fysisk närvaro för att barn och elever ska 

uppleva något meningsfullt i skolan samt i verksamheten (2007).  
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3. Metod 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av studiens metodval och därefter kommer en 

beskrivning av de urval som har gjorts och hur vi gick tillväga för att kontakta de 

intervjupersoner som deltar i studien. I detta avsnitt tas även studiens tillförlitlighet upp. 

Avslutningsvis redogörs det för de forskningsetiska ställningstagande som gjorts utifrån 

vetenskapsrådets principer. 

 

3.1 Metodval - Kvalitativt forskningsmetod 

I studien utgår vi ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Vi anser att genom intervjuer går det att 

få fram djupare svar från informanterna, tillskillnad från om vi hade använt oss av enkäter.  

 

Patel och Davidsson (2011) beskriver begreppet kvalitativ forskning och dess syfte. Inom den 

kvalitativa metoden har undersökningar en mening att skapa en djupare kunskap än vad som 

kan framkomma när kvantitativa metoder används. När det görs en kvalitativ forskning utgår 

man oftast ifrån ett textmaterial, t.ex. från intervjuer, böcker, artikel eller liknande. Studien 

utgick från kvalitativa intervjuer och för att få djupa svar försökte vi formulera relevanta 

intervjufrågor (Bilaga 1) Patel och Davidsson menar att det går att kvalitativt granska en 

videoinspelning eller ljudinspelning. När man granskar och bearbetar en inspelning av något 

slag är det vanligt att genom text skriva ut det som har sagts och vad som har hänt under 

inspelningen. Kvalitativa undersökningar tar mycket tid, det är även arbetskrävande eftersom 

texten oftast är väldigt omfattande. (2011)Vi har valt att spela in intervjuerna på en 

mobiltelefon för att senare ha möjlighet att transkribera de gjorda intervjuerna. Vi har även 

möjligheten att därmed kunna bearbeta materialet flera omgångar och ha dem lätt tillgängliga 

under hela arbetets gång. 

 

Även Bryman (2011) lyfter fram den kvalitativa och menar att det på tre punkterskiljer från 

den kvantitativa forskningen. Det första han belyser är induktiv syn på förhållandet som finns 

mellan det teoretiska och det praktiska, han menar att teorin utvecklas på grundval av de 

resultat som har framgått från den praktiska forskningen. Han lyfter även fram en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad, tyngden ligger på den 

förståelse som skapas av den sociala verksamheten som finns till grund av hur deltagarna i en 

viss miljö ser på den verklighet som finns. Bryman lyfter fram den tredje punkten som 

innebär en ontologisk ståndpunkt, han beskriver den som konstruktionistisk, det innebär de 

sociala egenskaperna är ett resultat på ett samspel emellan individer (2011).   

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Bryman (2011) lyfter fram att de intervjuer som görs inom den kvalitativa forskningsmetoden 

oftast skiljer sig på flera sätt ifrån de intervjuer som finns inom den kvantitativa 

forskningsmetoden. Bryman menar att tillvägagångssättet är mindre strukturerat inom den 

kvalitativa forskningen. Inom den kvalitativa forskningen ligger tyngdpunkten på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. När intervjuer genomförs strävar man 

efter att intervjun ska få ta olika riktningar, det ger då kunskap om vad intervjupersonen 

tycker är relevant och viktigt att lyfta fram. När dessa olika riktningar uppstår kan nya frågor 
ställas som en uppföljning av det som intervjupersonen har lyft fram. Därmed blir de 

kvalitativa intervjuerna flexibla och de är även följsamma eftersom man följer den riktning 

som intervjupersonen går (2011).Under de intervjuer vi gjort till studien hade vi möjlighet att 

få svar på våra frågor och även möjligheten att ställa följdfrågor om det krävdes för att få fram 

ett bredare och mer relevantare svar för den kommande studien. Följdfrågorna varierade 
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mellan de olika intervjuerna. Vi anpassade oss efter informanterna och deras svar och därmed 

fick vi olika svar på våra frågor, men vi höll oss ändå till vårt ämne och våra grundfrågor och 

därmed fick vi rikare och tydligare svar på våra frågor. 

 

3.3 Hermeneutiken inom den kvalitativa forskningsmetoden 

Patel och Davidsson (2011) beskriver begreppet hermeneutik som kan ingå i en kvalitativ 

metod. Hermeneutik innebär tolkningslära och är en riktning till hur man kan tänka, studera 

och tolka grunderna för den mänskliga tillvaron. Moderna hermeneutiker anser att 

människans tillvaro kan förstås genom vårt språk. Det går också att tolka mänskliga 

handlingar och tillämpningar på samma sätt som uttalanden och andra texter tolkas. Inom 

hermeneutiken går det att förstå att andra individer och den livssituation som vi befinner oss i, 

genom att tolka hur människans tillvaro kommer till uttryck i det skrivna samt talade språket 

som vi använder (2011). Under studiens gång har allt gjorts tillsammans. Hermeneutiken 

handlar om tolkningar och vi anser att tillvägagångssättet att arbeta två och två har underlättat 

när vi skulle tolka våra intervjuer med informanterna. Vi har bland annat sett och förstått text 

och intervjuer från olika perspektiv, det har därmed gett oss en bredare syn på informationen i 

vår studie. Resultatet har gett oss många nya tankar och perspektiv och tillsammans med 

litteraturen har informanternas intervjuer och därmed resultatet blivit stärkt och fått en större 

pålitlighet. Även Bryman (2011) lyfter fram begreppet hermeneutik och han förklarar 

begreppet som ett synsätt som från början var till för att tolka och förstå texter av olika slag. 

Den idé som ligger till grund är att den forskare som analyserar texter ska kunna komma fram 

till textens mening. I vår studie har vi kopplat samman vår  bakgrund och vårt teoretiska 

perspektiv till vårt resultat. Studien har därmed fått en röd tråd när teori och praktik kopplas 

samman. Därefter kan forskaren utgå från det perspektiv som grundaren har haft från början. 

Därmed ligger det ett fokus på det historiska och det sociala sammanhanget som texten 

producerats i (2011). 

3.4. Urval 

Den här studien bygger på fem intervjuer. Fyra av intervjuerna valde vi att genomföra på 

förskolor där vi hade kontakter och kände oss bekväma.  Vi valde  pedagoger som vi visste 

har någon form av erfarenhet av att arbeta inkluderande med barn som är i behov av särskilt 

stöd. Det finns både för- och nackdelar med att känna informanterna sedan tidigare. Vi visste 

att samtliga informanter någon gång har arbetat med barn i behov av särskilt stöd, vi anser 

även att det är lättare att skapa en bra intervju med personer som det finns en relation till. 

Intervjun kan bli mer avslappnad och lättsam. Risken med att känna informanterna kan vara 

att intervjuerna blir för avslappnade, men vi vill styrka att samtliga informanter har hållit en 

hög professionalism. En intervju valde vi att genomföra med en tidigare verksam 

specialpedagog, just för att få lite olika perspektiv på våra frågeställningar. Vi valde att 

genomföra intervjuer eftersom vi då kunde komma djupare i de frågeställningar vi hade, än 

vad vi hade gjort om vi använt oss av en kvantitativ forskning som t.ex. enkäter. Vi har i 

kommande analysavsnitt valt att göra informanterna så anonyma som möjligt, därför har vi 

gett dem andra namn. Vi valde att ge dem namnen; Ellie, Johanna, Estelle, Frida och Jenny. 

Fyra av informanterna har sin arbetsplats på landsbygden. Informanten Johanna har tidigare 

varit verksam som specialpedagog.  

 

Ellie, Frida och Estelle, arbetar på samma förskola som ligger på landsbygden. Förskolan 

består av 6 avdelningar. Informanterna jobbar på olika avdelningar. Alla har olika 

erfarenheter av att jobba med barn som är i behov av särskilt stöd. Ellie har varit verksam som 

förskollärare i ca 20 år. Frida har arbetat i ca 15 år. Estelle har precis avslutat sina studier som 
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förskollärare och har varit verksam som förskollärare i ca 1 år. Informanten Johanna har 

tidigare varit verksam som förskollärare och grundskollärare. Hon har på senare år arbetet 

som specialpedagog i ca 10 år. Jenny arbetar på en förskola som också ligger på landsbygden. 

Förskolan består av 2 avdelningar och där har hon arbetat i ca 15 år. 

3.5 Tillvägagångssätt 

I vår studie har vi valt att göra intervjuer med fyra förskollärare och en specialpedagog som 

även varit verksam i förskolan. Vi ringde och mejlade till de personer som vi ville intervjua 

och vi skickade även ut informationsbrev (bilaga 2) som de fick läsa igenom innan intervjun 

ägde rum. Vi gjorde därefter en intervjuguide som vi kunde följa när vi genomförde 

intervjuerna. Under tiden som intervjuerna pågick ställde vi följdfrågor till det som kom upp, 

för att kunna få ett bredare perspektiv och en djupare förståelse. Den första intervjun skedde 

avskilt i ett samtalsrum och varade i knappt 30 min. Den andra intervjun varade i 35 min, 

intervjun genomfördes med en specialpedagog i hennes arbetsrum. Den tredje intervjun ägde 

rum i ett personalrum och den fjärde och femte intervjun förekom också i ett avskilt 

samtalsrum. De tre sista intervjuerna varade ca 20 minuter var. Längden av intervjuerna har 

varierat beroende på tidsbrist, de som har kort intervjutid har varit i tidsbrist. En del av 

informanterna var väldigt sammanfattande men också utförliga i sina svar när de svarade på 

våra intervjufrågor. Vi valde att spela in samtliga intervjuer med informanterna. Det skulle 

senare underlätta för oss när intervjuerna skulle transkriberas och resultat skulle skrivas. Vi 

övervägde situationen om att intervjua på egen hand, men kom fram till att det kändes som en 

säkerhet att vara två, då man hjälpas åt på ett annat sätt än om man hade genomfört 

intervjuerna själv. Vi tänker alla olika och det kan ge olika perspektiv på de svar vi får fram. 

Bryman (2011) lyfter fram att forskare vill ha detaljerade och utförliga svar på sina 

intervjufrågor inom den kvalitativa metoden (2011).När vi analyserat resultatet av 

intervjuerna delade vi in efter innehållet och de viktigaste delarna i vår studie. Resultatet är 

indelat i fyra huvuddelar Synen på ett inkluderande arbetssätt, Inkluderande arbetssätt - 

exempel, barn i behov av särskilt stöd, Tankar om vad som stödjer och ger möjligheter till ett 

inkluderande arbetssätt och Sammanfattande analys om inkludering och exkludering. Vi valde 

att dela in resultatet i de här huvudrubrikerna för att på så sätt få en tydligare och mer konkret 

analys.  

3.6 Tillförlitlighet 

Denscombe (2009) hänvisar till Lincoln och Gubasom problematiserar om kvalitativa 

forskare kan visa att deras data är exakta och träffsäkra, eftersom kvalitativa studier är 

tolkningsbara. De menar att  forskarna inte på något absolut sätt kan visa att de har rätt. De 

lyfter fram åtgärder som de kvalitativa forskarna kan ta till hjälp av för att kunna övertyga 

läsarna om att de har fått fram en rimlig sannolikhet. Dessa åtgärder är ingen garanti men det 

ger dock en övertygelse om att undersökningens kvalitativa data har producerats och 

kontrollerats på ett bra sätt (2009).  Denscombe lyfter även fram frågan ”om någon annan 

utför forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma 

slutsatser?” (2009:381) Bryman menar att det är omöjligt att frysa en social miljö och därmed 

är det även svårt att upprepa en undersökning och få samma svar som tidigare (2011). 

 

Vi anser att studien är tillförlitlig till viss del eftersom de fakta vi samlat in utgår ifrån våra 

informanter. Informationen är trovärdig eftersom alla berättar hur de arbetar och de ger 

konkreta exempel på hur de arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd i verksamheten. 

Självklart är det viktigt att veta att vi inte har fått all information om hur de arbetar, vi har fått 

ta del av en liten del av deras arbetssätt. Vi varit två personer som intervjuat förskollärarna, 

mest för att tillförlitligheten ska bli så god som möjligt, eftersom det annars kan vara lättare 
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att misstolka samt missförstå något. Vi kan i efterhand reflektera över begrepp som normalitet 

och avvikelse, dessa begrepp var inga som informanterna självmant tog upp. Dessa begrepp 

kan ha gjort att vi fått en annorlunda, djupare och bredare perspektiv på hur ett inkluderande 

arbetsätt kan gå till i förskolan i relation till vår studie. Vi har även reflekterat över att det 

hade varit intressant att få information om hur de arbetar de dagar då de inte är full styrka i 

arbetslaget. Hur fördelas arbetet om det finns vikarier, eller om arbetslaget saknar en 

pedagog? 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som gäller vid forskning och här 

redogörs för de ställningstaganden som tagits i studien.  

Informationskravet, innebär att forskaren har i uppgift att informera de berörda vad som är 

syftet med forskningen som ska genomföras. Vi gjorde det genom att antingen ringa eller 

maila de som vi ville intervjua, vi informerade dem vad studien och intervjun skulle handla 

om, vi informerade även om att intervjun är frivillig och att de hade rätten att avbryta sin 

medverkan när de ville. Vi delade även ut informationsblad till informanterna.  

Samtyckeskravet, innebär att informanten som deltar i undersökningen har rätten att när som 

avbryta sin medverkan. Vi informerade deltagarna om de vill avbryta sin medverkan så går 

det bra, det var inte något vi såg som ett problem om det skulle hända. De medverkande 

befinner sig i en känslig situation eftersom det är deras arbetsätt som vi ska undersöka. Det är 

viktigt att respektera och förstå situationen som informanterna befinner sig i.  

Konfidentalitetskravet, innebär att de medverkandes uppgifter kommer att behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Vi informerade om det här samt att de inspelade intervjuerna 

förvaras så att obehöriga inte får tag på dem och att de kommer att förstöras efter att studien 

är färdigställd och godkänd. 

Nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som har blivit insamlade om enskilda personer och 

platser endast får användas i forskningssyfte. Innan vi startade våra intervjuer informerade vi 

informanterna om att inspelningarna endast kommer användas i den här studien. 
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4. Resultat 

4.1. Synen på ett inkluderande arbetssätt 

Samtliga informanter anser att det är viktigt att arbeta med inkludering i verksamheten på ett 

kontinuerligt sätt. Informanten Jenny tar upp att eftersom alla barn utvecklas i olika takt och 

på olika sätt, är det en utmaning att arbeta inkluderande, där alla barn har ett intresse och där 

barnen får motivation. Hon poängterar dock därför att det är av stor betydelse att se till den 

enskilde individen och inte till hela gruppen. Hon menar också att det är viktigt att följa upp 

verksamheten hur den ser ut. Det är av stor roll att vara en reflekterande praktiker och se vad 

som behövs utvecklas för att barnen i sin tur ska utvecklas. De ska få nya erfarenheter och 

kunskaper.   

Informanten Johanna tar upp att hon strävar efter att barnen ska vara delaktiga i sin egen 

vardag och att de på olika sätt även sker inkludering i verksamheten och att man ska se alla 

barns olikheter, förutsättning och möjligheter. Estelle menar också att vi ska se till varje barns 

behov: 

”Det gäller allt från de barn som har diagnos, ett barn 

som är blygt eller något barn som behöver hjälp med 

motoriken eller liknande” (Estelle) 

 

Samtliga informanter säger sig se till alla barn precis som de är och ta tillvara på deras 

likheter och olikheter. De ser barnens olikheter och likheter som en tillgång för att det ska 

vara en inkluderande verksamhet. Informanterna Jenny och Estelle tar även upp olika 

exempel på olikheter som kan vara exkluderande såsom etnicitet, social bakgrund eller 

funktionsnedsättningar "alla barn är välkomna till förskolan oberoende av kön, etnicitet, 

bakgrund eller handikapp."  

Informanten Ellie tar upp exempel som kan vara ett hinder i verksamheten. Hon delger 

historien om ett barn som har en CP-skada. Pojken har svårt att göra sig förstådd eftersom att 

hans språk inte är fullt utvecklat. Pojken använder sig av tecken som stöd när han ska 

kommunicera, dock har hans högra arm svårt att följa med när han kommunicerar. Ellie gör 

en jämförelse att olika kulturer kan vara en tillgång för andra barn. Dessutom ökar det barnens 

acceptans för olikheter. 

"Barnen har kommit hem och berättat för sina föräldrar 

vilka tecken de lärt sig. Såhär gör man äpplen och barnen 

är jättenöjda. Sedan tror jag det är viktigt i dagens 

samhälle att man pratar om mångkulturellt osv. Att man 

också har acceptans för allting". (Ellie) 

Jenny tar upp att hon gör en koppling mellan inkludering och delaktighet. Informanten tar upp 

förskolans läroplan och de mål och uppdrag som verksamheten ska sträva efter. Hon anser att 

i förskolan ska verksamheten anpassas efter det individuella barnet. I förskolan ska vi se alla 

barn. Att få vara delaktig i sin vardag innebär enligt informanten att barnen ska få yttra sina 

tankar och åsikter och känna att de har en stor betydelse för hur verksamheten sedan kan 

utformas.  
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4.1.1. Pedagogens inställning 

Samtliga informanter tar upp att mycket handlar om pedagogernas inställning, när det gäller 

att arbeta inkluderande i förskolan. Informanten Ellie betonar en av de förutsättningar som 

krävs för att skapa en inkluderande verksamhet:  

"För det första tror jag det handlar mycket om pedagogernas inställning. 

Man kan ha hur mycket hjälpmedel och tid som helst, men har jag en 

speciell inställning så tror jag det handlar mycket om att man kan 

exkludera eller inkludera" (Ellie) 

Informanten Jenny lyfter fram att man som pedagog måste vara föränderlig, man ska kunna 

förändra sitt arbetsätt så det passar barnen, för att kunna tillgodose varje barns behov. Det är 

minst lika viktigt att ha ett arbetsätt som är föränderligt när det gäller barn som kräver en 

anpassning i verksamheten, oavsett om det beror på en funktionsnedsättning eller något annat. 

Pedagogerna måste se vilka möjligheter som finns, hur kan vi arbeta vidare med barnens 

visade intressen?  Pedagoger måste hela tiden ställa sig frågor som; vad har barnen lärt sig? 

Hur har de utvecklats? Vad har dem fått för ny kunskap? Barnen måste bli motiverade och 

intresserade, annars lär de sig inte. Informanten Johanna menar att de hela tiden måste ligga 

ett steg före som pedagog, hur man kan organisera den dagliga verksamheten. Hon ger 

exempel på de klassiska samlingssituationerna, ska alla vara med på samlingarna, ska barnen 

delas in i två mindre grupper, måste vi ha en samling? Hon menar att det är viktigt att man 

som pedagog hela tiden ställer sig frågan; vad är bäst för barnen?  

 

Informanten Johanna menar att man som pedagog kan vara mer exkluderande i sina tankar än 

vad man har varit tidigare. Informanten menar att om tankar om specifika 

funktionsnedsättningar finns kan det innebära en risk för exkludering i en ordinarie 

förskoleverksamhet jämfört med en specialförskola. Johanna poängterar att förskolan alltid 

har ett uppdrag att ta emot alla barn oavsett bakgrund och förmågor och se till alla barn 

oberoende av kunskaper, behov av särskilt stöd eller olikheter etc. 

 

Informanten Jenny specificerar Johannas tankar genom att ta upp:  

 

Förskolan ska anpassa miljön och sitt arbetssätt utefter 

det individuella barnet, gör vi detta jobbar vi 

integrerande och får barnen delaktiga i sin vardag. 

(Jenny) 

 

Jenny menar därmed att barnen även ska vara delaktiga i sin vardag och att förskolans 

verksamhet ska kunna anpassas för att tillgodose alla barns behov. Alla barn utvecklas inte på 

samma sätt men några barn har behov av särskilt stöd.  

 

”Jag tycker att inkludering gäller samtliga barn, man 

behöver inte särskilja barn som har behov av särskilt 

stöd, inkludering är en norm som vi arbetar med, med 

alla barn” (Jenny) 

 

Jenny ger som exempel att en del behöver öva grovmotorik medan andra behöver öva sin 

finmotorik. Förskolans uppdrag är att se vad varje barn behöver, för att kunna utvecklas på 

bästa möjliga sätt. Informanten Ellie menar även hon att förskolan uppdrag innebär att skapa 

en verksamhet som omfattar alla barn och för att göra det krävs det hänsyn till enskilda barn. 

"få med alla i barngruppen i möjligaste mån och då utgår man naturligtvis från det enskilda 
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barnet [...] ibland är det svårt, alla vill inte vara med på allting." Informanten menar att det kan 

vara en svårbalansgång "det är en självklarhet att man vill att alla barnen ska vara med på 

allting. Man vill att alla ska kunna leka med alla." 

 

4.2 Analys- synen på ett inkluderande arbetsätt 

I resultatet betonas det att en strävan är att låta barnen vara delaktiga i vardagen för att de så 

mycket som möjligt ska bli inkluderade i verksamheten. Genom att vara delaktiga och får vara 

med och utforma verksamheten blir de inkluderade i sin egen vardag. Pedagoger ska se till 

barns olikheter, möjligheter och förutsättningar för att verksamheten och deras arbetsätt ska 

vara föränderligt, därmed ser de till varje barn och deras behov. Nilholm (2006) utvecklar 

delaktigheten ytterligare och menar att pedagogerna bör ta tillvara på barnens olikheter och 

det ska ses som en tillgång eftersom det skapar en inkluderande verksamhet. Emanuelssons 

(2007) tankar styrker det som informanten Jenny betonar om att barn ska ha möjlighet att vara 

delaktiga i verksamheten och att undervisningen ska genomföras så att barnen känner att det 

fått möjlighet att vara delaktiga. Karlsudd (2011) förklarar att begreppet inkludering handlar 

om att eleverna ska inkluderas i undervisningen och att alla är olika. Han menar vidare att alla 

är lika mycket värda och att i en skola för alla ska alla trivas samt att den ska vara öppen för 

alla individer. 

 

Samtliga informanter är medvetna om att mycket handlar om pedagogens inställning när det 

gäller att ha ett inkluderande arbetssätt i förskolan. Informanterna anser att det är viktigt att 

man som pedagog är föränderlig och att man ska kunna arbeta på olika sätt i verksamheten. 

Som pedagoger är det viktigt att se de möjligheter som finns för en fungerande verksamhet. I 

förskolan är det också viktigt att organisera och ändra om verksamhete n. Eriksson (2009) 

menar att vara föränderlig är betydelsefullt för att verksamheten ska utvecklas och därmed 

gynna barnens utveckling (2009.) Den pedagogiska miljön handlar om förhållningssätt och 

människosyn. Verksamheten och miljön ska bidra till ett lärorikt lärande. Eriksson (2009) 

menar att det är pedagogerna som är vuxna och de som ger barnen förutsättningar att kunna 

vara delaktiga i verksamheten på förskolan. Vi ser en tydlig koppling till Leathermans tankar 

om pedagogers inställning till att barn med särskilda behov ska kunna vara delaktiga i 

verksamhetens vardags. Leatherman menar att dagens samhälle tänker inkluderande och 

därför är det viktigt att pedagogerna fungerar som handledare i verksamheten. Eriksson 

(2009) menar i sin tur att delaktighet  handlar om att bli sedd och hörd. Det är viktigt att 

pedagogerna lyssnar på barnen och att de visar sig intresserade av det barnen har att säga och 

det förhållningssättet stärker barnens självkänsla och därmed även deras självförtroende. 

Eriksson belyser att barnens möjligheter till påverkan blir större när de arbetar i mindre 

grupper. Ett arbetssätt som underlättar även för pedagogerna. Det blir enklare att lära känna 

barnet och därmed möta barnet utifrån sina egna förutsättningar, behov och intressen.  

Resultatet visar även vikten av att vara en reflekterande praktiker. Eftersom att varje barn ska 

utvecklas utefter sina egna behov och möjligheter är det viktigt att pedagogen följer upp 

verksamheten och arbetet kontinuerligt. Genom att reflektera över vad som är bra och mindre 

bra i verksamheten, blir det lättare att se vad som behövs utvecklas och förbättras, så det 

gynnar barngruppen och de enskilda individerna. Eriksson (2009) lyfter fram att det är upp till 

pedagogen att göra barnen delaktiga i en verksamheten där de kan utvecklas (2009). 

Informanterna betonar att barnen ska få vara delaktiga i verksamheten och Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) belyser det explorativa samspelet och att det är viktigt att barnen 

ska få göra egna upptäckter för att det ska bli ett motiverande lärande. Pedagogerna har 

möjlighet att utmana och stödja barnet i leken. Barnet har själv möjlighet att utveckla sin lek 

tillsammans med kompisar eller pedagogen, i detta arbetsätt blir barnet stimulerad. De lyfter 
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även fram det berättande samspelet där pedagogerna på ett lekfullt sätt kan föra in nya vinklar 

i leken och också föra in den "riktiga världen" till "barnens  värld" För pedagogerna är det den 

betydelsefulla berättelsen som är i fokus och pedagogen kan bidra med nytt material som får 

barnets berättelse och lek att leva vidare. Genom det formbundna samspelet kan pedagogerna 

ha i tanke att genomföra en styrd uppgift och fokusera på deras syfte. Ofta får barnen in 

lekfulla dimensioner. Johansson och Pramling Samuelsson menar då att det är viktigt att ta till 

vara på barnens fantasi och kreativitet. I resultatet belyser informanterna betydelsen av hur 

viktigt det är att vara flexibel i sitt arbetssätt och se till barnens intresse.  

4.3 Inkluderande arbetssätt- exemplet barn i behov av särskilt stöd 

Informanten Ellie lyfter fram exempel på konkreta arbetssätt på hur de tillsammans i 

barngruppen kan göra övningar som gynnar alla barnen. Innan maten har de samlingar där de 

gör rörelser med munnen, då kan de forma ljud med hjälp av munnen och ibland blåser de på 

små papperstussar genom ett sugrör. De har även övni ngar med barnet när de sitter 

tillsammans i 5-15 minuter. Barnet får gräva i lådor som är fyllda med t.ex. ris eller 

makaroner och leta efter saker som är gömda i lådan. Ellie anser också att de har ett bra 

samarbete med barnhabiliteringen. De har fått olika övningar som övar upp pojkens grepp och 

finmotorik i hand och i fingrar. Pedagogerna vill gärna ha olika övningar så de kan variera 

arbetssättet och se till det som intresserar barnet så han upplever motivation och intresse i det 

han gör. 

 

Informanten Johanna menar att det är viktigt att se till individen. Hon ger ett exempel på döva 

barn, skulle de barnen vara i en ”vanlig” barngrupp finns risken att det blir väldigt ensamt när 

det inte finns någon att kommunicera med eftersom att de flesta förskolor inte använder 

teckenspråk som ett kommunikationsverktyg, utan mer som ett stöd. Som pedagog är det 

viktigt att se barnet. Vad behöver detta barnet öva på? Vad behöver barnet extra hjälp med? 

Hon menar exempelvis om ett barn har autism så är det inte alla barn som har problem vid 

förändringar. Generellt brukar de titta på vad det är som är bra för de barn som har 

nedsättningar. Struktur brukar vara något som återkommer. Informanten menar att i detta fall 

kanske ett bildschema är ett bra sätt att arbeta på och detta gynnar alla barn i verksamheten. 

Informanten har upplevt att barnen tycker det är roligt att själva kunna kolla på schemat och 

se vad som kommer hända under dagen. Hon menar vidare att man lär känna sin barngrupp 

och vet man som pedagog att det finns vissa barn som är känsliga vid förändringar kan man 

göra saker som underlättar för barnet. Precis som informanten Frida tidigare i texten menade 

när de bytte lokaler på förskolan var det viktigt för dem att återskapa större delen av miljön 

för pojken som hade svårt för förändringar. De hade uppmärksammat att miljön var en 

trygghet där han kände igen sig och där han kände sig som hemma 

 

Jenny informerade om en erfarenhet av ett barn som hade Downs Syndrom som kom till 

förskolan i tidig ålder och som inte kunde sitta eller gå. Det var mycket praktiska delar som 

t.ex. special barnvagn, special stol m.m. som skulle fungera för att barnet skulle kunna bli 

inkluderad i verksamheten genom bara miljön.  Eftersom barnet inte kunde prata så införde de 

nya ord genom teckenspråk. På så sätt kunde barnen kommunicera med honom genom enkla 

ord. Barnen tyckte det var roligt och ville lära sig fler ord eftersom de kunde kommunicera 

mer med pojken.  

 

Det blev en naturlig del i verksamheten, han blev som en av de andra. 

Vi vet av den forskning som har framkommit att stora barngruppers 

påverkan på barn i behov av särskilt stöd far mest illa. Då är det mest 
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den sociala och språkliga utveckling som kommer i skymundan för att 

det är så många barn på få pedagoger. (Johanna)  

Informanten Frida ger även hon exempel på hur stor betydelse miljön har för barnen. De har 

ett barn som har svårt att vara med i för stora grupper och andra sociala sammanhang. Barnet 

har även svårt för förändringar. Avdelningen har precis flyttat till nya lokaler;  

 

Vi har försökt att återskapa miljön precis så som vi hade den innan 

flytten. Vi såg att inne i hemvrån där vi hade hundbäddar och 

docksängar, där funkade det, där är de flesta barnen och lekte. […] 

och för pojken som har svårt för förändringar, för hans del var det bra 

att vi återskapade så mycket som möjligt efter flytten, för då kände 

han sig hemma. (Frida) 
 

Informanterna beskriver en inkluderande miljö i förskolans som föränderlig. Estelle menar att 

miljön omfattar även regler och samvaron mellan barnen och kopplar det till. Hon lyfter även 

hur viktigt det är att ”bygga och utforma efter deras intresse och försöker lyfta fram de barn 

som är blyga, eller de som inte kommer in i gruppen.” Informanten ger ett exempel på hur 

hon har fått barnen delaktiga i miljöns utformning och barnen fick vara med att utforma regler 

och förhållningssätt som skulle gälla på avdelningen. Det har de sedan satt upp och jobbat 

mycket med exempelvis hur en bra kompis ska vara. På så vis har de tillsammans kommit 

fram till hur miljön ska vara för att alla ska trivas.  

 

4.3.1 Särskilda insatser 

Informanten Ellie belyser de externa insatser som de har tagit in för att kunna hjälpa barnet 

med särskilt behov på bästa sätt. De har ett barnhälsoteam som de pratar med en gång i 

månaden, då är det med kollegor och förskolechefen. Där de lyfter fram det som kanske 

bekymrar dem eller något annat de har observerat. Därefter pratar de med föräldrarna och ser  

hur de kan lägga upp arbetet tillsammans.  Informanten Jenny har haft erfarenheter av att 

arbeta med barn som har Downs syndrom. Hon har arbetat tillsammans med 

barnhabiliteringen i ett specialteam med logoped, specialpedagog samt en sjukgymnast. 

Eftersom informanten kände att de inte hade tillräckligt med kunskaper såg de väldigt positivt 

på samarbetet.  Hon menar att barns behov är väldigt individuella och just i detta fall arbetade 

de mycket med barnets rörelser som skulle utveckla barnet. Tillsammans med logopeden 

arbetade de med ljud för talets utveckling. Hon belyser att specialpedagogen var delaktig och 

hjälpte personalen med hur de skulle arbeta för att barnet skulle utvecklas. 

4.3.2 Dilemma - Förskollärares förklaring till vad som förhindrar ett 

inkluderande arbetssätt 

Informanten Ellie som arbetar med pojken som har en CP-skada menar att det kan bli 

svårigheter för barnet på grund av att han inte kan tala. Detta på grund av att hans arm inte 

följer med när han kommunicerar med tecken. Det finns riskatt det s ker missförstånd, som 

kan leda till att pojken inte blir förstådd i alla situationer. Dock lyfter Ellie fram att 

pedagogerna tillsammans med barnen lär sig nya ord och tecken varje vecka. Barnen vill lära 

sig det eftersom de då kan kommunicera mer med pojken som har tecken som stöd. 

 

Estelle som har erfarenheter av barn som har autism och ADHD, menar att ett hinder kan vara 

att det är så mycket nya kunskaper som man måste ta till sig när man arbetar med barn som 
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har någon form av diagnos. Det tar tid och hon känner även att baskunskapen inte alltid räcker 

till. Även informanten Frida tar upp att det finns situationer när ens kunskap inte räcker till. 

 

Frida lyfter även fram hindret som finns runt om på många förskolor i landet, personalbristen. 

Hon menar att verksamheten blir styrd p.g.a. barngruppens storlek i förhållande till antal 

pedagoger, vid sjukdomar, vikarier som inte alltid är insatta i situationen osv. Johanna har 

upplevt att det finns pedagoger som ibland gör sig till martyrer och ser bara problemen och 

vad som inte fungerar, barngruppen är för stor, för lite personal, outbildade pedagoger, 

lokalernas utformningar. ”Det behöver inte stå 22 barn i kö till två toaletter när alla ska ut, 

dela in barnen i smågrupper, några i taget.” Hon menar att verksamheten blir lättare om man 

ser möjligheterna istället och ser till vad barnen mår bäst av.  

 

4.4 Analys - inkluderande arbetssätt barn i behov av särskilt stöd 

Informanterna har olika syn på hur de kan arbeta inkluderande i verksamheten. Mycket beror 

på hur barngruppen ser ut och vad det finns för olika behov av stöd. Resultatet tar upp hur 

betydelsefullt det är att se till individen. Ett exempel som ges är barn som exempelvis är döva. 

Om de här barnen skulle gå på en ”vanlig” förskola i en ”vanlig” barngrupp finns chansen att 

de känner sig ensamma på grund av att det inte finns någon som kan kommunicera med dem. 

Enligt informanten Johanna lyfter fram att förskolorna oftast inte använder teckenspråk som 

ett kommunikationsverktyg utan mer som ett stöd. Enligt Gerland och Aspeflo (2009) är 

uppgiften som pedagogerna har en balansgång. Pedagogerna måste ha en medvetenhet om att 

det finns risk till en exkludering, om de inte är uppmärksamma på ett barn som har 

svårigheter. Det finns en tydlig koppling till inkluderande arbetssätt i förskolan där 

pedagogerna ser till individen, och där de tillsammans med barnen lär sig nya tecken och ord 

för att kunna underlätta och kommunicera mer med en pojke i barngruppen. Eriksson (2009) 

beskriver att barn oftast uttrycker sig verbalt när de vill yttra sina åsikter vilket visar att man 

som pedagog även ska se till de barn som inte kan tala av olika anledningar. Dessa barn 

uttrycker sig bland annat genom kroppsspråk och känslor. Teveborg (2001) pekar på det som 

informanterna tar upp som vikten av att få delta och han skriver att i en skola för alla ska 

barnens behov sättas i centrum. Barnen ska ha möjlighet att få utveckla sina kunskaper och 

färdigheter för att bli självständiga individer i samhället. Ahlberg (2007) belyser även hon att 

en lärare ska kunna hjälpa och stötta elever, på rätt sätt för att de ska utvecklas. Barnen har 

rätt att få rätt typ av insats och tillräckligt med stöd för att klara av sin vardag.  

 

Samtliga informanter påpekar att miljön är viktig och att den ska anpassas efter barngruppen 

och deras behov. Informanten Estelle poängterar att barnen får vara med och påverka miljöns 

utformning för att på bästa sätt göra så att alla trivs. Att bygga och utforma efter deras 

intressen och försöka lyfta fram de barn som är blyga, eller de som inte kommer in i gruppen. 

Nordin-Hultman (2006) menar däremot att barnet och omgivningen är deras kontraster. Först 

ser man på dem som enskilda enheter eftersom de möter varandra samt påverkar varandra 

ömsesidigt. De är dock ändå självständiga oberoende vilket tillstånd de befinner sig i. Som 

tidigare nämnts sker det hela tiden en utveckling hos barnet och Nordin-Hultman poängterar 

att barn formas och förändras ständigt. Hon menar vidare att både miljön och materialet har 

stor betydelse inom pedagogiken. Informanten Frida ger exempel på hur stor betydelse miljön 

har för barnen. Hon berättar att de har ett barn som har svårt för förändringar och i och med 

deras byta av lokaler var pedagogerna tvungna att återskapa samma miljö som de tidigare 

hade för att han skulle känna sig trygg i miljön. 
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Ett dilemma är det som Brodin och Lindstrand (2010)  tar upp, bristen på utbildade lärare och 

att det ofta finns lärare som inte har någon behörighet samt att det är svårt att få in vikarier 

som har kompetens för yrket. Vi ser en tydlig koppling till det som informanten Frida lyfter 

fram om personalbristen. Hon menar att verksamheten styrs av barngruppens storlek i 

förhållande till antal pedagoger. Eriksson (2009) menar att personalbrist kan leda till att barns 

delaktighet inte kommer till uttryck i verksamheten på det sätt som det ska. Informanten 

Johanna menar att arbetet blir lättare om man ser möjligheterna istället för de hinder som kan 

uppstå i verksamheten. Hon menar vidare att pedagoger ser vad barnen mår bäst av. Ett hinder 

som ofta uppstår i förskolan är bland annat att barnen ofta får avbryta sin aktivitet på grund av 

de rutiner som förskolan är styrd av, som exempelvis middagssituationer. Eriksson (2009) 

skriver då att förskolans rutiner kan minska barnens delaktighet i verksamheten. Dock är 

rutiner som utevistelse, vila och måltider viktiga. Det tar mycket tid från annan verksamhet 

och därmed även barnens chans till utforskande och inflytande av verksamheten. 

Informanten Johanna menar att en form av insats kan vara genom pedagogiska kartläggningar, 

där de kommer fram till vad pedagoger och specialpedagoger har sett i verksamheten, och vad 

som behöver ändras. Pedagogerna arbetar tillsammans för att hitta lösningar som fungerar för 

det barn som är i behov av särskilt stöd. Björck- Åkesson (2009) stärker detta genom att 

beskriva kartläggning i förskolans miljö. Hon menar att det behövs kartläggning för att kunna 

genomföra och planera åtgärder. En kartläggning ska utgå från de svårigheter och förmågor 

som pedagoger, föräldrar eller barnet själv har observerat i förskolans vardag. Vid en 

kartläggning är det viktigt att de som har den största vardagskontakten med barnet är  insatta 

och delaktiga eftersom det är de som har mest kunskaper kring vad barnet behöver i vardagen. 

Genom detta upplägg av kartläggning blir den så bra som möjligt för de barn som är i behov 

av särskilt stöd.  Sammanfattningsvis har samtalen i arbetslaget en stor betydelse för att 

arbetet i verksamheten ska fungera. Samtliga informanter har i resultatet påpekat samarbetet 

mellan de olika avdelningarna samt samarbete med olika externa insatser. Informanterna 

menar att samarbeten har en betydande roll för ett inkluderande arbetssätt. Genom dessa 

samarbeten kan pedagogerna enklare skapa en inkluderande verksamhet som gynnar alla barn 

på avdelningen vare sig de är i behov av särskilt stöd eller inte. Björck-Åkesson menar att den 

största potentialen att kunna förändra och påverka är i förskolans vardagsmiljö, det är i den 

miljön där barnets utveckling till stor del sker (2009). 

4.5 Tankar om vad som stödjer och ger möjligheter till ett inkluderande 

arbetssätt 

Johanna poängterar även att samtalen i arbetslaget är viktiga, då det lyfts fram och diskuteras 

hur samlingen kan göras bättre, hur av och påklädning kan gå smidigare osv. Även Estelle är 

medveten om hur viktigt det är att ha ett bra samarbete mellan kollegorna, både på 

avdelningen men även avdelningarna mellan. Hon menar att man inte klarar allting på egen 

hand: 

 

”Det är viktigt att man kan mötas och prata och framförallt våga be om 

hjälp, när man känner att ens kunskaper inte räcker till, eller när man 

inte vet hur man kan gå vidare i arbetet om inkludering” (Estelle) 

Estelle tar upp något som kallas för reflektionsmöten. Möten de har en gång i veckan 

tillsammans i arbetslaget. På reflektionsmötena fylls en mall i och då ser pedagogerna "vad vi 

kan hjälpa barnet med och hur vi kan ändra om organisationen och verksamheten [...]" och 

Estelle menar att arbetet enligt mallen underlättar för vidare arbete i verksamheten.  
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Informanten Johanna delar upp miljön i fysisk miljö, pedagogisk miljö och social miljö och 

menar att den fysiska miljön handlar om rummets utformning. Den ska anpassas efter hur 

många lokaler som förskolan har tillgång till samt att det ska vara lätt att ta sig fram för barn 

om de är rullstolsburna så inte några möbler står i vägen. Johanna menar vidare att den 

pedagogiska miljön handlar om förhållningssättet och människosynen hos pedagogerna 

medan den sociala miljön handlar om samlingssituationer. Hon beskriver hur fysisk och social 

miljö kan och bör anpassas till såväl gruppen som enskilda barn och att det är en ständigt 

pågående process. Det kan vara aktiviteter i grupp eller enskilt. Huvudsaken är att 

pedagogerna anpassar sig efter barnen och deras behov. Ellie framhåller också att miljön är en 

ständigt pågående process som anpassas efter barnen.  

 

Informanten Johanna tar upp att man genom pedagogiska kartläggningar kommer fram till 

vad pedagoger och specialpedagoger har sett i verksamheten, vad behöver ändras? Pedagoger 

och specialpedagoger arbetar tillsammans för att hitta lösningar som fungerar och 

anpassningar som behöver göras i verksamheten. Informanten Frida menar att ett samarbete 

med externa insatser av någon form underlättar det inkluderande arbetssättet. Det kan vara till 

deras fördel med någon form av insats, då kan de lättare se vad som behöver göras och vad 

som behöver utvecklas ytterligare i verksamheten.  

4.6 Analys om samtal och reflektion samt samarbete med andra 

Björck-Åkesson (2009) menar att barnets utveckling till stor del sker i förskolans miljö, det är 

därmed i den miljön det är enklast att påverka och göra förändringar som påverkar barnets 

utveckling positivt. I resultatet framkommer det att informanterna anser att samarbete och 

samtal mellan olika externa insatser och i arbetslaget med kollegor har en stor betydelse för 

ett fungerande och inkluderande arbetssätt i verksamheten. Samarbetet mellan pedagoger och 

externa insatser skapar en inkluderande verksamhet som genererar en positiv utveckling för 

alla barn på avdelningen. En informant framhåller betydelsen av att våga be om hjälp, när 

kunskaperna inte räcker till och när arbetet inte fortskrider i verksamheten. Ahlberg (2007) 

menar att alla barn har rätt till externa insatser vid behov. Som lärare är det viktigt att kunna 

hjälpa barnen för att de ska klara sin vardag och kunna be om hjälp för att kunna gå vidare 

med sin verksamhet.  

 

I resultatet framkommer det även att ett sätt att kunna förändra verksamheten är att 

pedagogerna reflekterar och utvärderar verksamheten. Eriksson (2009) menar att pedagogerna 

bl.a. ska ha ett möjlighetsinriktat förhållningssätt, de ska även se vad som ligger bakom 

barnens agerande. Eriksson menar att pedagogerna måste vara uppmärksamma och observanta 

på vad som sker i barngruppen.  En informant framhåller att reflektionsmöten kan vara ett sätt 

för utvärdering av verksamheten. Informanten menar att det underlättar arbetet genom att utgå 

från en mall för att sedan kunna återgå till den och reflektera över vad som behöver förbättras 

i verksamheten. 

 

4.7 Sammanfattande analys om inkludering och exkludering 

Informanterna anser att inkludering innebär att alla barn ska inkluderas i förskolan och i 

skolan oberoende bagage och erfarenheter. Alla barn är lika mycket värda och i en skola för 

alla ska alla individer trivas och må bra. Karlsudd (2011) förklarar begreppet inkludering och 

menar att barn och elever ska bli inkluderade i förskolans och skolans verksamhet och 

undervisning. Alla individer är lika mycket värda oavsett vilken bakgrund och bagage de har 

med sig sen tidigare upplevelser och erfarenheter. Alla barn och elever har en stor betydelse 

och i en skola för alla ska alla trivas och den ska vara öppen för alla individer. Rivera (2007) 
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tar upp att det är viktigt att tänka på vad begreppet en skola för alla egentligen innebär. Det är 

en skola där alla blir sedda och är lika mycket värda. Det är även en skola där elevernas 

olikheter och erfarenheter tillsammans skapar en lärorik helhet. En skola för alla är även en 

skola som inte segregerar när det gäller bland annat funktionsnedsättning. Karlsudd (2011) 

menar att begreppet inkludering ska genomsyra verksamhetens utformning och pedagoger ska 

ta tillvara på barnens olikheter för att skapa en inkluderande verksamhet. Alla individer har 

rätt till ett deltagande i sin utveckling. Det finns hinder för en inkluderade verksamhet, det 

finns värderingar hos individen om vad som är en avvikelse och ett avvikande beteende. Det 

kan bli en form av exkludering. Mycket handlar om pedagogernas synsätt, alla barn ska bli 

sedda och vara lika mycket värda oavsett bakgrund, kunskap eller funktionsnedsättning. 

Emanuelsson (2007) belyser att undervisningen ska anpassas efter vilka behov barnen i 

verksamheten har. Informanten Jenny menar att eftersom att alla barn utvecklas i olika takt 

och även på olika sätt är det viktigt att se till den enskilda individen och inte enbart till 

gruppen. Därför får de se till barnens intresse för att skapa motivation till ett lärorikt lärande. 

Eriksson (2009) menar då att det är viktigt att göra barnen motiverade och inspirerande av den 

omvärld som de befinner sig i och att barnen ska få vara delaktiga i sin vardag. Resultatet 

visar att det är viktigt att ständigt arbeta med inkludering i verksamheten, för att öka barnens 

möjligheter att utvecklas och få nya erfarenheter och kunskaper. Verksamheten ska varieras 

och följas upp, barnen ska få nya erfarenheter och nya kunskaper ska skapas. Grunden för en 

fungerande verksamhet innebär att barnen ska få yttra sin åsikter och tankar. Det är vikti gt att 

barnen får ett inflytande i vardagen. Emanuelsson (2007) lyfter fram att inkludering handlar 

om allas rätt till ett deltagande i sin utveckling. Alla ska delta i sin utbildning och barn och 

elever har ska få ett ansvar och deltagande för arbetet som pågår i förskola och skola. 

Emanuelsson menar då vidare att begreppet inkludering därför bör vara en viktig del när man 

talar om verksamhetens organisation, planering, genomförande samt utveckling.  
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6. Diskussion 

Vad är egentligen normalt? Vad är onormalt? Vem bestämmer det? Vi ser alla på normalitet 

på olika sätt utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper. Enligt Perssons (2007) förklaring 

av normalfördelningskurvan är det så vi mäter olika egenskaper och kunskaper inom 

normaliteten. Mäter vi indirekt även avvikelse när vi mäter normalitet? Enligt resultatet kan vi 

tyda att det är samhället som har en stor inverkan på vad som är normalt och avvikande. 

Precis som Tideman (2000) lyfter fram handlar normalitet om vad samhället anser vara 

normalt (2000). Enligt resultatet kan vi också tyda att pedagogernas inställning till vad som är 

normalt och avvikande har en inverkan på barnen. I resultatet ser vi att pedagoger som 

inkluderar barn med särskilda behov ser till barnets behov, men de arbetar även för  att barnet 

ska ses som så normalt som möjligt. Tideman (2000) menar att det krävs någon form av insats 

när individen ska gå från avvikande till normal. Dessa insatser som ska hjälpa individen att bli 

"frisk" kan bland annat vara träningsprogram eller rehabiliterande insatser (2000). Vi anser att 

informanterna ser till varje barn och vad de kan utveckla i verksamheten för att det i sin tur 

ska utveckla barnen. De utgår från ett individperspektiv och precis som Lutz (2006) menar 

förklaras det normala hos individen och det är utifrån barnet som verksamheten ska formas 

(2006). Ser vi vad barnet har svårt för, vet vi också hur vi ska arbeta vidare för att det ska ske 

en utveckling. Informanterna visar tydligt att de ser till individen utifrån anser att det är 

betydelsefullt att dessa två perspektiv ska gå hand i hand, då har man möjlighet att skapa en 

verksamhet som anpassas till alla barn, det gynnar även deras utveckling. I resultatet är det 

också tydligt att informanterna ser det "avvikande" barnet som en tillgång. Lutz (2006) 

belyser att fokuset läggs på att omvandla miljön efter barnet. Informanterna ser det 

"avvikande" barnet utifrån ett demokratiskt perspektiv. De gör inga skillnader på barnen i 

barngruppen, de ser alla barn som en tillgång där det finns möjligheter att få kunskaper om 

varandras erfarenheter. De arbetar mycket utifrån det kompensatoriska perspektivet där  

barnen ska få samma förutsättningar och att alla barnen ska kunna vara lika delaktiga i 

verksamheten, oberoende om de har särskilda behov.  

 

Informanterna anser att inkludering innebär att alla barn ska inkluderas i förskolan och i 

skolan oberoende av bagage och erfarenheter. Alla barn är lika mycket värda och i en skola 

för alla ska alla individer trivas och må bra. Detta styrker Karlsudd (2011) genom att förklara 

begreppet inkludering och menar att barn och elever ska bli inkluderade i förskolans och 

skolans verksamhet och undervisning. Samtliga informanter menar att varje pedagog har en 

stor roll i ett inkluderande arbetssätt. Vi vet utifrån forskning att i dagens (för)skola ska 

barnens behov sättas i centrum. Barnen ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och 

färdigheter i en inkluderande verksamhet. Karlsudd (2011) menar att alla individer är lika 

mycket värda oavsett vilken bakgrund och bagage de har med sig sen tidigare upplevelser och 

erfarenheter. Alla barn och elever har en stor betydelse och i en skola för alla ska alla trivas 

och den ska vara öppen för alla individer. Emanuelsson (2007) belyser att undervisningen ska 

anpassas efter vilka behov barnen i verksamheten har. Informanten Jenny menar att eftersom 

att alla barn utvecklas i olika takt och även på olika sätt är det viktigt att se till den enskilda 

individen och inte enbart till gruppen. I resultatet har det framkommit att det finns olika 

hinder (men även möjligheter) i en inkluderande verksamhet. Barn har samma behov, men 

behöver olika stöd från oss vuxna för att behoven ska bli tillgodosedda.  I resultatet framhåller 

informanterna hur betydelsefullt det är med pedagogens inställning och att man som pedagog 

ska vara föränderlig i sitt arbetssätt.  

 

Ett problem i dagens samhälle är att i förskolor/skolor bildas det oftast stora barngrupper och 

pedagogerna kan få svårt att se till alla barns behov på grund av olika faktorer, exempelvis att 

tiden inte räcker till, eller på grund av outbildade lärare. Även personalbristen är något som 
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har blivit uppmärksammat i och med att barngrupperna blir allt större och större. 

Verksamheten kan bli styrd på grund av personalbristen och när det sätts in vikarier. Något 

som vi har blivit uppmärksammade på gällande personalbrist, vikarier och brist på kunskap, är 

om det sker någon form av exkludering av alla barn i verksamheten? Blir alla barns behov 

tillgodosedda om det är brist på kunskap? Vad händer med de barnen som inte får den hjälp 

som de behöver? Detta visar på hur viktigt det är att man som pedagog kan hantera  olika 

vardagssituationer som kan uppstå i verksamheten.  

 

Pedagogen ska kunna se vad som behöver förändras i verksamheten och vilka behov barnen 

behöver för att utvecklas. Även Karlsudd (2011) menar att mycket handlar om pedagogernas 

synsätt, alla barn ska bli sedda och vara lika mycket värda oavsett bakgrund, kunskap eller 

funktionsnedsättning. Vi ser en tydlig koppling om pedagogernas inställning till det arbetssätt 

som bedrivs med exempelvis pojken som har en CP-skada och vars språk inte är fullt 

utvecklat. Pedagogen i den verksamheten menade att det finns olika möjligheter att arbeta på 

trots ett sådant dilemma i verksamheten. Vi anser att denna inställning och detta arbetssätt 

gynnar alla barnen i verksamheten, de lär sig nya tecken varje vecka för att kunna 

kommunicera bättre med pojken. Genom detta arbetssätt ser vi möjligheter på att en 

inkluderande verksamhet kan ske oberoende av hur barngruppen ser ut. Vi kan även se 

positiva konsekvenser av ett sådant arbetssätt.  Barnet känner sig delaktig i verksamheten och 

får ett inflytande till ett nytt lärande gällande bland annat kommunikation med tecken som 

stöd.  

 

I resultatet har det framkommit att pedagoger i förskolan har många uppdrag som de ska 

arbeta med varje dag. Verksamheten ska utformas utifrån varje enskilt barn och deras behov, 

men även arbetsområden som omsorg och utveckling är en stor del. I resultatet har det 

framkommit ett sådant hinder där kommunikationsmöjligheterna brister, då man får ta till 

tecken som stöd för att det ska ske en förstående dialog mellan barnen och de vuxna. Ett 

dilemma som har framkommit i resultatet, är när döva barn placeras i en ”vanlig” barngrupp. 

Risken finns att barnet känner sig ensam eftersom han eller hon inte kan kommunicera fullt ut 

med de andra barnen och de vuxna på förskolan. Informanten i resultatet lyfter fram att alla 

förskolor inte använder teckenspråk som ett kommunikationsverktyg, utan de använder tecken 

som stöd istället. Vidare kan detta skapa problem, vi menar att det kan brista i kommunikation 

med såväl barn som vuxna. Kan detta bidra till en exkludering i verksamheten?  Rivera (2007) 

menar att en skola för alla är också en skola där elevernas olikheter och erfarenheter 

tillsammans skapar en lärorik helhet. En skola för alla är även en skola som inte segregerar 

när det gäller bland annat funktionsnedsättning. Vi anser att man ska se till varje barn och 

respektera allas olikheter och se varandras olikheter som en möjlighet till ett lärande för alla 

verksamma i förskolan och i skolan.  

 

Brist på kunskap är något vi vet genom forskning och genom de intervjuer som vi gjort under 

studiens gång. De flesta i förskolan har någon form av brist i sin kunskap. Informanterna 

påpekade själva att de inte kan veta allt. Björck-Åkesson (2009) menar att man som pedagog 

kan behöva kunskap kring generella och specifika aspekter. De här aspekterna är kopplade till 

utveckling och lärande och underlättar det arbetet med de åtgärder som barnet behöver. Vi 

anser att man som pedagog ska vara medveten om de sjukdomar och diagnoser som finns och 

att man som pedagog är medveten om att det ibland är tidskrävande för att komma fram till ett 

bra arbetssätt som fungerar för barnet, övriga barngruppen och för arbetslaget.  I sådana 

situationer finns det externa insatser att ta hjälp av och samarbeta med, som exempelvis BVC, 

barnhabiliteringen och även samarbetet inom arbetslaget är viktig. Genom samarbete med 

olika externa insatser och andra pedagoger vid exempelvis kartläggningar i förskolan kan man 
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tillsammans se vad som är bäst för barnet gällande exempelvis miljön. Kartläggningar gynnar 

inte bara de barn som har behov av särskilt stöd, det kan även gynna andra barn i förskolan. 

Genom kartläggningar blir det tydligare och enklare att planera och genomföra åtgärder. När 

det sker kartläggningar är det viktigt att de personer som är insatta och delaktiga i barnets 

vardag arbetar tillsammans. Det är de personer som känner till barnets behov och kunskaper. 

Kartläggning underlättar arbetet för en inkluderande verksamhet.  

 

Persson (2007) lyfter fram hur betydelsefullt  och hur viktigt det är att se till barnens behov 

genom ett relationellt perspektiv. I det relationella perspektivet är det sambandet och 

interaktionen mellan barnen och miljön som har en stor betydelse. Det är inte barnet som är 

problemet utan det är pedagogernas uppgift att se till barnen och att verksamheten ska 

utformas utifrån deras intressen och behov. Vi anser att det är viktigt att se till varje barn och 

stimulera dem utefter deras behov. Det är betydelsefullt att anordna en verksamhet som 

stimulerar barnen. Vi vet utifrån såväl forskning som egna erfarenheter att miljön har en stor 

och betydande roll för barnens utveckling. Det är i miljön och i samspel med andra som 

barnen utvecklar sina behov och blir till självständiga individer. Något som framkom i 

resultatet angående miljön, var när en avdelning fick flytta till nya lokaler. Pedagogerna 

uppmärksammade ett barn som trivdes väldigt bra i den nuvarande miljön och ansåg att det 

var viktigt för honom att den nya miljön skulle vara så lik som möjligt. Förr såg man barnen 

som något som utvecklade problemen, idag vet vi även att barn är olika i olika miljöer. Det 

finns alltså risker med att behandla alla barn lika, då kan miljön bli exkluderande istället för 

inkluderande. För att få en föränderlig miljö kan kartläggningar av miljön vara ett bra sätt att 

komma fram till hur verksamheten och avdelningens miljö kan förbättras. Inställningen som 

vi har sett hos informanterna gällande inkluderande arbetssätt visar på en öppen dialog mellan 

avdelningarna på förskolan och med vårdnadshavare. Resultatet har även visat att 

pedagogerna tar hjälp av varandra i många situationer i en inkluderande verksamhet. Vi anser 

att om det ska skapas en fungerande verksamheten är dialogen nyckeln och betydelsefull. 

Utan kommunikation och dialoger i arbetslaget, med vårdnadshavare och framförallt med 

barnen skapas det ingen inkluderande verksamhet där vi kan se till varje barn och deras 

behov. Karlsudd (2011) menar att begreppet inkludering ska genomsyra verksamhetens 

utformning och pedagoger ska ta tillvara på barnens olikheter för att skapa en inkluderande 

verksamhet. Alla individer har rätt till ett deltagande i sin utveckling. Emanuelsson (2007) 

lyfter fram att inkludering handlar om allas rätt till ett deltagande i sin utveckling. Alla ska 

delta i sin utbildning och barn och elever har ska få ett ansvar och deltagande för arbetet som 

pågår i förskola och skola. Emanuelsson menar då vidare att begreppet inkludering därför bör 

vara en viktig del när man talar om verksamhetens organisation, planering, genomförande 

samt utveckling. Vi anser att verksamheten ska varieras och följas upp, barnen ska få nya 

erfarenheter och nya kunskaper ska skapas. Grunden för en fungerande verksamhet innebär att 

barnen ska få yttra sin åsikter och tankar. Det är viktigt att barnen får ett inflytande i 

vardagen. Genom samtal och dialoger med pedagoger kan barnen få en större delaktighet i 

utformandet av verksamheten, utefter deras intresse och behov. När vi ser till barns behov 

sker delaktighet men barnen blir även inkluderade i verksamheten.  

 

6.2 Metoddiskussion 

När vi började arbeta med vår studie kom vi fram till att intervjuer var den rätta vägen att gå. 

Genom den kvalitativa metoden fick vi chansen att kunna gå djupare ner i våra 

frågeställningar och genom intervjuer kunde vi även ställa följdfrågor. Hade vi använt enkäter 

anser vi att vi eventuellt inte hade fått fram de svar som vi önskade, för att kunna genomföra 

vår studie om förskollärares syn på en inkluderande verksamhet. Under arbetets gång har vi 
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varit kritiska angående antalet intervjuer som vi genomfört. Efter fem gjorda intervjuer kände 

vi dock att vi fått den empiriska data som vi behövde för att kunna genomföra studien. I 

efterhand anser vi att fler intervjuer hade tillfört med, då hade vi kunnat få fler perspektiv på 

hur begrepp som inkludering kan ses i verksamheten. Vi har även varit kritiska till att våra 

intervjufrågor inte var helt färdigställda innan den första intervjun. Det tillkom en extra fråga 

om normalitet och avvikelse inför den tredje intervjun. Därmed gick vi miste om två 

pedagogers tankar kring de här begreppen. Det hade eventuellt kunnat ge oss en bredare syn 

på hur begreppen kan ses i förskolan. Eftersom vi ville genomföra intervjuer med pedagoger 

som hade  erfarenhet av att arbeta med barn som var i behov av särskilt stöd samt att vi ville 

ha haft någon tidigare kontakt med pedagogerna, blev vi begränsade i vårt urval av 

informanter.  

Sammanfattningsvis anser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar och fått en djupare 

förståelse för hur inkludering kan förstås och ses i förskolans verksamhet. Vi har även insett 

att vårt kommande yrke är tidskrävande och att det behöva en god planering i arbetslaget och 

med andra kollegor för att en inkluderande verksamhet ska vara möjlig att genomföra. 

Därmed är det viktigt att verksamma pedagoger själva är villiga att påverka utvecklingen i 

förskolan genom att bland annat vara engagerade och positiva i sitt yrke och se möjligheterna. 
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Bilagor 

 

Frågeställningar Bilaga 1  

 
1. Hur resonerar förskollärare kring möjligheter och hinder i en inkluderande verksamhet?  

 

- Hur ser du på inkludering/exkludering i förskolan? 

 

- Finns det några kunskaper som ni känner att ni saknar (gällande 

inkludering/exkludering) eller något ni behöver bli bättre på? 

 

2. Vilka uppfattningar har förskollärare om att arbeta inkluderande? 

 

- Hur arbetar ni för att skapa en miljö där alla barn känner sig delaktiga?  

- Vilka förutsättningar tror ni behövs för att arbeta inkluderande i förskolan?  

o Miljön  

o Pedagogen 

 

3. Hur kan inkludering/exkludering förstås i förskolan?  

 

- Hur arbetar ni för att ge stöd till barn med särskilda behov?  

- Vilka insatser finns för de som behöver särskilt stöd? 

- Har ni något dilemma som har uppstått på senare tid som exempel på hur ni gör för att 

inkludera alla barn?  
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Informationsblad  

Bilaga 2 

 

Bästa förskollärare i förskolan! 
 
Vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö, med 

inriktning mot förskola. Inom denna utbildning ska vi skriva ett examensarbete och den har vi 

precis börjat skriva. 

 

Syftet med studien är att vi ska undersöka hur man arbetar med att inkludera alla barn i 

förskolan. 

 

Vi önskar att du vill ta dig tid att ställa upp på en intervju där frågor angående inkludering i 

förskolan kommer att ställas. Din anonymitet garanterar vi, då vi inte kommer använda oss av 

ditt namn eller förskolans namn i vår uppsats och du har även rätt att avbryta intervjun.  

 

Om det skulle dyka upp några frågor efter vi intervjuat dig kan du höra av dig på telefon eller 

mail; 

 

ElinLundin    Angeline Bengtsson 

Tel: 0735059101   Tel: 0730679189 

Mail: elukd09@student.lnu.se  Mail: abefs09@student.lnu.se 

 

Handledare: GunillaSunesson 

Tel: 0470-708243 

Mail: gunilla.sunesson@lnu.se 
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