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Abstrakt 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Författare: Liv Brekell & Josefin Karlsson 

 

Titel: Inkludering i förskolan - En kvalitativ studie om förskollärares syn på vilka 

förutsättningar som krävs för inkludering och på sin egen roll som möjliggörare. 

 

English title: Inclusion in preschool – A qualitative study of preschool teachers’ views on 

their own role as enabler. 

 

Antal sidor: 32 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien är att få en förståelse för förskollärares syn på inkludering, normalitet och 

avvikelse, samt barn i behov av särskilt stöd. Vi vill också få ökade kunskaper om vilka 

förutsättningar som krävs, och vad förskollärarna själva anser att deras egen roll har för 

betydelse i arbetet med att skapa en inkluderande barngrupp. I studien används kvalitativa 

intervjuer som metod. Fem utbildade förskollärare från olika förskolor intervjuas.  

Resultatet visar att förskollärarnas syn på inkludering präglas av demokratiska värderingar. 

De ser till alla barns lika värde och att alla har rätt till delaktighet i verksamheten. Samtliga 

förskollärare menar även att barnens olikheter gynnar allas utveckling. Deras syn på 

normalitet och avvikelse varierar dock. Vissa menar att för att anses normal måste man bete 

sig och prestera ungefär som majoriteten i en grupp. De övriga förskollärarna anser att ingen 

är normal och att alla är avvikare på något sätt. När förskollärarna beskriver vilka barn som är 

i behov av särskilt stöd fokuserar de främst på barn med sociala och språkliga svårigheter, 

samt barn med diagnoser.  

De förutsättningar som förskollärarna anser är avgörande för att alla barn ska bli inkluderade i 

gruppen är dels mindre barngrupper, dels ökad personaltäthet. Vidare menar förskollärarna att 

god ekonomi och möjlighet till kompetensutveckling underlättar inkluderingsarbetet. 

Förskollärarna anser också att de själva måste vara goda förebilder och inta ett professionellt 

förhållningssätt. Alla barns styrkor ska synliggöras och tas tillvara. Dessutom poängterar 

förskollärarna vikten av att vara en reflekterande pedagog för att medvetandegöra sitt eget 

agerande gentemot barngruppen.  

 

 

 

Nyckelord: Inkludering, normalitet, avvikelse, särskilt stöd, förskollärare 
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1. Inledning 

Förskolan är en del av utbildningsväsendet med en egen läroplan som vilar på demokratiska 

värderingar. Förskolan spelar en central roll när det gäller att lägga grunden till barns 

utveckling och lärande. Den ska vara en verksamhet för alla barn. Miljön ska vara 

inkluderande och barnen skall, oavsett bakgrund och förutsättningar, få möjlighet att 

utvecklas och lära.  

 

Vårt uppdrag som framtida förskollärare blir därmed att kunna anpassa arbetssätt efter alla 

barn, oavsett deras olika förutsättningar och behov. Vi ska också kunna ge alla barn möjlighet 

till delaktighet i verksamheten och till att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Detta kan 

upplevas som en stor utmaning då barngrupperna består av individer som alla har olika 

intressen, personligheter och erfarenheter. Barngrupperna kan också bestå av barn i olika 

åldrar som ligger på olika nivåer i sin utveckling. Även inom åldershomogena barngrupper 

varierar ofta barnens utvecklingsnivå inom olika områden i hög grad.  

 

Skolverket (2013) har beslutat att ta bort den tidigare rekommendationen om 15 barn per 

barngrupp. Detta skapar utrymme för kommuner och chefer att tänja på gruppstorlekarna på 

förskolorna, vilket i sin tur kan medföra en ytterligare ökning av den individuella variationen 

inom barngrupperna. Detta måste pedagogerna inom förskolan kunna bemöta på ett sådant 

sätt att verksamheten ändå bedrivs i enlighet med intentionen om ”en skola för alla”.    
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2. Bakgrund 

”En skola för alla” har sedan 1980-talet, då Lgr 80 trädde i kraft, varit en utbildningspolitisk 

intention. Tankarna bakom denna intention är att alla elever, oavsett förutsättningar och 

behov, ska inkluderas i den ordinarie verksamheten. Detta innebär att förskolans verksamhet 

ska utformas på ett sätt som ger alla barn möjlighet till delaktighet i vardagens olika 

aktiviteter och upplever gemenskap med varandra. Pedagoger inom förskolan ska kunna möta 

och ta tillvara på barnens olikheter i barngruppen (Persson 2008). Historien visar att detta mål 

har varit svårt att uppnå i praktiken. En förklaring till detta kan bland annat bero på att det 

finns värderingar och synsätt inom arbetslag i skolan som inte är förenliga med denna 

intention (Emanuelsson 2007).  

 

När pedagoger upplever problem i barngruppen tenderar de att lägga skulden hos enskilda 

barn, istället för att se relationen mellan barnen och den miljö och sammanhang de befinner 

sig i (Nordin-Hultman 2010). Det är inte barnen som ska bedömas utan det är förskolans 

verksamhet som ska stå i fokus och utvärderas (Skolverket 2005). Behovet av att identifiera 

och sortera ut barn som avvikare ökar när läraren inte har förmågan att anpassa verksamheten 

efter varje barn (Tideman & Rosenqvist 2004). Det är inte pedagogernas uppgift att se till att 

barnen håller sig inom en specifik ram (Persson 2008). Trots att alla barn har rätt till en 

likvärdig utbildning, oavsett var i landet de befinner sig, råder det stora skillnader mellan 

skolornas vilja och förmåga att bemöta barn som avviker från de övriga på olika sätt 

(Karlsudd 2011). 

 

Pedagoger inom förskolan tenderar att utforma exkluderingslösningar för att bättre kunna 

tillgodose varje barns behov och förutsättningar. Barn som inte anpassar sig till verksamheten, 

eller som av pedagogerna upplevs avvikande och som de anser är i behov av särskilt stöd, 

särskiljs ibland från den ordinarie verksamheten och därmed från de övriga i barngruppen. 

Detta strider dock mot intentionen om ”en skola för alla” (Palla 2011). 

 

Vid tal om inkludering hamnar fokus ofta på barn i behov av särskilt stöd och att det är dessa 

som ska inkluderas i verksamheten (Nilholm 2007). Även om vi i detta arbete i stor 

utsträckning lyfter fram begreppet” barn i behov av särskilt stöd”, vill vi förtydliga att när vi 

talar om inkludering, menar vi alla barn, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. 

Alla barn har olika behov och förutsättningar vilket man som pedagog måste kunna ta hänsyn 

till. Detta ställer krav på att pedagogen har en god anpassningsförmåga och kan finna en 

balans mellan att se till gruppens bästa och varje individs enskilda behov (Holmsten 2002). 

 

Det finns en svårighet med att definiera vem som är i behov av särskilt stöd. Det finns inte 

någon tydlig definition som uttrycker när ett barn är i behov av särskilt stöd, utan ofta läggs 

ansvaret över på enskilda lärare att avgöra detta. Lärarens uppfattning om vad som är normalt 

respektive avvikande får därmed en stor betydelse i detta sammanhang (Isaksson 2009). 

Normalitet och avvikelse är begrepp som därför kommer att få ett stort utrymme i detta 

arbete. 

 

Läroplanen för förskolan bygger på demokratiska värderingar och det uttrycks att alla barn 

ska vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Pedagoger ska möta varje barn efter 

deras behov, förutsättningar och intressen. De verksamma inom förskolan ska också sträva 

efter att varje barn utvecklar en förståelse för människors lika värde och respekt för varandras 

olikheter (Skolverket 2011). Hur hanterar förskollärarna detta uppdrag i en verklighet som 

bland annat består av stora barngrupper och en mångfald av barn i grupperna? Finns de 

förutsättningar som behövs för att kunna tillgodose barnens olika behov? Det är 

problematiken kring detta som har väckt ett intresse hos oss och som vi vill fördjupa oss i.      
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2.1 Syfte  

Syftet med vår studie är att få en förståelse för förskollärares syn på inkludering, normalitet 

och avvikelse samt barn i behov av särskilt stöd. Vi vill också få ökade kunskaper om vilka 

förutsättningar förskollärare anser krävs för att alla barn ska bli inkluderade i en barngrupp. 

Vidare vill vi få en fördjupad förståelse för vilken betydelse förskollärare anser att deras egen 

roll som pedagog har för att skapa inkludering i förskolan. 

   

2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar vi strävar efter att besvara i detta arbete är följande; 

- Hur ser förskollärare på inkludering, normalitet och avvikelse, samt barn i behov av 

särskilt stöd? 

- Vilka förutsättningar anser förskollärare krävs för att alla barn ska bli och känna sig 

inkluderade i verksamheten? 

- Hur ser förskollärare på sin egen betydelse som pedagog i arbetet med att skapa en 

inkluderande barngrupp? 
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3. Centrala begrepp 

I detta avsnitt redogör vi för centrala begrepp som kommer att genomsyra arbetet. En del av 

begreppen är svårdefinierade och kommer därmed att problematiseras.   

 

3.1 Integrering/Inkludering 
Begreppen integrering och inkludering hör ihop med uttrycket ”en skola för alla”. Detta är ett 

mål som alla verksamma inom skolan ska sträva mot. Idén om ”en skola för alla” bygger på 

demokratiska värderingar som människors lika värde och allas rätt till delaktighet i en 

gemensam skolform (Emanuelsson 2007). Under mitten av 1900-talet lanserades begreppet 

integration vilket byggde på iden om att barn i behov av särskilt stöd skulle placeras i den 

skolmiljö där de ”vanliga” barnen gick. Dock växte ett missnöje fram med hur arbetet med 

integrationen utvecklades. Det ansågs att de ”avvikande” barnen placerades i miljöer som inte 

svarade mot deras behov. Istället ersattes begreppet med ett nytt, nämligen inkludering, som 

är den intention som lärare idag strävar efter att arbeta i enlighet med. Med det nya begreppet 

poängteras att verksamheten ska anpassas efter den naturliga variation som finns inom varje 

barngrupp. Skolan ska inte vara en normaliseringspraktik där avvikande barn måste anpassa 

sig inom en viss ram. Istället ska lärarna kunna möta barnens olikheter (Nilholm 2007). För 

att uppnå inkludering räcker det inte att barnen närmar sig varandra geografiskt, utan det 

måste också ske en social integrering. Detta innebär att barn med särskilda behov ska ingå i en 

gemenskap med de övriga i barngruppen (Karlsudd 2011).  

 

2.2 Normalitet och avvikelse 

Tideman (2000) lyfter fram tre olika synsätt på normalitet. Normalitet kan bland annat förstås 

utifrån en normalfördelningskurva vilket kallas för statistisk normalitet. Individer bedöms 

därmed utifrån medelvärden. Ett annat synsätt på normalitet är den normativa, då individen 

bedöms utifrån de värderingar och normer som för tillfället råder i samhället. Den tredje 

synen på normalitet är en individuell och medicinsk normalitet. Utifrån detta synsätt 

definieras normalitet som frånvaro av sjukdom eller avvikelse hos individen (a.a). Det 

statistiska normalitetsarbetet syftar till att förändra miljön och levnadsvillkoren snarare än att 

individen själv ska ändra sig. Detta för att individen ska kunna leva ett liv likvärdigt med den 

övriga befolkningen. Utgår man istället från en normativ normalitet är det individen själv som 

måste förändras för att uppnå det som anses normalt. Det normala i detta fall är det som anses 

önskvärt och bra i samhällets ögon. Även den individuella/medicinska syftar till en förändring 

hos individen för att han eller hon ska anses normal eller frisk. Individen ska förstå att den är 

avvikande och behöver genom normaliseringsarbete i form av behandling eller uppfostran bli 

mer normal (Tideman & Rosenqvist 2004).  

 

Det är svårt att definiera var gränsen går för vad som kan kallas normalt. För det första måste 

man kunna identifiera den egenskap eller det beteende som det gäller. Även om man lyckas 

med detta kan man inte med hjälp av statistisk analys få ett svar på var gränsen mellan 

normalitet och avvikelse går. Det blir särskilt komplicerat då det rör sig om psykologiska 

bedömningar. Om man gör sådana bedömningar från ett traditionellt utvecklingspsykologiskt 

perspektiv kan det leda till att man blir alltför låst vid de uppfattningar som är dominerande i 

det sammanhang och den diskurs i vilken bedömningen görs. Detta har lett till att 

kategoriseringar av människor i normala och avvikande ofta ifrågasätts. Bedömningar som 

bygger på normer som är allmänt accepterade i en viss kultur och kontext bidrar till att befästa 

rådande maktstrukturer, även om detta inte görs med avsikt (Lutz 2006). Förskolans personal 

identifierar och sorterar inte ut barn som avvikare i syfte att skada dem. Utsorteringen kan 

snarare ses som en vilja hos pedagogerna att skapa de bästa förutsättningarna för barnen och 

ge dem det individuella stöd de behöver (Tideman & Rosenqvist 2004).   



  
 

5 

3.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Förr talades det om barn med behov av särskilt stöd. Idag används uttrycket ”barn i behov av 

särskilt stöd”. Syftet med denna förändring var att flytta problemet från barnet. Efter 

införandet av Lgr 80 började fokus även läggas på skolmiljön. Man insåg att problemet inte 

enbart behövde ligga hos den enskilda individen utan att det också kunde finnas brister med 

miljön som påverkade barnet och dess lärande negativt (Nilholm 2007).  

 

Alla barn har behov av stöd men för att få tillgång till speciella insatser måste det specifika 

barnet bedömas ha större behov än vad som anses normalt. Ofta handlar det om barn med 

inlärningssvårigheter, psykosociala problem, kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar 

av olika slag. Den gemensamma faktorn som barn i behov av särskilt stöd har är att de inte 

kan leva upp till de krav och förväntningar som skolan och människor i dess omgivning ställer 

på dem. Lärarnas förmåga att anpassa verksamheten efter barnens olikheter har stor betydelse 

för behovet av särskilt stöd (Holmsten 2002). I Läroplanen för förskolan uttrycks det att 

förskolechefen har det yttersta ansvaret att verksamheten utformas på så sätt att barn i behov 

av särskilt stöd får den hjälp de behöver och har rätt till (Skolverket 2011).  

 

Uttrycket ”barn i behov av särskilt stöd” kan dock belysas utifrån en annan synvinkel. Vissa 

barn kan uppfattas avvika från normen i positiv bemärkelse. Det handlar om barn som 

utmärker sig på så sätt att de har kommit längre i sin språkliga, kognitiva eller motoriska 

utveckling jämfört med andra barn i samma ålder. Även dessa barn kan behöva särskilt stöd i 

form av mer utmanande uppgifter (Hjörne & Säljö 2008). Det finns inte några tydliga 

bestämmelser, varken i grundskoleförordningen eller skollagen, om när barn är i behov av 

särskilt stöd och vad särskilt stöd står för. Detta innebär att personal på enskilda förskolor 

själva till stor del måste tolka och fatta dessa beslut. Detta bidrar till stora skillnader mellan 

förskolorna när det gäller avgörandet om vilka som är i behov av särskilt stöd, eftersom 

toleransnivån för avvikelser hos personalen kan skilja sig åt.   
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa tidigare forskning inom det aktuella området. Fokus 

kommer att ligga på hur begreppen inkludering, normalitet och avvikelse samt barn i behov av 

särskilt stöd, har framställts i tidigare forskning. Resultat från avhandlingar, rapporter och 

vetenskapliga artiklar kommer att presenteras.  

 

4.1 Inkludering 

Resultatet av en internationell studie om arbetslagets betydelse i arbetet med inkludering har 

visat att ett bra samarbete mellan lärarna är betydelsefullt. Ett gott samarbete bidrar till att 

lärarna upplever att de har förmågan att inkludera alla barn i den ordinarie verksamheten i och 

med att ansvaret fördelas. Genom stöd av kollegor behöver inte den enskilda läraren känna att 

han eller hon är isolerad och måste hantera de utmaningar som dyker upp på egen hand. 

Vikten av att arbeta tillsammans och få möjlighet att diskutera svårigheter inom arbetslaget 

betonas. Lärarna i studien påpekar att man inte ska vara rädd för att fråga sin kollega om råd. 

Alla inom arbetslaget besitter kompetens och genom samtal kan svårigheter belysas utifrån 

olika synsätt, vilket i sin tur kan bidra till en positiv utveckling i arbetet med inkludering. Att 

lärarna upplever stöd från sin chef är också betydelsefullt. Det bidrar till att lärarna får ökade 

möjligheter att organisera verksamheten utifrån barnens bästa. Studien visar att tillgång till 

extra resurser i form av material, stöd från kollegor och chef, samt egen kompetens 

underlättar lärarnas arbete. Dock har detta en liten betydelse om lärarna har en negativ attityd 

till inkludering. En positiv attityd är avgörande om inkluderingsarbetet ska uppnå goda 

resultat (Boyle m.fl. 2011). 

 

Gal m.fl. (2010) har forskat om lärares attityder när det gäller inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd. Resultatet tyder på att lärare överlag har en positiv inställning till inkludering. 

Lärarnas förmåga att inkludera och se till barnens olika behov påverkas däremot av 

organisatoriska faktorer. En stor del av lärarna i undersökningen anser att en minskning av 

antalet barn i varje barngrupp och ökade resurser i form av mer personal skulle underlätta 

inkluderingsarbetet (a.a). Lärare berättar om försämrade förutsättningar i arbetet med att 

uppnå en god kvalitet på verksamheten. Det har bland annat blivit större barngrupper vilket 

har bidragit till att verksamheten blivit mer strukturerad. Lärarna har också fått ökade 

administrativa uppgifter som medfört minskat antal timmar i barngruppen. En gemensam 

känsla som lärarna upplever är bristen på tid. Det saknas tid till gemensam planering och 

reflektion. De upplever också svårigheter att möta alla barn och att individualisera 

verksamheten efter varje barns behov. Samarbete mellan kollegor, handledning och 

kompetensutveckling ses som viktiga faktorer för att arbetet ska kunna utföras i enlighet med 

skolans styrdokument (Johansson 2005).  

 

Gerrbo (2012) lyfter i sin avhandling fram betydelsen av ett nära lärarskap. Detta innebär att 

läraren har ett stort engagemang, är närvarande i barnets livsvärld och visar ett genuint 

intresse för att förstå barnets situation. Detta ökar möjligheterna för läraren att skapa goda 

relationer med varje barn. Om man som lärare tar avstånd och inte visar intresse för barnet 

skapar det ofta, hos barnet, en känsla av utanförskap. Det kommer uppleva att det inte blir 

förstått och känna sig annorlunda jämfört med de övriga barnen (a.a). Lärarens bemötande av 

barnen är avgörande för att en god kommunikation ska kunna uppstå. En fungerande 

kommunikation är viktig för att barnen ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten. Utan 

en god kommunikation får läraren svårigheter att se till barnens intressen (Linikko 2009).  

 

Johansson (2005) berör tre olika barnsyner. Med barnsyn menas vuxnas bemötande och 

förhållningssätt gentemot barn. Det ena synsättet beskrivs som att barn ses som 
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medmänniskor. Lärarna visar ett intresse i att försöka förstå barnen och hur de upplever sin 

omvärld. Barnens tankar och åsikter blir tagna på allvar vilket skapar goda förutsättningar för 

lärarna att utgå från barnens intressen och behov. Ett annat synsätt beskrivs som att vuxna vet 

bättre. Detta synsätt innebär att läraren agerar utifrån vad han eller hon anser är bäst för 

barnet. Lärarna kan ibland motivera sitt handlande genom att uttrycka att det är det bästa för 

barnet, även vid tillfällen då det inte är befogat. På så sätt utövar lärarna sin makt och barnen 

tvingas anpassa sig genom att underordna sig de beslut som lärarna fattar. Den tredje synen 

som beskrivs är att barn ses som irrationella. Lärare med detta förhållningssätt ser ingen 

mening med barnens handlingar och beteenden. Istället för att försöka förstå de 

bakomliggande orsakerna till barnens agerande, anser lärarna att barnen överskrider gränser 

och att det måste sättas stopp för detta (a.a). 

  

Den fysiska miljön har en stor betydelse för hur pass delaktiga barnen ges möjlighet att vara. 

Miljön kan antingen vara exkluderande eller inkluderande. Miljön kan både skapa möjligheter 

och hinder för de människor som vistas i den beroende på hur den är utformad. Människor 

med funktionsnedsättning är ett exempel på en grupp som ibland exkluderas i olika 

sammanhang på grund av att miljön utgör hinder för delaktighet. Med hjälp av olika medel 

kan vi dock anpassa miljön efter individernas behov och därmed påverka hur pass 

funktionshindrade de blir (Frithiof 2007). Förskolor idag ställer stora krav på barns 

anpassningsförmåga. Barnen har en relativt liten kontroll över sin egen vardag då de i stor 

utsträckning är beroende av pedagogerna i fråga om rum och material. Verksamheten är 

strukturerad och präglas av ordning. Dagarna är starkt reglerade och det är till stor del 

pedagogerna som bestämmer vad barnen ska göra vid olika tidpunkter (Nordin-Hultman 

2010). Om materialet är tillgängligt för barnen skapas förutsättningar för ökad delaktighet. 

Barnen ges också större möjlighet till inflytande när de själva har tillgång till materialet och 

kan bestämma vilka aktiviteter de vill syssla med (Johansson 2005).  

 

4.2 Normalitet och avvikelse 

Isaksson (2009) redogör i sin avhandling för resultatet av en studie där totalt 51 

åtgärdsprogram har granskats. Resultatet visar att de beskrivningar som redogörs i 

programmen, angående barnens svårigheter i skolan, relateras i stor utsträckning till brister 

och egenskaper hos barnen själva. De vanligaste svårigheter som berörs är socioemotionella 

svårigheter och koncentrationssvårigheter. Även de förslag på åtgärder som anges är främst 

riktade till barnen. Dock är det något vanligare att faktorer som skolan ansvarar för, 

exempelvis fysiska miljön och det pedagogiska arbetet, beskrivs i stödåtgärderna än 

problembeskrivningarna (a.a).  
 

Behovet av att hantera mångfalden inom barngruppen bidrar till att pedagogerna synliggör 

och sorterar ut det avvikande för att sedan kompensera och korrigera. Fokus hamnar därmed 

på barnens brister och det skapas ramar för hur stor variationen tillåts vara bland barnen. En 

viss förskjutning åt något håll är förväntat men om barnen utmärker sig för mycket reagerar 

pedagogerna. Om majoriteten av barnen skulle uppvisa ett visst beteende skulle det inte 

uppfattas som avvikande. Vilket sammanhang man befinner sig i har därmed stor betydelse 

för vad som kommer att uppfattas som normalt respektive avvikande (Palla 2011). Vi 

människor påverkas av de sammanhang vi befinner oss i. Vi beter oss på olika sätt beroende 

på var vi är, vad vi gör och vilka vi är med. Det blir därmed viktigt att observera barnen i 

olika situationer för att få en mer rättvis helhetsbild av dem (Nordin-Hultman 2010). 

Pedagoger i förskolan använder observation som en metod för att skapa sig uppfattningar om 

varje barn. Om de anser att ett barn avviker från det de uppfattar som ett normalt beteende 

sker observationerna mer systematiskt. Detta ser pedagogerna som en hjälp i arbetet med att 

finna lämpliga metoder och arbetssätt. Syftet med observationerna är också att det skapar 
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underlag ifall de anser att det behövs extra resurser för att kunna möta barnets behov. Utifrån 

det underlag som pedagogerna arbetar fram fokuseras arbetet på att individualisera för att 

barnet sedan ska kunna anpassa sig efter verksamheten (Lutz 2009).  

 

Pedagogernas bedömningar av barnens utveckling är oftast inte baserade på konkreta och 

mätbara resultat. Istället grundar sig bedömningarna på pedagogernas förväntningar om vad 

som är en normal utveckling, vilka i sin tur bygger på deras yrkeserfarenhet och teoretiska 

kunskaper när det gäller barns utveckling. Avviker barnet för mycket från det normala sker 

ofta en kategorisering av problemet, vilket ofta relateras till barnet självt (Lutz 2009). 

Isaksson (2009) redogör för tre olika modeller, vilka representerar olika utgångspunkter vid 

identifieringen av barns skolsvårigheter. Beroende på vilken modell som används blir experter 

inom andra yrkesgrupper mer eller mindre involverade i identifieringsarbetet. Vid 

identifieringen av inlärningssvårigheter används ofta screening-test för att avgöra om ett barn 

är i behov av särskilt stöd. Om en elev anses ha sociala svårigheter observeras dennes 

förmåga till anpassning och hur den samspelar med andra barn och vuxna. Bedömningarna av 

sociala svårigheter utgår i stor utsträckning från en normativ normalitet. Vid identifiering av 

sjukdom eller psykosociala problem används istället mer objektiva tester. Lärarna använder 

ibland externa professioners hjälp, men har också en stor tilltro till sin egen kompetens, när 

det gäller identifiering av svårigheter. Detta innebär att barn ofta bedöms vara i behov av 

särskilt stöd utifrån lärares egna uppfattningar om vad som är ett normalt respektive 

avvikande beteende (a.a).  

 

4.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Lutz (2006) framhåller i sin avhandling två administrativa skäl till varför barn bedöms vara i 

behov av särskilt stöd i förskolan. Det ena skälet är att pedagogerna ska få möjlighet till ökad 

kompetens för att bättre kunna anpassa det pedagogiska arbetet efter barnets förutsättningar 

och behov. Det andra skälet är att få mer tid till att arbeta individuellt med det enskilda barnet 

vid sidan av den ordinarie verksamheten. Pedagogerna i undersökningen lyfte fram 

tidsfaktorn som den främsta orsaken till ansökan om extra resurser. Den låga personaltätheten 

på förskolorna ansågs i högre grad drabba de barn som faller utanför ramarna, eftersom deras 

särskilda behov kräver extra tid. Pedagogerna efterfrågar mer segregerade lösningar i arbetet 

med barn som behöver särskilt stöd. Det särskilda stödet kan ses både som kvantitativt, det 

vill säga barnet behöver extra mycket stöd, och kvalitativt då barnet behöver särskilt bra stöd. 

Pedagogerna som deltog i undersökningen hade i stor utsträckning ett kvantitativt synsätt. De 

talade inte om kvaliteten på stödet utan det var antalet resurstimmar som främst var i fokus 

(a.a).  

 

De regler och strukturer som finns i skolan bidrar till att barnen måste anpassa sig. Detta kan 

vara särskilt svårt för elever i behov av särskilt stöd. Lärare försöker därför vara flexibla och 

anpassa den pedagogiska verksamheten så gott de kan (Linikko 2009). Avståndsreducering är 

en metod som pedagoger ofta använder sig av i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det 

handlar om att anpassa aktiviteter och material efter barnen. Syftet med detta är att barnen ska 

känna sig delaktiga i det gemensamma arbetet, samtidigt som man vill förhindra känslan av 

att misslyckas hos barnet genom att ge rimliga utmaningar. En annan metod är överbryggning. 

Det kan exempelvis handla om att pedagogerna gör vissa undantag från de gemensamma spel- 

och ordningsreglerna för ett specifikt barn. Syftet med denna metod är att undvika att utsätta 

barnet för situationer som han eller hon med stor sannolikhet inte kommer att klara av (Gerrbo 

2012).  

 

Det förekommer även att lärare försöker öka de andra barnens förståelse för den enskilda 

individens svårigheter. Att läraren har ett öppet förhållningssätt är betydelsefullt i detta 
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sammanhang. Läraren måste kunna föra samtal med barnen för att de ska få en förståelse för 

att alla arbetar utifrån olika förutsättningar, samt lyfta fram och ta tillvara på barnens 

olikheter. I och med detta kan vissa uttalanden och onödiga kommentarer från andra barn i 

gruppen, som påverkar det specifika barnet negativt, undvikas (Gerrbo 2012). Lärare strävar 

efter att höja barnens självkänsla genom att synliggöra deras olika styrkor. På så vis kan också 

andra barns och vuxnas bild av barnet förändras på ett positivt sätt (Linikko 2009). Många 

lärare ser sin egen betydelse i arbetet med att skapa ett respektfullt klimat i barngruppen. En 

strategi som de använder sig av för att barnen ska utveckla sin förmåga att visa hänsyn och 

empati är att de själva är goda förebilder. Barnen gör inte som vi vuxna säger utan som vi gör 

(Johansson 2005).  

 

De svårigheter hos barn som lärare främst berör är problem som kan relateras till barnens 

beteenden. Lärare upplever att dessa svårigheter tar mycket tid från det pedagogiska arbetet i 

barngruppen. Deras känsla av att de inte besitter tillräckligt med kompetens bidrar till en viss 

osäkerhet i fråga om valet av lämpliga arbetssätt och lämpligt bemötande gentemot dessa 

barn. Dock upplever lärare att deras osäkerhet ofta minskar när de får möjlighet att samtala 

om olika alternativ med en kollega. Möjligheten att påverka det sätt på vilket man arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd beror enligt lärare till stor del på hur stöttande chefen är och vilka 

resurser man ges tillgång till. En del lärare upplever att deras chef har stort förtroende för dem 

och att de har stor handlingsfrihet. Andra upplever att deras chefer inte är tillräckligt insatta i 

barnens olika behov, men att de ändå får de nödvändiga materialmässiga resurser som de 

anser sig vara i behov av (Linikko 2009). 
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5. Teoretiskt ramverk 

I denna del av arbetet kommer teoretiska perspektiv att lyftas fram. Teorierna har en central 

betydelse då vi kommer att analysera vårt empiriska material i ljuset av dessa. Vi använder 

oss av två teorier; sociokulturella perspektivet och symbolisk interaktionism. Det 

sociokulturella perspektivet berör samspelets betydelse för lärande, varför denna teori är 

relevant i fråga om inkludering. Symbolisk interaktionism fokuserar på hur människans 

självbild och beteende påverkas av sin omgivning. Teorin kommer att användas när vi senare i 

arbetet analyserar förskollärarnas syn på de centrala begreppen och deras egen betydelse för 

att skapa inkludering. I analysavsnittet kommer det empiriska resultatet även att analyseras 

utifrån ett dilemmaperspektiv, som därför också ingår i det teoretiska ramverket. 

 

5.1 Sociokulturella perspektivet 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som socialt och kulturellt betingat. Lärandet 

kan inte studeras som ett isolerat fenomen hos varje enskild individ. Istället bör fokuseringen 

ligga på kontexten och vilka faktorer som skapar möjligheter för eller hämmar barnets 

utveckling. Samspel mellan olika människor ses som en förutsättning för lärande. Genom att 

vi samtalar, lyssnar och tar efter andra individer, utvecklar vi färdigheter och vi lär oss att 

förstå vad som är viktigt och värdefullt i vår kultur. Att samspelet mellan barnen fungerar och 

att alla får möjlighet till delaktighet blir av största vikt. Läraren måste därför kunna skapa ett 

klimat där varje barn känner sig accepterat och uppskattat, samt upplever att den kan bidra till 

gruppens lärande och utveckling. Motivation är också en viktig förutsättning för lärande. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betonas den motivation som samhället och kulturen 

bidrar till genom dess förväntningar på barnen. För att barnen ska bli motiverade måste skolan 

kunna utforma en god läromiljö som skapar möjligheter för varje barn att delta i och påverka 

gemensamma aktiviteter (Dysthe 2010).  

 

Vygotskij (2001), som var en av förespråkarna för det sociokulturella perspektivet, betonade 

lärarens betydelse. Läraren måste förstå var varje barn befinner sig i sin utveckling för att 

undervisningen ska kunna planeras och genomföras utifrån barnens behov och förutsättningar. 

Barnen ska stimuleras och utmanas men uppgifterna måste vara anpassade så att varje barn 

klarar av dem. Stöd från en mer erfaren person, antingen ett barn eller en vuxen, blir 

avgörande för om barnet ska kunna utveckla nya kunskaper och färdigheter. Vygotskij ansåg 

att språk var avgörande för om lärande skulle ske. Utan språk sker ingen kommunikation. Det 

är genom kommunikationen mellan oss människor som vi utvecklar kunskaper (a.a). Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv är kunskapen distribuerad bland de individer som ingår i 

gruppen och den nya kunskapen konstrueras genom samarbete. Alla har olika erfarenheter och 

kunskaper som tillsammans kan bidra till en djupare förståelse. De olika deltagarna bidrar 

därmed med sina olika kunskaper och färdigheter till den enskilda individens utveckling och 

lärande (Dysthe 2010). 

 

Genom kommunikation och interaktion mellan människor skapas kulturella redskap. Med 

hjälp av de olika redskapen kan vi förstå och klara av vardagen på ett sätt som annars hade 

legat utanför vår naturliga och biologiska kapacitet. Människor använder sig av olika redskap, 

språkliga och materiella, för att förstå sin omvärld men också för att kunna förbättra sina 

kognitiva och praktiska färdigheter. Inom det sociokulturella perspektivet blir det därför 

intressant att studera hur människor tar tillvara och utnyttjar dessa redskap (Säljö 2010). 

”Mediering” är ett begrepp som är förknippat med det sociokulturella perspektivet. Begreppet 

innefattar alla typer av stöd, både i form av personer och verktyg, som individer använder i 

läroprocesser. Det mest betydelsefulla medierande redskapet som vi människor använder oss 
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av är språket. Vi kommunicerar med varandra både verbalt och genom vårt kroppsspråk 

(Dysthe 2010). 

 

5.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en teori där fokus ligger på den sociala interaktionen mellan 

människor och hur individer skapas genom denna. Utifrån teorin formas vi av och identifierar 

vi oss genom andra människors bemötande och syn på oss. Vi är inte statiska utan vi 

förändras genom samspel med andra. Om man uttrycker att en individ är på ett visst sätt 

antyder man att personen inte kan förändras. Symboliska interaktionister hävdar att 

människan inte är på ett visst sätt, utan blir på olika sätt i olika sociala kontexter. Vårt 

beteende styrs bland annat av vår subjektiva tolkning av den situation vi befinner oss i. Vi 

styrs av den roll vi har tilldelats i den specifika gruppen, vilket i sin tur påverkas av 

omgivningens förväntningar och attityder. Vi styrs också av de normer och värderingar som 

medvetet eller omedvetet finns bland människor i vår omgivning (Trost och Levin 2010). 

 

Mead (1976), som hade en stor betydelse för utformandet av den symboliska 

interaktionismen, menade att jaget består av två delar. Han kallade dem för ”I” och ”Me”. 

Dessa kan användas för att försöka förstå människans handlande.  ”Me” består av de attityder 

och förväntningar som individen har mött i samspel med andra och som den själv har 

internaliserat. Det bygger med andra ord på de samhälleliga normer och värderingar som 

andra har fört vidare genom interaktion. ”I” är den delen av jaget som är aktivt och spontant. 

Det är genom ”I” vi handlar. ”Me” styr ”I” genom social kontroll men ”Me” kan förändras på 

lång sikt genom påverkan av ”I” (a.a).  

 

Spegeljaget är en känd tes inom symbolisk interaktionism. Det handlar om hur vi skapar vår 

uppfattning om oss själva. Den självbild vi har får vi när vi speglar oss själva i andra 

människors attityder och uppfattningar om oss. Människans förmåga att ta andras perspektiv 

och granska sig själv genom andras ögon, blir avgörande för skapandet av självet. Även 

stämplingsteorin förknippas med den symboliska interaktionismen. Stämplingsteorin handlar 

om att människor inte är avvikare från födseln utan det är de normer som präglar samhället 

som bidrar till att vissa ses som avvikare. Om individer bryter mot samhällets normer genom 

sitt sätt att vara riskerar de att stämplas och placeras i olika avvikarkategorier. Individerna 

tillskrivs egenskaper i syfte att skiljas från de normala. Dessa individer kommer så 

småningom att identifiera sig med de uppfattningar samhället har om dem. De fastnar på så 

vis i en roll som blir svår att bryta sig loss från. Stämplingsteorin betonar dock att alla 

människor är avvikare i en viss grad i och med att vi avviker från normen på något sätt 

(Svensson 1992).  

 

5.3 Dilemmaperspektivet 

Inom förskolan kommer olika dilemman till uttryck. Ett dilemma karaktäriseras av att man 

måste välja mellan två alternativ som båda är oattraktiva. Lärare står inför olika dilemman 

varje dag i sitt yrkesutövande. Det kan finnas en motsättning mellan olika individers och 

gruppers intressen och behov. Motsättningar kan också finnas mellan förskolans olika nivåer; 

organisation-, grupp- och individnivå. Det går inte att fatta ett beslut som alla parter är nöjda 

med. Utifrån dilemmaperspektivet anses det näst intill omöjligt att finna ett idealiskt arbetssätt 

där varje barns intressen och behov blir tillgodosedda på ett önskvärt sätt. Genom 

dilemmaperspektivet framhävs det komplexa i varje sammanhang och de avvägningar som 

måste göras i olika valsituationer tydliggörs, vilket kan användas som utgångspunkt för en 

fördjupad diskussion. Dilemmaperspektivet är på detta sätt mindre normativt än andra 

perspektiv, eftersom inget specifikt synsätt framhålls som överlägset något annat (Asp-Onsjö 

2010).   
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Syftet med dilemmaperspektivet är att betona komplexiteten och det motsägelsefulla som 

uppstår när förskolan ska bemöta barnens olikheter. Det ställs krav på lärare från många olika 

håll, som exempelvis elever, kollegor, föräldrar, chefer och politiker. Dessa krav är ofta 

motstridiga vilket gör att läraren inte kan ta hänsyn till allas intressen och önskningar. Läraren 

ställs därmed inför olika etiska ställningstaganden och moraliska dilemman (Nilholm 2007).  

 

Ett exempel på en motsägelsefullhet är att läraren ska se till att barnen görs delaktiga i 

gemensamma aktiviteter, samtidigt som verksamheten ska vara individualiserad och där 

hänsyn ska tas till barnens olika intressen, förutsättningar och behov. Ett annat dilemma är att 

barnen ska mötas som individer samtidigt som det finns ett behov av att sortera ut och 

kategorisera vissa barn för att de ska få tillgång till särskilt stöd. Ytterligare ett dilemma är att 

barnens utveckling ska bedömas utifrån deras egna förutsättningar, samtidigt som jämförelser 

med andra är grundläggande i vårt samhälle (Nilholm 2005).     

 

Dilemma uppstår också vid fördelningen av förskolans resurser. Eftersom förskolan inte har 

oändligt med ekonomiska resurser måste en gräns dras för exempelvis hur många lärare som 

kan anställas, hur mycket material som kan köpas in och hur mycket kompetensutveckling 

som kan erbjudas lärarna. De begränsade resurstillgångarna medför svårigheter för lärare att 

möta den variation som finns inom varje barngrupp. Alla barns behov kan därmed inte bli 

tillgodosedda i den utsträckning som hade varit önskvärd. Förskolorna tvingas på så vis att 

prioritera. Om mer resurser läggs på att stötta vissa barn måste nedskärningar göras inom 

andra områden, vilket kan drabba de övriga barnen i verksamheten (Asp-Onsjö 2010).  
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6. Metod 

I detta kapitel redogörs för valet av metodansats och hur insamlandet samt bearbetningen av 

data genomfördes. Vi kommer också att beröra de etiska aspekter som vi har tagit ställning till 

i samband med vår studie. Även ett kritiskt resonemang kring vår valda metod kommer att 

föras. 

 

6.1 Val av metod 

Vid val av metod utgick vi från våra forskningsfrågor. Eftersom vi ville belysa arbetet med 

inkludering på olika förskolor, utifrån förskollärares uppfattningar och erfarenheter, ansåg vi 

att en kvalitativ metod var lämplig. Kvalitativ forskning innebär att en datainsamling 

genomförs för att sedan tolka resultaten och identifiera vissa mönster. En kvalitativ studie är 

passande om syftet är att försöka få en djupare kunskap och förståelse om människors 

uppfattningar eller upplevelser om det specifika ämnesområdet. Även människornas 

handlingar är en central utgångspunkt i kvalitativ forskning (Patel & Davidson 2011). 

 

Utifrån en kvalitativ metod valde vi en hermeneutisk ansats. Hermeneutik bygger på ett 

vetenskapligt förhållningssätt där forskaren försöker skapa sig en förståelse för det studerade 

genom att tolka den insamlade empirin. Forskare som utgår från hermeneutik anser att man 

kan utveckla kunskaper om och förståelse för olika företeelser genom att tolka det individer 

uttrycker, antingen via ord eller handling. Forskarrollen präglas av öppenhet och engagemang. 

En forskare som intar en hermeneutisk ansats är också subjektiv då den använder sin 

förförståelse för att närma sig forskningsobjektet (Patel & Davidson 2011).  

 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data. Vi ansåg att detta var en 

undersökningsmetod som kunde bidra till att våra frågeställningar så småningom kunde 

besvaras. Vid intervjuer försöker forskaren ta reda på respondentens inställning och tankar 

kring det aktuella ämnet (Bryman 2011). Vi såg fördelar med intervjuer eftersom vi ville få en 

djupare förståelse för vilka uppfattningar och åsikter förskollärare har när det gäller 

förutsättningar för inkludering. Vi ansåg också att vi skulle få ökade kunskaper genom att 

lyssna på och tolka förskollärarnas syn på de centrala begreppen och hur de arbetade konkret 

med inkludering.  

 

6.2 Urval 

Eftersom vi ville belysa vårt valda område utifrån ett förskollärarperspektiv, valde vi att 

enbart intervjua förskollärare. Kvalitativa forskare utgår från målstyrda urval. Detta innebär 

att forskaren väljer ut individer som i relation till forskningsfrågorna är passande. Det kan 

exempelvis handla om att individerna arbetar inom en viss organisation eller har specifik 

kompetens som är relevant för studien (Bryman 2011). De faktorer som låg bakom våra val av 

intervjupersoner var dels att de skulle ha en förskollärarutbildning, dels att de skulle arbeta på 

en avdelning med barn mellan 3-5 år. Vi valde också att inte intervjua personer som vi har 

någon personlig kontakt med. Detta för att vår tolkning av resultatet eventuellt hade påverkats 

av vår personliga uppfattning om intervjupersonerna. Vi intervjuade fem kvinnliga 

förskollärare som alla arbetade på olika förskolor. Det finns inget syfte bakom att alla 

intervjupersoner var kvinnor utan det var snarare en följd av att förskolläraryrket är i hög grad 

kvinnodominerat. I detta avsnitt har vi valt att inte presentera varje respondents 

yrkeserfarenhet eller att kort beskriva deras arbetsplats då vi anser att detta inte har någon 

större betydelse för vårt resultat. Istället är respondenternas utsagor av störst vikt.  
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6.3 Genomförande 

I syfte att komma i kontakt med intervjupersoner uppsökte vi fem olika förskolor inom 

samma stad. Att vi valde förskolor inom ett begränsat geografiskt område berodde till stor del 

på tidsaspekten och bekvämlighetsskäl. Vi fick kontakt med sex olika förskollärare som var 

villiga att ställa upp. I samband med den första kontakten med förskollärarna bestämde vi tid 

för intervju med var och en av dem. Vi meddelade också att vi skulle skicka en intervjuguide 

(se Bilaga B) i god tid för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Vi skickade ut ett e-post 

meddelande till varje deltagare, med bifogad intervjuguide och beskrivning av syftet med vårt 

arbete. Därefter meddelade en av förskollärarna att hon inte kunde medverka i 

undersökningen, vilket resulterade i att vi till slut hade fem intervjupersoner som var villiga 

att medverka i vår studie.  

 

Vi var båda med under alla intervjuer. Vi inledde intervjuerna med en enkel fråga där 

deltagarna fick berätta hur länge de hade arbetat som förskollärare. Därefter fortsatte vi med 

de huvudfrågor som fanns i intervjuguiden. Vi ställde också olika följdfrågor till 

respondenterna i direkt anslutning till det de precis hade nämnt. Vi ville med detta få till ett 

samtal och skapa en trygg stämning, istället för att intervjun skulle likna formen av ett 

korsförhör. Detta bidrog till att intervjuerna inte präglades av en lika hög grad av 

standardisering. En hög grad av standardisering innebär att intervjuaren använder sig av 

liknande frågor och ställer dem i samma ordning till varje respondent (Patel & Davidson 

2011).  

 

När vi utformade vår intervjuguide utgick vi från vårt syfte och våra preciserade 

frågeställningar. Detta ansåg vi skulle hjälpa oss i det fortsatta arbetet med att skapa en röd 

tråd mellan arbetets olika delar. Intervjuguiden delade vi upp i tre delar. Den första delen 

berör begrepp som är centrala i vårt arbete. Dessa frågor syftade till att få en förståelse för 

vilka attityder och uppfattningar som ligger bakom förskollärarnas handlingar. Den andra 

delen berörde frågor som gav förskollärarna möjlighet att uttrycka vilka förutsättningar de 

anser krävs för att uppnå inkludering. Den tredje och sista delen av intervjuguiden bestod av 

frågor som öppnade upp för berättelser om hur det konkreta arbetet med inkludering 

genomfördes på de olika förskolorna. I och med att vi delade in intervjuguiden i teman och 

formulerade öppna frågor, för att respondenten skulle ges ett stort utrymme att svara inom, 

har vi genomfört semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson 2011).  

 

Under genomförandet av intervjuerna upptäckte vi dock svårigheten med att undersöka hur 

förskollärarna arbetar konkret med att skapa inkludering. De frågor som var ämnade för att ge 

utrymme för respondenten att beskriva sitt arbete med inkludering, resulterade istället i svar 

som fokuserade på förskollärarnas egen betydelse som pedagog. Vi valde därför att formulera 

om en av våra frågeställningar till att istället handla om pedagogens betydelse i arbetet med 

att skapa inkludering. Även syftet förändrades något i och med detta. 

  

Med respondenternas samtycke spelades intervjuerna in. Efter genomförandet av alla 

intervjuer påbörjade vi bearbetningen av resultatet. Vi inledde med att transkribera 

intervjuerna för att sedan läsa genom materialet och söka efter samband mellan 

respondenternas utsagor. Vi sorterade materialet i teman med våra frågeställningar som 

utgångspunkt. Under varje tema antecknade vi kortfattat det mest väsentliga från varje 

intervju. Därefter använde vi färgmarkörer för att tydligare identifiera mönster i 

respondenternas svar. Vi upptäckte många likheter men även uppfattningar som skiljde sig 

från de övriga. De mönster som framkom låg sedan till grund för utformningen av arbetets 

resultatavsnitt. 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 

I ett forskningsprojekt ska forskaren förhålla sig till forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet (2002) har inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning formulerat fyra 

etiska regler. Vid en undersökning måste de medverkande informeras om arbetets syfte. Detta 

kallas för informationskravet. Vi tog i vår studie hänsyn till detta genom att vi i god tid innan 

intervjuerna informerade respondenterna om vårt syfte. Respondenterna ska också, enligt det 

som Vetenskapsrådet benämner samtyckeskrav, informeras om att deltagandet i 

undersökningen är frivillig och att de när som helst kan avbryta intervjun. Vi utformade ett 

samtyckesbrev (se Bilaga A) där vi informerade respondenterna om deras valmöjlighet att 

fortsätta eller avbryta sin medverkan. Detta brev överlämnade vi personligen till 

intervjupersonerna innan intervjun började. I samtyckesbrevet förklarade vi även för de 

medverkande att uppgifter som kan kopplas till dem personligen eller deras arbetsplats inte 

kommer att användas i arbetet. Namnen på de deltagande förskollärarna i undersökningen 

nämns inte i detta arbete. Respondenterna benämns antingen ”förskollärarna” eller ”en 

förskollärare”. På så vis har vi också följt vad som kallas för konfidentialitetskravet. Vi har 

också uppfyllt nyttjandekravet då de uppgifter vi har samlat in i vår undersökning endast 

kommer att redovisas i detta arbete (a.a). 

 

6.5 Metodkritik 

En vanlig kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att den är allt för subjektiv. Forskaren 

tolkar resultatet utifrån sin egen förförståelse och arbetet speglar forskarens egna 

uppfattningar om vad som är relevant och intressant (Bryman 2011). Den förförståelse, de 

erfarenheter och känslor som forskaren har kring det valda ämnet kan däremot ses som en 

tillgång, snarare än en nackdel, vid tolkandet av resultaten. Detta kräver dock att forskaren 

kan visa medkänsla och använda sin empatiska förmåga för att förstå intervjupersonerna 

(Patel & Davidson 2011). När vi intervjuade och skulle tolka resultaten upplevde vi fördelar 

med att vi själva utbildar oss till förskollärare och att vi har erfarenhet av att arbeta på olika 

förskolor. Detta gjorde att vi kunde sätta oss in i förskollärarnas situation och därmed lättare 

förstå vad de menade. Under intervjuerna försökte vi att inte ta ett alltför stort utrymme på 

grund av att vi inte ville styra eller påverka respondenternas svar. 

 

Ytterligare en nackdel med kvalitativ forskning är att resultatet av en undersökning inte kan 

ses som generell för hela landet eftersom antalet deltagare är mycket begränsat (Bryman 

2011). Med andra ord representerar inte våra medverkade respondenter alla verksamma inom 

förskolan. Dock kunde vi vid bearbetningen och tolkningen av resultatet identifiera vissa 

mönster utifrån respondenternas svar. Genom att vi tillsammans analyserade och diskuterade 

den insamlade empirin kunde risk för skevhet i tolkningen av resultatet minimeras. I kvalitativ 

forskning innefattar validitet hela forskningsprocessen, inte bara själva undersökningen. Med 

validitet menas arbetets giltighet. Till exempel påverkas validiteten av huruvida man lyckats 

samla in ett relevant underlag för att kunna dra trovärdiga slutsatser. Även hur forskaren 

använder sin förförståelse för att tolka ett mångtydigt och motsägelsefullt resultat har 

påverkan på arbetets validitet. Det gäller exempelvis att kunna identifiera typiska mönster och 

avgöra skillnaden mellan det som är väsentligt och oväsentligt (Patel & Davidson 2011). 
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7. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av den insamlade empirin. Det är förskollärarnas egna 

tankar och erfarenheter som kommer att presenteras. Med våra frågeställningar som 

utgångspunkt har vi strukturerat upp resultatet i olika huvudrubriker. Även underrubriker har 

formulerats med hjälp av de mönster vi har kunnat identifiera utifrån förskollärarnas utsagor. 

 

7.1 Förskollärarnas syn på centrala begrepp 

I följande avsnitt presenteras resultatet av förskollärarnas syn på inkludering, normalitet och 

avvikelse, samt barn i behov av särskilt stöd.  

 

7.1.1 Inkludering 

Vad gäller innebörden i begreppet inkludering lyfter samtliga förskollärare fram allas lika 

värde. De menar att inkludering har med demokrati att göra. Förskollärarna ger uttryck för att 

alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett vilka förutsättningar de har. 

Barnens rätt till delaktighet och att ingå i en gemenskap poängteras. En av förskollärarna 

uttrycker att ”alla barns delaktighet ska vara en självklarhet”. En annan förskollärare påpekar 

att ”ingen ska uteslutas utan alla ska få vara med.”. Ytterligare en förskollärare anser att ”alla 

är lika viktiga och alla måste acceptera varandra”.  

 

Flera av förskollärarna påpekar att det ligger en svårighet i att försöka inkludera alla. De 

menar att vissa är svårare att inkludera och att det kräver mycket tid och energi. 

Förskollärarna påpekar att ibland kan för mycket hänsyn tas till vissa enskilda individer och 

att detta får negativa konsekvenser för gruppen i stort. Samtliga förskollärare betonar 

svårigheten med att anpassa sig efter varje barn och finna en balans mellan gruppens och det 

enskilda barnets bästa. En av förskollärarna uttrycker detta på följande sätt; 

 
Att man måste se varje barn men samtidigt då kan jag inte anpassa mig till vart och ett barn 
utan jag måste göra någon medelväg för annars funkar det ju inte under en dag. Men jag 
måste ändå få ihop detta ganska bra så att jag inte hela tiden går efter vissa utan att det 
passar de flesta. Och det är väl lite dilemma.  

 

Många av förskollärarna påpekar att även om önskan att alla ska inkluderas finns, kan det 

vara svårt då vissa barn inte har förmågan eller viljan att göra allt. Två av förskollärarna 

upplever också att vissa barn hade mått bättre av att ingå i en mindre grupp där alla barn har 

liknande behov. En förskollärare menar att; 

 
Man kan ju känna att vissa barn kanske hade haft det bättre i en förskola där det finns fler 
barn som inte når upp riktigt till… De kanske skulle ha utvecklats på ett helt annat sätt i en 
liten grupp där det finns barn som är likadana. Då man inte känner sig annorlunda. Att man 
är mer som alla andra.  

 

Samtliga förskollärare lyfter dock fram positiva aspekter av inkludering. De anser att det 

behövs en mångfald av barn i gruppen för att barnen ska kunna utveckla respekt för 

människors olikheter. De menar att barnens olikheter bidrar till allas utveckling. Flera 

förskollärare uttrycker att alla barn har olika styrkor som kan gynna hela gruppen. I följande 

citat påpekar en förskollärare betydelsen av att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i den 

ordinarie verksamheten; 

 
Jag tycker det är jättebra att de är med här på förskolan. Den pojken vi hade, hade 
jättemycket problem. Han kunde inte men han utvecklades jättemycket när han gick här och 
just att de andra barnen också. De växer jättemycket genom att gå på samma avdelning och 
de lär sig jättemycket om olikheter genom att ha ett sådant barn i gruppen.  
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7.1.2 Normalitet och avvikelse 

Förskollärarna upplever att det är svårt att definiera normalitet. Deras syn på vad som är 

normalt skiljer sig åt. Tre av förskollärarna hävdar att alla är avvikare på något sätt. Ingen är 

den andra lik. En förskollärare uttrycker att ”inget är normalt”. De övriga två förskollärarna 

uppfattar normalitet på ett annat sätt. En av dem menar att vad som är normalt ”kan vara så 

brett”. Den andra uttrycker att ”normalt är det de flesta är”. En av förskollärarna uttrycker 

även att normalitet kan ses och definieras på olika sätt; 

 
Jag tänker på olika sätt normalitet. Den norm vi sätter mallar för, vad som är normalt och 
inte normalt. Sedan finns det konkreta saker som barn som har diagnoser som Downs 
syndrom eller sådana saker som sjukdomar, som inte tillhör det vanliga då.  

 

Förskollärarna har också olika uppfattningar när det kommer till avvikelse hos barn. En av 

förskollärarna upplever att vad som uppfattas som normalt har begränsats. Hon uttrycker att 

”normaliteten har ju krympt så att man ganska lätt avviker”. Två förskollärare anser att det är 

viktigt att vara uppmärksam på om någon avviker. De menar att det inte är något som vi bör 

blunda för utan det är något som vi istället måste ta tag i. De övriga påpekar vikten av att alla 

barn blir accepterade och respekterade så som de är. En förskollärare uttrycker exempelvis att 

”vi söker eller ser inte avvikelser hos barnen på förskolan. Man ska få vara annorlunda och 

udda”; 

 

Även om vissa förskollärare anser att alla är avvikande menar de flesta att normal är man om 

man utvecklas som förväntat. Främst fokuserar de på den sociala aspekten på utvecklingen, 

men också på språket och motoriken. En förskollärare uttrycker detta på följande sätt; 

 
Det är väl det här med gemene man. Att de utvecklas ungefär i den ordningen som man 
tänker sig att ett barn ska utvecklas. De får färdigheter och ja talet kommer igång, motoriken 
fungerar, den sociala kontakten fungerar och det är det man tittar på och det är det som är 
det normala så att säga.  

 

En av förskollärarnas svar skiljer sig dock från de övrigas i denna fråga.  

 
De barn som är på förskolan har olika nivåer hela tiden. De är inte stöpta efter vissa mallar, 
exempelvis att en tvååring är så och en treåring är det utan allting är väldigt relativt idag. 
När samhället snurrar så fort så har barnens utveckling gått väldigt snabbt fram också.  

 

Samtliga förskollärare gav beteendeproblem hos barnet som ett exempel på en avvikelse. 

Främst syftar de på barn som beter sig utåtagerande. En förskollärare uttrycker att avvikelse 

kan handla om ”det sociala spelet. Att vissa kanske tar till nävarna istället för att prata”. 

Några lyfter även fram mycket inåtriktat beteende som ett exempel på en avvikelse. En av 

förskollärarna menar att social kompetens ses som en eftersträvansvärd egenskap i dagens 

samhälle. Hon förklarar att har man ”social kompetens och kan prata för sig så kan man 

komma rätt så långt”. De flesta av förskollärarna nämner även att de barn med diagnos, som 

exempelvis ADHD och autism, är avvikare. Tre av förskollärarna påpekar att barn måste 

anpassas så att de klarar av skolan och kan fungera i samhället när de blir äldre.  

 

7.1.3 Barn i behov av särskilt stöd 

 Vid tal om barn i behov av särskilt stöd lägger samtliga förskollärare störst fokus på barn 

med sociala och språkliga svårigheter, samt de barn som är diagnostiserade. Tre av 

förskollärarna tenderar att enbart fokusera på de stora och mer synliga problemen vid tal om 

särskilt stöd. De talar främst om barn med diagnoser, rörelsehinder, utåtagerande beteende 

eller grava språksvårigheter. En av förskollärarna uttrycker exempelvis att ett barn är i behov 

av särskilt stöd ”när barnet inte klarar av verksamheten”. De övriga förskollärarna påpekar 

att behovet av särskilt stöd kan både vara stort och litet. De förklarar också att behovet av stöd 
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kan för vissa vara tillfälligt medan andra kan behöva stöd under hela sin skolgång. En av dem 

menar att hur stort det särskilda stödet är ”beror på hur pass mycket barnet avviker”. Den 

andra förskolläraren ger exempel på att ett barn kan vara i behov av ett litet stöd om barnet 

”har fått ett syskon eller förlorat någon som gått bort”. Samma förskollärare påpekar också 

att alla behöver särskilt stöd någon gång i sitt liv.  

 

När förskollärarna förklarar vad särskilt stöd innebär lyfter samtliga upp stöd i form av en 

extra resurs. De menar att det ofta finns ett behov av en person till som arbetar med hela 

barngruppen. Många av förskollärarna ger uttryck för en önskan om att kunna arbeta enskilt 

med det specifika barnet men konstaterar att tiden inte räcker till. En av förskollärarna menar 

att; 

 
Det ska finnas möjlighet att avvika. Det är väl mycket det här med att de som är 
utåtagerande eller så som ADHD eller autism också. Att man mer skulle kunna gå ifrån och 
jobba specifikt i lugn och ro, bara det här lugnet, mer än vad man kan göra idag. 

 

Flera av förskollärarna anser att både det enskilda barnet och hela gruppen skulle gynnas om 

det fanns möjlighet att gå undan med ett specifikt barn. Främst handlar det om barn som 

upplevs stökiga och störande. En förskollärare förklarar att ”de barnen hade behövt ha en 

egen pedagog vid sig hela tiden så att man liksom kan gå undan och göra saker som passar 

bättre för det barnet och så att de andra får lugn och ro med”. En annan förskollärare 

uttrycker sin frustration angående arbetet med utåtagerande barn;  

 
Många är ju rädda och det kan ju bli att de börjar reta det här barnet. Även det barnet som 
är utåtagerande retar ju de andra för att få igång dem så att det blir ju svårt att inkludera 
och känna att man får en gemenskap. Det kan ju vara jättesvårt att hitta rätt verktyg för att 
få ihop det.  

 

Flera av förskollärarna nämner även andra former av särskilt stöd. De förklarar att vissa barn 

kan behöva tillgång till materiella resurser för att få sina behov tillgodosedda. Förskollärarna 

menar också att genom att de själva får stöd kan de i sin tur tillgodose barnens behov. 

Samtliga förskollärare betonar betydelsen av specialpedagoger och psykologer. Genom 

handledning och samtal får de råd om hur de bättre kan hantera arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. De flesta av förskollärarna lyfter också fram vikten av ett gott samarbete med 

föräldrarna. Förskollärarna anser att det bästa för barnet vore om det finns en öppen dialog 

mellan dem själva och föräldrarna och att båda parter strävar efter gemensamma mål. De 

menar också att föräldrarna sitter på kunskaper om sitt eget barn och att den informationen 

kan underlätta arbetet för förskollärarna.   

  

7.2 Förutsättningar  

I detta avsnitt redovisas de förutsättningar som förskollärarna anser krävs för att alla barn ska 

inkluderas i verksamheten.  

 

7.2.1 Barngruppens storlek och personaltäthet 

Samtliga förskollärare lyfter fram betydelsen av mindre barngrupper och ger uttryck för en 

önskan om ökad personaltäthet. Dock ser de hellre att barngrupperna minskas än att anställa 

fler personal. De anser att dagens stora barngrupper är ett hinder i arbetet med inkludering. 

Förskollärarna betonar att de stora barngrupperna är en stressfaktor både för dem själva och 

för barnen. De menar att om det hade varit mindre barngrupper och mer personal hade de haft 

mer tid till varje barn. De hade haft mer tid till att lyssna på och bekräfta barnen än vad de har 

möjlighet till idag. Barnen hade också haft större möjlighet att gå undan och leka i mindre 

grupper. Tre av förskollärarna nämner också att andra arbetsuppgifter, som dokumentation 

och planering, tar mycket av deras tid från barngruppen.  
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Samtliga är överens om att mindre barngrupper hade gynnat alla barn, speciellt de barn som är 

i behov av särskilt stöd. En förskollärare uttrycker att behovet av särskilt stöd hade minskat 

om barnantalet i varje grupp hade varit mindre, eftersom möjligheten att stötta barnen i 

vardagens olika aktiviteter hade ökat. Flera förskollärare uttrycker att de stora barngrupperna 

bidrar till att högre krav ställs på barnen. En förskollärare uttrycker sig på följande sätt; 

 
Barnen behöver klara av saker mycket tidigare än vad de skulle ha gjort om vi hade haft en 
liten grupp. Då kanske vi hade haft mer tid på oss, nu måste de klara av att fixa 
toalettbesök, de måste klara av att klä på sig sina kläder, de måste klara av att gå och ta sin 
mat själva och de måste klara av att leka i en grupp med minst 4-5 barn.  

 

Förskollärarna menar att de stora barngrupperna även ställer för stora krav på barnens sociala 

förmåga. De möter olika människor som de måste anpassa sig till och många kontakter att 

hantera under en dag. En förskollärare ser även fördelar med stora barngrupper. Hon menar 

att ”stora barngrupper innebär att man har fler och välja på, fler kompisar. Man får vara 

med någon och man får inte den där stämpeln på sig på samma sätt heller om man inte kan”.  

 

Flera förskollärare ger uttryck för att en konsekvens av de stora barngrupperna är att 

förskolans verksamhet måste bygga på en tydlig struktur med rutiner och regler för att skapa 

ordning. De påpekar att de vardagliga rutinerna måste ske vid bestämda tidpunkter, annars 

skulle verksamheten inte fungera. Förskollärarna menar att på grund av förskolans begränsade 

resurser minskar deras möjligheter att anpassa sig efter varje barns behov och intressen. Detta 

bidrar i sin tur till att högre krav ställs på barnens anpassningsförmåga. En förskollärare 

menar att; 

 
Man kan ju ibland känna att man är låst, om några barn skulle vilja hålla på längre med vissa 
saker så måste vi ändå bryta. Och när vi ska gå iväg, då har vi inte möjlighet att vara 
hemma med något barn om det är bestämt att vi ska gå till skogen. Vi har ju inte resurser till 
att alla kan göra val.  

 

7.2.2 Ekonomi  

Ytterligare en förutsättning som samtliga förskollärare anser är avgörande, för att förskolan 

ska hålla en god kvalitet och för att arbetet med inkludering ska underlättas, är en god 

ekonomi. Förskollärarna upplever ett missnöje med politikernas beslut om hur mycket pengar 

som ska ges till förskolorna. De anser att om förskolan hade haft bättre ekonomi hade de haft 

tillgång till mer resurser, som de hade kunnat använda för att skapa bättre förutsättningar för 

barnens utveckling och lärande. En förskollärare menar att ”om problemet med ekonomi inte 

hade funnits, hade man kunnat göra mycket, mycket mer”. En annan förskollärare påpekar att 

”det är inte alltid man får extra resurser även om det finns barn som är i behov av det för det 

kostar ju och det går från samma pengar som går till alla barn egentligen”. Ytterligare en 

förskollärare ger uttryck för att förskolan måste prioritera vad pengarna ska läggas på; 

 
Vi får inte mer pengar om vi säger att vi har många barn som har ett dåligt språk till exempel 
och egentligen skulle vi behövt lägga mer resurser på det. Vi har liksom de pengar vi har, är 
det värt att lägga pengar på det? 

 

Samtliga påpekar också vikten av kompetensutveckling. De menar att för att kunna anpassa 

verksamheten efter alla barn behöver de ges möjlighet till utbildning i relation till barnens 

behov. En förskollärare menar dock att cheferna har begränsade möjligheter eftersom de inte 

kan påverka ekonomin, utan kan bara försöka fördela resurserna på bästa möjliga sätt.  
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7.3 Förskollärarens betydelse 

Avslutningsvis lyfter vi fram hur förskollärarna uppfattar sin egen betydelse som pedagog i 

arbetet med att skapa en inkluderande barngrupp. 

 

7.3.1 Pedagogen som förebild 

Alla förskollärare framhäver vikten av att i sin yrkesroll vara goda förebilder för barnen. De 

poängterar att deras bemötande gentemot barnen har stor betydelse för hur de kommer att 

bemöta varandra. Förskollärarna anser att alla barn ska accepteras och behandlas med respekt. 

De ska också bemötas positivt. En förskollärare påpekar att ”alla barn ska känna sig 

välkomna och trygga på förskolan och allas olikheter ska respekteras”. En annan 

förskollärare betonar pedagogens betydelse; 
 

Det handlar om oss pedagoger och att vi är bra förebilder. Vi måste vara tydliga och visa att 
det inte är okej att göra vissa saker och att man lär barnen att själva säga ifrån. Att man får 
dem att våga prata är viktigt. Det kan komma väldigt tidigt att de inte vill sitta bredvid någon 
till exempel. Sen behöver man inte leka med alla men man måste kunna respektera alla.  

 

Flera av förskollärarna lyfter fram att det måste finnas regler för den sociala samvaron och att 

barnen måste anpassa sig till dem och till varandra för att det ska skapas en lugn och 

respektfull atmosfär. En förskollärare uttrycker att ”barnen behöver tydliga ramar för att veta 

hur de ska bete sig”. Förskollärarna menar att det är viktigt att tydliggöra för barnen var 

gränsen går mellan vad som är ett accepterat beteende och inte. Flera av förskollärarna menar 

att barnen är i hög grad toleranta och accepterande när det kommer till olikheter och 

avvikelser, men att det ibland kan finnas vissa antydningar till mobbning inom barngruppen. 

En förskollärare förklarar att; 

 
Har du någon som barnen själva har bestämt är hackkycklingen så måste man prata om det 
för det är mobbning det handlar om. Det finns ju mobbning redan på förskolan och det är 
viktigt att man tar tag i det fort. Så fort man ser att de börjar skylla på Kalle när han inte ens 
är i närheten eller där, måste man ta tag i det på en gång och prata med barnen.  
 

Majoriteten av förskollärarna lyfter fram att ett öppet förhållningssätt kring olikheter gynnar 

barnen i deras utveckling av empati och förståelse för andra människor. De menar att det är 

viktigt att samtala om olikheter med barnen för att de ska se det som naturligt. En 

förskollärare menar att ”om man inte pratar om olikheter kan fördomar skapas”. En annan 

förskollärare förklarar att ”bara barnen får en förklaring varför någon ser ut på ett visst sätt 

eller beter sig på ett visst sätt så accepterar de och tycker inte att det är något konstigt”.  

 

7.3.2 Professionell pedagog 

Samtliga betonar betydelsen av att vara en professionell pedagog. Flertalet förskollärare lyfter 

fram att ens inställning som pedagog har en stor påverkan på barnen. De menar att det är 

viktigt att man som pedagog har en positiv inställning till inkludering. Några av förskollärarna 

påpekar att alla i arbetslaget måste ta tillvara på de resurser som finns och skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för barnen. Förskollärarna anser också att man som pedagog bör 

fokusera på varje barns positiva sidor och synliggöra deras styrkor, för att barnen själva ska 

utveckla ett positivt förhållningssätt till olikheter. En förskollärare uttrycker detta på följande 

sätt; 

 
Att man visar det positiva med att vi är olika och att det kan vara en styrka. Att du är bra på 
bokstäver och då kanske man kan fråga dig om hjälp medan du är bra på att knyta skor och 
det kan inte jag. Att man tar tillvara på det och att man lär sig av varandra.    

 

Alla förskollärare poängterar också betydelsen av att ställa rimliga krav på barnen och att ge 

dem utmaningar som de kan klara av. De påpekar att när barnen klarar av de utmaningar som 

ställs ökar deras självförtroende. En förskollärare förklarar att ”vi ger ju inte barnen 
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utmaningar som vi vet att de kommer att misslyckas med och känna sig förminskad av, utan 

tvärtom. De ska känna att de klarar det här”.  

 

Fyra av de fem förskollärarna menar att barnen måste utmanas utifrån sina förutsättningar för 

att kunna utvecklas. De måste därmed anpassa uppgifterna utifrån barnens olika nivåer. En 

förskollärare skiljer sig dock i sin uppfattning. 

 
När jag jobbar med lilla gruppen så gör vi alla likadant. Så är vi nio barn så gör vi likadant. 
Jag tar ingenting utöver utan jag lägger mig på en nivå som jag anser är lämplig för dem 
alla, som jag vet att alla klarar av.  

 

Förskollärarna poängterar även vikten av att utforma miljön efter barnens behov och intressen 

för att de ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten. Majoriteten av förskollärarna 

menar att det är de själva tillsammans med de övriga i arbetslaget som utformar miljön. 

Barnen görs inte delaktiga i den processen. En förskollärare utmärker sig dock i sitt svar då 

hon berättar att barnen ibland får vara med och önska vid inköp av material. Samtliga 

upplever dock att de försöker ge barnen stora möjligheter att själva välja vad de vill leka med 

och vilket rum de vill vara i under dagen. En förskollärare menar att det är upp till henne själv 

som pedagog ”att inte komma här och säga nej, nej, nej det kan vi inte göra nu, du får inte 

vara där. Det är ju hemskt att få höra det hela dagarna”. 

 

7.3.3 Reflekterande pedagog 

Alla förskollärarna anser att vara en reflekterande pedagog har stor betydelse för 

inkluderingsarbetet. De flesta hävdar att de blir mer medvetna om sitt sätt att agera genom 

reflektion. Flera av förskollärarna menar också att man inom arbetslaget kan behöva 

observera varandra och ge konstruktiv kritik för att man som pedagog ska bli mer 

professionell i sin yrkesroll. Många poängterar också betydelsen av att vara en uppmärksam 

och närvarande pedagog för att kunna se vad som händer i barngruppen. En förskollärare ger 

uttryck för att pedagoger tenderar att hantera konflikter utifrån sina förutfattade meningar; 
 

Ibland har man inte lyssnat av barnet utan kanske gått på gamla erfarenheter vilket är illa, 
riktigt illa. Det är i många fall när det är negativa saker som man tänker att det brukar vara 
så. Har man inte hört eller sett någonting då får man absolut inte bedöma eller gå in och 
säga att det var du eller du. 

 

Samtliga förklarar att de ofta observerar och dokumenterar det som sker i barngruppen. Det 

blir ett underlag som används för reflektion inom arbetslaget. Genom att reflektera försöker 

de förstå vad som sker i barngruppen och vad det kan bero på. De försöker också komma på 

åtgärder som kan förändra eller förbättra situationen. Två förskollärare påpekar att de ser en 

fördel med att vara fler i ett arbetslag då flera olika synsätt kan komma fram och att man kan 

ta tillvara på varandras kompetenser.  
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8. Analys 

I detta avsnitt kommer de teorier och perspektiv, samt den forskning som tidigare har 

behandlats i arbetet att användas för att fördjupa förståelsen av det resultat som framkom av 

intervjuerna med förskollärarna. 

   

8.1 Inkludering 

De intervjuade förskollärarna hade i hög grad en gemensam syn på inkludering. De betonade 

vikten av att alla barn ges möjlighet till delaktighet och att alla ska känna sig accepterade, 

samt uppleva sig vara en del av gruppen. Förskollärarnas syn på inkludering kan förstås 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Samtliga hade överlag en positiv inställning till 

inkludering då de ser lärandet som socialt betingat. De ger uttryck för att de ser kunskapen 

som distribuerad bland alla individer i en grupp och att alla har olika styrkor, vilket kan vara 

till fördel för gruppen som helhet. Inom en grupp finns mycket kunskaper och erfarenheter 

och genom samarbete kan denna kunskap överföras till varje enskild individ. Detta bidrar i sin 

tur till individernas utveckling och lärande (Dysthe 2010).   

 

Förskollärarna lyfte också fram svårigheter med inkludering. De påpekade bland annat 

svårigheten med att både se till gruppens och den enskilda individens bästa. Förskollärarna 

gav därmed uttryck för ett dilemma. Det kan finnas motsättningar mellan olika individers och 

gruppers intressen och behov, vilket ställer förskolläraren inför ett svårt beslut angående 

vilkas behov som ska tas hänsyn till. Utifrån dilemmaperspektivet är det näst intill omöjligt att 

kunna anpassa sig och tillgodose varje barns behov på ett tillfredsställande sätt (Asp-Onsjö 

2010). Två av förskollärarna påpekade också att det kan finnas en fördel med att vissa barn 

ingår i en grupp där alla har liknande behov och förutsättningar, för att de inte ska behöva 

uppleva sig som avvikande. Dock har attityden hos människorna i barnets omgivning en stor 

betydelse genom att det är de som påverkar om barnet kommer att se sig självt som avvikande 

eller inte (Trost och Levin 2010).  

 

8.2 Normalitet och avvikelse   

Förskollärarnas syn på normalitet skiljde sig åt. Majoriteten ansåg att alla är avvikande på 

något sätt och att alla ska respekteras så som de är. De övriga menade att de flesta människor 

är normala och att det är viktigt att uppmärksamma om något barn avviker. Att några av 

förskollärarna upplevde det nödvändigt att sortera ut det avvikande kan utifrån Palla (2011) 

förstås som en åtgärd för att kunna hantera mångfalden inom barngruppen. Avsikten är att 

barnet ska kompenseras och korrigeras. Flera förskollärare förklarade att barnen måste 

anpassa sig till en viss ram om de ska fungera i skolan och i samhället. Att förskollärarnas 

uppfattningar om normalitet skiljde sig åt kan bero på det Lutz (2006) förklarar om att 

normalitet är svårdefinierat. Det finns ingen tydlig gräns mellan det normala och det 

avvikande (a.a).  

 

Trots att vissa förskollärare ansåg att alla är avvikare menade majoriteten att om ett barn 

utvecklas i en förväntad takt kan det anses normalt. Dessa bedömningar görs utifrån 

förskollärarnas egna yrkeserfarenheter och teoretiska kunskaper angående barns utveckling 

(Lutz 2009). Detta kan bidra till att bedömningarna påverkas av de uppfattningar och normer 

som är dominerande i den rådande kulturen (Lutz 2006). Det sammanhang vi befinner oss i 

har stor betydelse för vår uppfattning om vad som är normalt respektive avvikande (Palla 

2011). Att jämföra olika människor för att få en uppfattning om vad som är normalt är 

grundläggande i vårt samhälle. Dock ska barnets utveckling ses i relation till dess egna 

förutsättningar. Detta kan bidra till ett dilemma för pedagogerna (Nilholm 2005). 
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En förskollärare förklarade att det finns normer som utgör ramar för det normala. Hon menade 

också att om en individ var fri från ovanliga sjukdomar kunde den ses som normal. 

Förskolläraren ser på så sätt normalitet utifrån olika perspektiv. De normer förskolläraren ger 

uttryck för beskrivs enligt Tideman (2000) som normativ normalitet. Utifrån detta synsätt är 

det de rådande samhälleliga normerna och värderingarna som avgör om en individ är normal 

eller avvikande. Den andra synen på normalitet som förskolläraren ger uttryck för kan förstås 

som det Tideman benämner individuell och medicinsk normalitet (a.a). Med dessa synsätt 

läggs fokus på barnet och dess brister. Om förskollärarna utgår från en normativ normalitet 

blir det barnet som måste förändras för att det ska anses normalt. Även det individuella och 

medicinska synsättet syftar till en förändring hos barnet. Genom behandling eller uppfostran 

ska det sjuka eller avvikande barnet bli friskt (Tideman & Rosenqvist 2004).  

 

Vid tal om avvikelse fokuserade samtliga förskollärare främst på den sociala aspekten av 

barnets utveckling. De lyfte fram särskilda beteenden som exempelvis utåtagerande och 

introvert beteende. Att förskollärarna upplevde barn med dessa beteenden som avvikare kan 

förklaras med hjälp av stämplingsteorin. Människan är inte född som avvikare utan kan bli en 

avvikare på grund av samhällets normer. Det som allmänheten uppfattar som önskvärt och bra 

styr människan. Om någon bryter mot dessa normer kommer den att uppfattas och stämplas 

som avvikare (Svensson 1992).  

 

8.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Majoriteten av förskollärarna fokuserade enbart på stora och mer synliga problem vid tal om 

barn i behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare ansåg att barn med sociala och språkliga 

svårigheter, samt barn med diagnoser, är i behov av särskilt stöd. Förskollärarnas syn på när 

ett barn är i behov av särskilt stöd präglas i stor utsträckning av en uppfattning om att barnet 

är avvikande och att det inte kan anpassa sig till verksamheten. Holmsten (2002) förklarar att 

det gemensamma för barn som anses vara i behov av särskilt stöd är att de inte lever upp till 

de krav och förväntningar som lärarna ställer på dem. Lärarnas förmåga att anpassa 

verksamheten efter barnens olika behov har också stor betydelse för om barnen kommer att 

anses vara i behov av särskilt stöd eller inte (a.a). Eftersom det inte finns några tydliga 

riktlinjer vid beslut om ett barn är i behov av särskilt stöd får istället förskollärarnas egen 

uppfattning om vad som är normalt respektive avvikande en stor betydelse vid bedömningen 

(Isaksson 2009).  

 

Samtliga förskollärare gav uttryck för en önskan om att arbeta enskilt med vissa barn, särskilt 

barn som de upplever stör de övriga i gruppen, men de ansåg att tiden inte räcker till. De 

menade att både det enskilda barnet och hela barngruppen hade gynnats om det hade funnits 

möjlighet att kunna gå undan med det specifika barnet. De ansåg att det fanns behov av en 

extra resurs. Lärare tenderar att efterfråga segregerade lösningar och tidsfaktorn är den 

främsta orsaken till ansökan om extra resurser (Lutz 2006). Förskollärarna nämner inte några 

eventuella negativa konsekvenser, av de segregerade lösningarna, för det enskilda barnet. 

Enligt teorin om spegeljaget påverkar dock andra människors bemötande och attityder barnets 

självbild. Om barnet bemöts negativt kommer detta att prägla dess självbild och självkänsla 

(Svensson 1992). Även barnets beteende påverkas av de förväntningar och attityder som 

människorna i omgivningen har på barnet (Mead 1976). Pedagoger tenderar ofta att lägga 

skulden till problemet hos det enskilda barnet istället för att se om miljön och omgivningen 

påverkar det negativt (Nordin-Hultman 2010).  

 

Flera av förskollärarna nämner att särskilda materiella resurser kan fungera som särskilt stöd 

för vissa barn. Olika redskap kan underlätta människors vardag. Med hjälp av dessa kan vi 

klara av och förstå det som sker i vår omgivning, vilket annars hade legat utanför vår 
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biologiska kapacitet (Säljö 2010). Att förskollärarna även lyfte fram vikten av handledning av 

psykologer och specialpedagoger, samt behovet av en öppen dialog med föräldrar, kan förstås 

som ett uttryck för språkets betydelse. Språket är det mest centrala redskapet som vi använder 

oss av för att förstå vår omvärld. Genom språket utbyter vi information med varandra som kan 

hjälpa oss att hantera olika svårigheter (Dysthe 2010).  

 

8.4 Förutsättningar 

Samtliga förskollärare ansåg att mindre barngrupper är en nödvändig förutsättning för att 

skapa en inkluderande barngrupp. De gav också uttryck för en önskan om ökad personaltäthet. 

De menade att om detta förverkligas skulle de ha mer tid till alla barn och kunnat stödja var 

och en i vardagens olika utmaningar. Organisatoriska faktorer som barngrupp och 

personaltäthet påverkar lärares förmåga att se till alla barns olika behov (Gal m.fl. 2010). 

Lärare upplever att bristen på tid är ett problem i och med att möjligheterna till att 

individualisera och anpassa verksamheten efter varje barn minskar (Johansson 2005). De 

intervjuade förskollärarna anser att mindre barngrupper hade gynnat alla barn, speciellt de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Förskollärarna påpekade att dagens stora barngrupper 

bidrar till att högre krav ställs på barnen att de ska klara av saker på egen hand. Detta kan vara 

särskilt svårt för de barn som är i behov av särskilt stöd (Linikko 2009).  

 

Flera av förskollärarna menade också att om barngrupperna hade varit mindre skulle barnen 

ha fått ökade möjligheter till inflytande i verksamheten. Istället tvingas verksamheten bygga 

på en tydlig struktur med rutiner och regler som barnen måste anpassa sig till. Dagarna på 

förskolan präglas av ordning och de är starkt reglerade, vilket bidrar till begränsade 

möjligheter för barnen att påverka sin egen vardag. Det är pedagogerna som i hög grad 

bestämmer vad barnen ska göra och när det ska göras (Nordin-Hultman 2010).  

 

Förskollärarna ansåg att en god ekonomi krävs för att alla barn ska kunna bli inkluderade i 

verksamheten. En god ekonomi anses kunna bidra till att förskollärarna ges tillgång till de 

resurser som behövs för att de ska kunna tillgodose barnens olika behov. Förskollärarna anser 

också att de måste ges möjlighet till kompetensutveckling för att bättre kunna anpassa 

verksamheten efter barnens behov och förutsättningar. Det förskollärarna ger uttryck för är att 

ekonomin skapar ett dilemma. Förskollärarna upplever att de inte kan, med de förutsättningar 

de arbetar utifrån idag, möta den mångfald av olikheter som finns i barngrupperna. Lärarna 

ställs istället inför etiska ställningstaganden då de tvingas prioritera vilka behov som är 

viktigast att lägga pengar på (Nilholm 2007). Om mer pengar läggs på vissa barn tvingas 

förskolan till nedskärningar inom andra områden, vilket i sin tur kan påverka de övriga i 

barngruppen. Den begränsade ekonomin bidrar till att de förutsättningar som förskollärarna 

anser krävs för att skapa inkludering, det vill säga mindre barngrupper, ökad personaltäthet, 

mer kompetensutveckling och mer resurser, inte kan förverkligas (Asp-Onsjö 2010).  

8.5 Pedagogens betydelse 

De intervjuade förskollärarna ansåg att deras egen roll som pedagog i arbetet med att skapa en 

inkluderande barngrupp främst bestod av att vara en god förebild för barnen. De menade att 

deras bemötande gentemot barnen har en stor betydelse för hur de kommer att förhålla sig till 

varandra. Förskollärarna lyfte även fram vikten av att tydligt sätta gränser för vad som är ett 

accepterat beteende. Samspel är en förutsättning för lärande. Genom att vi samtalar, lyssnar 

och tar efter varandra utvecklar vi en förståelse för vad som anses viktigt och eftersträvansvärt 

i vår kultur. Läraren måste kunna skapa en miljö, där samspelet mellan barnen präglas av 

hänsyn och empati, för att alla ska uppleva sig vara en del av gemenskapen (Dysthe 2010). 

Förskollärarna menar att det är viktigt att man som pedagog intar ett öppet förhållningssätt 
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och samtalar med barnen om olikheter. Ett öppet förhållningssätt hos pedagogen ökar barnens 

respekt och förståelse för andra människor (Gerrbo 2012). 

 

Att vara en professionell pedagog med en positiv inställning ansåg förskollärarna var 

betydelsefullt i arbetet med inkludering. Vilka förutsättningar lärare arbetar utifrån har en 

relativt liten betydelse i jämförelse med deras inställning till inkludering (Boyle m.fl. 2011). 

Samtliga förskollärare framhävde vikten av att se det positiva hos varje barn och lyfta fram 

deras starka sidor för de övriga barnen. Detta för att de ska utveckla ett positivt 

förhållningssätt till olikheter. Genom att synliggöra barnens styrkor stärks deras självkänsla 

och barnens uppfattningar och attityder till andra individer kan påverkas positivt (Linikko 

2009). Andra människors syn på oss har stor betydelse eftersom det är den som vi identifierar 

oss med och som vi formas av (Trost & Levin 2010).  

 

Samtliga förskollärare menade att det är viktigt att stärka barnens självkänsla genom att ställa 

rimliga krav. Majoriteten av förskollärarna påpekade att de försöker utmana barnen utifrån 

deras olika förutsättningar. En förskollärare förklarade dock att hon anpassar aktiviteterna 

utifrån en nivå som hon vet att alla barn skulle klara av. De olika uppfattningarna kan förstås 

som ett dilemma. Lärarna står inför utmaningen att göra barnen delaktiga i gemensamma 

aktiviteter, samtidigt som de ska utmanas utifrån sina individuella förutsättningar och behov 

(Nilholm 2005). Avståndsreducering är en metod som lärare använder sig av för att få barnen 

delaktiga i det gemensamma arbetet och samtidigt undvika eventuella misslyckanden. Detta 

innebär att lärare anpassar aktiviteter och material efter barnens förutsättningar (Gerrbo 

2012). Läraren har en stor betydelse för barnens utveckling eftersom de måste förstå var varje 

barn befinner sig i sin utveckling för att kunna utmana de med lämpliga uppgifter (Vygotskij 

2001).   

 

Förskollärarna anser att det är viktigt att de själva utformar miljön efter barnens behov och 

intressen för att alla ska inkluderas. Beroende på hur den fysiska miljön är utformad kan den 

antingen skapa hinder eller möjligheter för delaktighet för de individer som vistas i den 

(Frithiof 2007). Barnen har begränsade möjligheter att påverka miljön. Förskollärarna anser 

dock att barnen ges möjlighet att själva bestämma vilket rum de ska vara i och vilket material 

de ska använda. Att barnen inte görs delaktiga i utformandet av miljön kan förstås utifrån en 

barnsyn som präglas av att vuxna vet bättre. Lärarna handlar då utifrån en uppfattning om att 

det är de själva som vet vad som är det bästa för barnen. Detta bidrar till att barnen tvingas 

anpassa sig efter de beslut som de vuxna fattar (Johansson 2005).  

 

Alla förskollärare påpekade vikten av att vara en reflekterande pedagog för att bli medveten 

om sitt eget agerande i barngruppen. De lyfte även fram betydelsen av att kollegor observerar 

varandra. Att vara närvarande i barngruppen och observera det som sker ansågs också centralt 

för att arbetslaget sedan ska kunna reflektera tillsammans. Förskollärarna ger även här ett 

uttryck för att kunskapen är distribuerad bland olika individer, i detta fall inom arbetslaget. 

Alla inom arbetslaget besitter kompetens och genom att reflektera tillsammans kan olika 

svårigheter belysas utifrån olika synsätt. Pedagoger får därmed en djupare förståelse för olika 

situationer och för vilka åtgärder som bör vidtas, vilket i sin tur kan bidra till en utveckling 

mot en mer inkluderande barngrupp (Boyle m.fl. 2011).  
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9. Diskussion 

Fortsättningsvis kommer en kritisk diskussion att föras kring vår valda metod. En diskussion 

kommer också att föras kring det resultat vi har fått fram och den analys som har gjorts. 

Varför ser resultatet ut som det gör? Vilka konsekvenser kan resultatet ge upphov till? Det är 

frågor som dessa som kommer att beröras i detta avsnitt. Vi kommer också att lyfta fram det 

vi anser är betydelsefullt för oss i vår roll som framtida förskollärare. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Vi valde båda att delta under samtliga intervjuer. Detta kan ha medfört att respondenterna 

kände sig i underläge och att det i sin tur kan ha påverkat deras svar. Vi ser dock fördelar med 

att båda medverkade under intervjuerna. Eftersom vi tänker olika bidrog det till ökade 

möjligheter att ställa mer varierade följdfrågor för att få fördjupade svar. Det främjade också 

kvaliteten på bearbetningen och tolkningen av datan, då vi, baserat på gemensamma 

erfarenheter, kunde diskutera respondenternas svar och det de uttryckte med sitt kroppsspråk. 

  

Att respondenterna fick möjlighet att i god tid fundera på frågorna innan själva intervjun, kan 

möjligen ha bidragit till ett något skevt resultat. Vi kan aldrig veta hur respondenterna hade 

svarat på frågorna om de hade fått kortare betänketid. Genom intervjuer tar forskaren reda på 

respondentens inställning och tankar kring den aktuella forskningsfrågan (Bryman 2011). 

Respondenterna kan dock ha undvikit att uttrycka svar som hade kunnat upplevas som 

negativa och istället ha formulerat sig på ett sätt som de trodde förväntades av dem. Helt 

ärliga svar hade emellertid inte heller kunnat garanteras om frågorna hade ställts först under 

själva intervjun. Anledningen till att vi skickade intervjuguiden i förväg var att vi ansåg att 

frågorna var komplexa och att de krävde tid till reflektion. Eftersom intervjuerna av hänsyn 

till förskollärarna inte kunde ta längre tid än en timme valde vi att på detta sätt öka 

möjligheten till mer djupgående svar från respondenterna. Observationer är en metod som 

hade kunnat fungera som ett bra komplement till intervjuerna eftersom förskollärarnas svar 

inte nödvändigtvis behöver spegla det som sker i verksamheten. På grund av begränsad tid 

valde vi dock att endast basera vår studie på intervjuer.  

 

En av våra ursprungliga frågeställningar handlade om hur förskollärarna arbetar konkret med 

inkludering. Under intervjuernas gång insåg vi dock att detta var en svår fråga att besvara. 

Respondenterna hade svårt att ge konkreta exempel på hur arbetet med inkludering går till på 

deras förskolor. De fokuserade istället i huvudsak på sin egen betydelse som pedagog i arbetet 

med inkludering. Detta kan ha berott på utformandet av våra intervjufrågor. Många av 

frågorna öppnade upp för svar där förskollärarna kunde beskriva mer övergripande vad de 

ansåg krävdes av dem själva i arbetet med inkludering.  

  

9.2 Resultatdiskussion 

Nedan kommer vi att främst lyfta fram pedagogens betydelse i relation till de centrala 

begreppen och de förutsättningar som berördes i resultatavsnittet. 

 

9.2.1 Inkludering – möjlighet och dilemma 

Att förskollärarna i huvudsak har ett positivt förhållningssätt till inkludering kan bero på att 

deras teoretiska kunskaper utgår från en sociokulturell syn på lärande och att deras praktiska 

erfarenheter har förstärkt denna syn. Människors utveckling och lärande sker i samspel mellan 

olika individer, eftersom varje individ besitter kunskaper som genom samarbete kan överföras 

till andra (Dysthe 2010). Om man som pedagog intar detta förhållningssätt ser man alla 

individer som värdefulla och att alla har olika styrkor som kan gynna hela gruppen. När 

barnens olika styrkor synliggörs och när de tillåts komma fram i gemensamma aktiviteter görs 
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barnen delaktiga och de kommer att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. För oss som 

framtida förskollärare blir det därför viktigt att inta ett öppet förhållningssätt och att samtala 

med barnen om olikheter för att de ska ges möjlighet att utveckla respekt för olika människor 

och en förståelse för att alla kan bidra trots olika förutsättningar. 

 

Förskollärarna upplevde dock svårigheter med att uppnå inkludering i praktiken. Detta kan 

förstås med hjälp av dilemmaperspektivet, som präglas av synsättet att det är de 

förutsättningar som lärarna arbetar utifrån som utgör hinder i arbetet med inkludering (Asp-

Onsjö 2010). Förskolan består av stora barngrupper där varje barn deltar utifrån sina egna 

förutsättningar, intressen och behov. Ju större barngruppen är desto större blir variationen av 

olikheter, vilket i sin tur försvårar pedagogers arbete med att anpassa verksamheten efter alla 

barn. Det blir svårt för pedagoger att skapa gemensamma sammanhang där alla barn vill och 

kan delta. Det är inte säkert att alla barn är intresserade av de aktiviteter som erbjuds eller har 

verktygen att kunna delta i dem.   

 

Eftersom det finns motsättningar mellan enskilda individers och gruppens behov och intressen 

skapas den problematik som förskollärarna gav uttryck för angående vilkas behov som ska tas 

hänsyn till. Problematiken förvärras i och med förskolans begränsade ekonomi. Om mer 

pengar läggs på vissa barns särskilda behov drabbas de övriga i barngruppen (Asp-Onsjö 

2010). Förskollärarna tvingas reflektera över moraliska ställningstaganden där gruppens 

intressen ställs mot individens (Nilholm 2007). Vi har insett att det inte finns någon optimal 

lösning och att vi som pedagoger inte alltid kan ta hänsyn till den enskilda individen. Ibland 

måste kollektivets bästa prioriteras. I vissa fall kanske det är lämpligt att involvera barnen i 

dessa beslut. På så sätt ges de möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör dem 

själva. Dock bör vi som pedagoger ta ansvar och se till att det inte blir samma barn som alltid 

får sina intressen tillgodosedda, utan att det istället skapas en balans. 

    

En konsekvens av svårigheten med att anpassa verksamheten efter alla barns behov och 

förutsättningar kan bli att barnen delas upp i olika grupper utifrån deras utvecklingsnivå. 

Utifrån en sociokulturell syn på lärande kan denna indelning dock upplevas som negativ, 

eftersom stöd från en mer erfaren person anses vara avgörande för om barnen ska utveckla 

nya kunskaper och erfarenheter (Vygotskij 2001). En annan konsekvens kan bli att pedagoger 

väljer att gå en sorts medelväg som de anser passar de flesta i barngruppen. Risken blir att de 

barn som inte klarar av att anpassa sig kommer att upplevas vara i behov av särskilt stöd, 

samtidigt som somliga barn inte blir tillräckligt stimulerade på sin egen nivå.  

 

Det fanns skillnader i förskollärarnas uppfattningar angående anpassning av aktiviteter. Vi 

anser att barnen bör ställas inför rimliga utmaningar som är anpassade efter deras olika 

förutsättningar och behov. Om man anpassar en aktivitet efter en nivå som alla barn klarar av 

ges alla barn möjlighet att delta i det gemensamma. En negativ konsekvens blir däremot att 

många barn inte utmanas i sitt lärande. En stor utmaning för oss pedagoger blir att utforma 

gemensamma aktiviteter där alla barn ges möjlighet att delta och utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar.  

 

9.2.2 Synen på normalitet och dess konsekvenser 

Vi ser motstridigheter i förskollärarnas svar angående normalitet. Vissa menade att alla är på 

något sätt avvikande men ansåg även att endast om barnen utvecklas som förväntat kan de 

anses normala. Detta kan bero på att när förskollärarna förklarar sin syn på normalitet 

anpassar de sina svar till det som de tror förväntas av dem. Under samtalets gång kan de 

däremot ha blivit mer spontana i sina svar, vilket kan ha bidragit till att ett annat synsätt lyftes 

fram. 



  
 

28 

 

Genom att förskollärarna avgör normalitet utifrån en förväntad utvecklingskurva får de 

normer och uppfattningar som präglar samhället en stor betydelse (Lutz 2006). Detta kan vara 

en förklaring till varför förskollärarna fokuserade på beteendeproblem hos barnen vid tal om 

avvikelser. Det som i samhället uppfattas som önskvärt styr människan. Om en individ inte 

lever upp till förväntningar om hur man bör vara riskerar den att ses som avvikare (Svensson 

1992). Som även återspeglades i intervjuerna läggs det i dagens västerländska samhälle stor 

vikt vid att ha social kompetens. Denna kompetens tolkas ofta ganska snävt och likställs med 

förmågan att smälta in i sociala sammanhang utan att skapa konflikter eller upplevas som 

”besvärlig”. Om förskollärarna utgår från den normativa normaliteten blir det alltså viktigt för 

dem att barnen anpassar sig och fungerar väl i olika sociala situationer. Dock finns det 

skillnader i normer mellan olika kulturer, vilket bidrar till att barn som anses avvika i ett 

sammanhang kan anses normalt i ett annat.  

 

Ett par förskollärare menade att det är viktigt att uppmärksamma eventuella avvikelser hos 

barn. Vi upplever att det finns en rädsla för avvikelser hos förskollärare och att barnen därför 

måste anpassas inom en viss ram. Frågan är dock om det verkligen är önskvärt att vi 

människor helt ska anpassa oss efter de normer som finns i samhället. Som förskollärare bör 

vi istället inta ett öppet förhållningssätt till människors olikheter och se dessa som positiva 

och berikande, för att på så sätt skapa en ökad tolerans och acceptans för olika individer. En 

människas beteende och självbild är socialt betingat och påverkas av de förväntningar och 

attityder som finns i omgivningen (Mead 1976, Trost & Levin 2010). Detta innebär att vi som 

pedagoger har en stor påverkan på barnen och hur de kommer att se sig själva, vilket vi bör 

vara medvetna om.  

 

Förskollärarna påpekade vikten av att reflektera både på egen hand och tillsammans inom 

arbetslaget. Vi anser att vi som pedagoger bör reflektera för att bli medvetna om vad vi anser 

är önskvärt och bra hos människan, eftersom dessa värderingar påverkar vårt förhållningsätt 

och bemötande gentemot de olika barnen. Vi bör också reflektera över vilka värden som 

präglar sättet vi organiserar verksamheten på och de aktiviteter vi genomför med barnen. 

Beroende på hur miljön är utformad kan den antingen exkludera eller inkludera olika barn och 

skapa ökade eller minskade möjligheter för barnens delaktighet (Frithiof 2007). Hur vi 

utformar miljön och vilka aktiviteter och material vi erbjuder barnen präglas av våra 

förväntningar på hur barnen ska vara och vad de ska klara av. Som framtida förskollärare bör 

vi kontinuerligt granska oss själva och vår verksamhet för att få en ökad förståelse för vad 

som behöver förändras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att en mer inkluderande 

barngrupp ska kunna uppstå. Nya idéer, kunskaper och handlingsmönster växer fram vilket 

kan bidra till att en ökad professionalism utvecklas hos oss pedagoger.  

 

Det finns en tendens att lägga skulden för olika problem hos enskilda barn istället för att se 

relationen mellan barnet och den miljö det befinner sig i (Nordin-Hultman 2010). 

Förskollärarna upplevde vissa barn som stökiga och störande. Människan är dock inte på ett 

specifikt sätt utan blir på olika sätt beroende på den sociala kontexten. Vi styrs av de 

uppfattningar andra har om oss (Trost & Levin 2010). Upplever vi vuxna ett barn som 

problematiskt kommer det sannolikt att leva upp till detta. Istället för att forma barnen 

kommer vi, i vår kommande yrkesroll, försöka finna meningsfulla sammanhang där varje barn 

kommer till sin rätt. Om vi reflekterar över vad det är i dessa sammanhang som stimulerar 

barnen kan situationer där barnen riskerar att hamna i negativ dager undvikas. Detta kan i sin 

tur bidra till att barnen utvecklar en ökad trygghet och en positiv självkänsla. 

 



  
 

29 

Förskollärarna poängterade alla barns rätt till delaktighet i verksamheten. Dock anser vi att 

det finns tendenser till exkludering av specifika barn. Förskollärarna ansåg sig behöva arbeta 

enskilt med vissa barn både för deras egen skull och för de övriga barnens bästa. Frågan är 

dock om dessa barn upplever sig vara delaktiga och känner sig accepterade i gruppen. Vi 

anser inte att man uppnår inkludering genom att alla barn är med på alla aktiviteter. Dock blir 

det särskilt utpekande om det är samma barn som måste lämna barngruppen varje gång det är 

en gemensam aktivitet. Alla barn har behov av lugn och ro och att arbeta i mindre grupper. 

Om vi istället delar in barnen i smågrupper och att dessa gruppkonstellationer varieras, 

undviks troligtvis att vissa barn fastnar i negativa roller. Dessutom blir det lättare för oss som 

pedagoger att möta barnen utifrån deras olika förutsättningar. Dock kan ett sådant arbetssätt 

ställa högre krav på ökad personaltäthet. 

 

Vi ser en tydlig koppling mellan förskollärarnas syn på vilka som är avvikande och vilka barn 

de anser är i behov av särskilt stöd. Som avvikande ansågs de barn vara som har 

beteendeproblem och som inte följer den förväntade utvecklingskurvan. De barn som ansågs 

vara i behov av särskilt stöd var de med sociala eller språkliga svårigheter. Förskollärarnas 

egna uppfattningar om vilka som är avvikande har stor betydelse för vilka som bedöms vara i 

behov av särskilt stöd (Isaksson 2009). Förskollärarna fokuserade endast på de barn som inte 

klarar av att leva upp till deras krav. Dock finns det även barn som avviker i positiv 

bemärkelse genom att de har kommit längre i utvecklingen än vad som förväntas, vilka också 

skulle behöva särskilt stöd i form av mer utmanande uppgifter (Hjörne & Säljö 2008). Om 

man som pedagog är problemfokuserad är det lätt hänt att man lägger störst energi på de barn 

som inte lever upp till ens förväntningar. I välmenande syfte kan man som pedagog sträva 

efter att alla barn ska leva upp till det som man själv uppfattar som normalt och man 

uppmärksammar därför inte, i lika stor utsträckning, de barn som redan lever upp till ens 

förväntningar. En konsekvens av detta kan dock bli att man glömmer bort att stimulera dessa 

barn. Istället för att se till de områden där barn avviker på ett sätt som upplevs negativt, vill vi 

som framtida förskollärare fokusera på varje barns möjligheter. Detta för att skapa de 

förutsättningar som behövs för att alla barn ska ges möjlighet att uppnå sin potential.    

 

9.3 Fortsatta forskningsfrågor 

Under arbetets gång har nya tankar väckts hos oss, vilka skulle kunna vara intressanta för 

fortsatt forskning. Att studera inkludering utifrån olika perspektiv kan bidra till en djupare 

förståelse för både vad som möjliggör och försvårar arbetet med inkludering. En ökad 

förståelse för hur olika arbetssätt påverkar barnen kan skapas genom att exempelvis inta barns 

perspektiv. Det vore också intressant att undersöka hur barn som anses vara i behov av 

särskilt stöd upplever sin egen vardag på förskolan och hur de övriga i barngruppen uppfattar 

dessa barn.     

 

Även ett genusperspektiv hade kunnat bidra till forskningen inom området. Finns det 

skillnader i förskollärares bemötande gentemot pojkar respektive flickor? I så fall, hur 

påverkar detta barnen och inkluderingsarbetet på förskolan? Föräldrar har det största ansvaret 

för sina barns fostran och en stor påverkan på barnen. Det kan därför vara av betydelse att 

studera samarbetet mellan förskola och hem när det gäller att skapa möjligheter för både 

pojkar och flickor att bli inkluderade i förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. 

   

Som ett komplement till studien av förskollärarnas syn på förutsättningarna för inkludering 

skulle det även kunna vara intressant att studera förskolechefers syn på samma ämne. 

Förskolecheferna har sannolikt en större möjlighet att påverka förutsättningarna än de 

enskilda förskollärarna och därmed skulle deras inställning kunna ha en avgörande betydelse 

för hur väl förskolan lyckas med inkluderingsarbetet.  
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10. Slutord 

Avslutningsvis kan vi konstatera att organisatoriska förutsättningar så som en god ekonomi 

och mindre barngrupper har en stor betydelse. Kanske är dock pedagogernas värderingar och 

de normer som skapas på förskolan av ännu större vikt. De attityder och uppfattningar 

förskollärarna har kring inkludering och avvikelser, samt barn i behov av särskilt stöd, 

påverkar deras agerande i barngruppen och sättet de organiserar sin verksamhet på. Ett 

medvetet förhållningsätt är avgörande för att kunna skapa nya handlingsmönster, vilket i sin 

tur kan bidra till mer inkluderande barngrupper. Vi avslutar härmed arbetet genom att lyfta 

fram ett citat, från en av de intervjuade förskollärarna, som synliggör det förhållningssätt som 

vi anser krävs hos pedagoger för att arbetet med inkludering ska bli framgångsrikt; 

 

”Alla barn ska känna sig välkomna och trygga på förskolan och allas olikheter ska 

respekteras”.   
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Bilagor 

Bilaga A - Samtyckesbrev 

 

Växjö den 16 november 2013  

 

 

Hej! 

 

Vi studerar sista terminen till förskollärare på Linnéuniversitetet. Just nu skriver vi ett 

examensarbete om inkludering. Syftet med vårt arbete är att få en utvecklad förståelse kring 

vilka förutsättningar förskollärare anser krävs för att uppnå inkludering. Vi vill också få en 

ökad kunskap om hur det konkreta arbetet med inkludering genomförs på olika förskolor.  

Vi följer de forskningsetiska principerna och försäkrar dig om att ingen information som kan 

kopplas till dig som intervjuperson, eller din arbetsplats, kommer att användas i arbetet. För 

att vi ska kunna vara så fokuserade som möjligt under samtalet kommer vi att spela in 

intervjun. Efter att resultatet av intervjun är sammanställt kommer ljudinspelningen att 

raderas. Om ljudinspelning inte känns bekvämt för dig kommer vi istället att föra 

anteckningar. Vi beräknar att intervjun tar cirka en timme. Intervjun är frivillig och du som 

respondent kan när som helst avbryta om något känns fel.  

Vi är tacksamma för att du tar dig tid och bidrar till vårt arbete genom att dela med dig av 

dina tankar och erfarenheter! 

Med vänliga hälsningar, 

Liv Brekell och Josefin Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B – Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 
 

 

Begrepp 

- Hur tänker du kring normalitet och avvikelse hos barn? 

- Vad innebär begreppet inkludering för dig? 

- När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd? Ge exempel. 

- Vilken innebörd lägger du i ”särskilt stöd”? 

 

 

Förutsättningar för inkludering 

- Vad krävs för att kunna uppnå inkludering i barngruppen? 

- Vad anser du krävs för att en respektfull atmosfär, där alla barn upplever gemenskap med 

övriga i gruppen, ska kunna uppstå? 

- Vad krävs för att varje barn ska känna delaktighet och få möjlighet till inflytande i 

verksamheten? 

- Vilka hinder finns i arbetet med inkludering? 

- Om du fick önska någon/några saker som skulle underlätta inkluderingsarbetet vad skulle 

det vara? 

 

 

Konkreta arbetet med inkludering  

- Hur arbetar ni när det gäller att utveckla barnens förmåga att förstå och acceptera alla? 

- Hur bemöter och hanterar ni barnens olikheter?  

-Hur tänker du kring barns anpassning till verksamheten och förskolans anpassning efter varje 

barn? 

- Hur görs barnen delaktiga i beslut rörande de själva och förskolans miljö? 

- Vem beslutar om ett barn ska få särskilt stöd? 

- Brukar stödet vara direkt riktat till det enskilda barnet eller görs det generella åtgärder som 

påverkar hela barngruppen? 

- Vad är dina erfarenheter när det gäller arbete med barn i behov av särskilt stöd? Lyckade 

exempel och misslyckanden? 

- Vilka resurser behöver ni i arbetslaget för att kunna inkludera alla barn? Upplever du att ni 

som pedagoger får tillräckligt med stöd från förskolechefen? 

- Är inkludering alltid positivt? Kan du se någon situation där inkludering inte är rätt väg att 

gå? 

 

Övrigt 

- Har du andra tankar eller erfarenheter som inte fått möjlighet att komma fram under 

intervjun men som du anser kan vara av betydelse? 

 

 

 


