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Abstract  

 

An inclusive way of working in preschools 

The purpose of this study is to find out how preschool teachers look at inclusion and the 

methodology of it. We also examined the findings, to establish if we are able to distinguish 

the essence from phenomenon. To do this we are using an interpretive phenomenology, to 

find the essence of inclusion phenomenon and inclusive ways to work. We interviewed six 

preschool teachers, at two different establishments. The questions raised, were intended to 

find out the views of participants, with regards the learning concept of inclusion methodology 

in preschool. We chose to use a qualitative interview technique, which meant that the 

questions used were particularly standardised. They were asked in a set order and of a basic 

structure. The survey was of open questions, which gave us the participants view of inclusion 

methodology. We also use the hermeneutics theory, within the circle of hermeneutics. This is 

because we wanted to use our experience within to confirm the findings of the study. 

 

Our conclusions from the study revealed that knowledge, experience and reflection are 

important attributes to possess to be able to work inclusively. It also emerged that inclusive 

practices are not always beneficial. It revealed on some occasions that the practice of 

exclusion is necessary. 
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Tack till… 

Vi vill börja med att tacka de förskolechefer i respektive verksamhet som vi valt att göra våra 

intervjuer. Vi vill således även tacka de förskollärare som deltagit i intervjuer, som sedan 

ligger till grund för vår studie. Vi har även genom hela vårt arbete fått synpunkter, råd och 

tips av vår handledare, Linda Murstedt, tack! 
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1 Inledning  
 

Att inkludera alla barn i den traditionella verksamheten, både i skola och förskola, och att 

arbeta på ett sätt där alla barn känner sig inkluderade är något vi upplever som aktuellt. Men 

hur ska man göra för att arbeta inkluderande? Det tolkar vi utifrån kollegor och kurskamrater 

som väldigt individuellt från person till person och upp till varje förskola/skola. Är det så eller 

är detta endast vår uppfattning? 

 

Under vår utbildning till förskollärare kom vi fram till att vi ville skriva ihop. Vi är båda 

verksamma inom förskola och anser att alla barn har rätt att utifrån sina egna förutsättningar 

delta samt utvecklas i verksamheten. Vi upplever att under utbildningens gång har vi enbart 

arbetat med begreppet inkludering i en kurs och det var i kursen om specialpedagogik. Vi 

anser att inkludering är ett begrepp som idag är högaktuellt och genom diskussioner med våra 

kollegor har vi upplevt att det finns en brist i hur och på vilket sätt vi ska arbeta inkluderande. 

Utifrån detta valde vi att i vår uppsats undersöka hur förskollärarna ser på begreppet 

inkludering och vad ett inkluderande arbetssätt är. Vi vill därmed undersöka essensen av ett 

inkluderande arbetssätt enligt förskollärarna. 

 

I förskolans läroplan Lpfö 98/16 står det att förskolan ska anpassa sin verksamhet efter alla 

barn. Detta inkluderar även att de barn som är i behov av extra stöd får det stöd de behöver. 

Stödet ska anpassas efter den enskildas behov, detta för att skapa möjligheter till utveckling i 

sin egen takt. (Skolverket 98/2016, s. 5). Vi pedagoger kan uppleva en osäkerhet i hur vi ska 

anpassa verksamheten så att alla barn känner sig inkluderade. Med ett inkluderande arbetssätt 

syftar vi, författarna till denna uppsats, på en förskola för alla. Där förskolan är anpassad 

utifrån barnen och inte tvärtom, där alla barnen kan delta utifrån sina förutsättningar. Men är 

detta ett synsätt på vad ett inkluderande arbetssätt är för samtliga pedagoger inom förskolan, 

eller finns det andra sätt att se på inkludering och ett inkluderande arbetssätt? Den här studien 

handlar om hur förskollärare i två olika verksamheter, en traditionell verksamhet samt en 

specialverksamhet ser på inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Specialverksamheten 

inriktar sig på att ta emot barn med olika funktionsnedsättningar. Med en traditionell 

förskoleverksamhet menar vi en förskola som inte specialiserat sig på att ta emot barn i behov 

av särskilt stöd. Därför ska vi nu undersöka förskollärarnas uppfattning om inkludering. Ser 

dessa förskollärare på inkludering på samma sätt som vi, en förskola som är anpassad efter 

barnen och inte tvärt om? Finns det olika sätt att se på ett inkluderande arbetssätt samt vad det 
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innebär? Detta då vi uppmärksammat en osäkerhet bland kollegor om vad ett inkluderande 

arbetssätt är och hur man ska arbeta inkluderande, vill vi med denna studie undersöka hur 

förskollärarna själva ser på inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Detta gör vi genom ett 

tolkningsfenomenologiskt perspektiv där vi inspirerats av hermeneutiken och fenomenologin. 
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2 Bakgrund  

 

Under detta kapitel vill vi ge er läsare en bakgrund till de olika begrepp som många gånger 

återkommer i uppsatsen, samt vad läroplanen säger om inkludering. Det som dock inte 

framkommer under bakgrunden är förskollärarnas syn på inkludering. Det är just 

förkollärararas syn på dessa begrepp denna uppsats syftar till att undersöka. 

 

2.1 Inkludering versus integrering  

 
Författarna Margareta Sandström, Lena Nilsson och Jonas Stier skriver i boken Inkludering – 

möjligheter och utmaningar (2014) att det tidigare inte gjorts någon skillnad mellan 

innebörden av orden inkludering och integrering inom skolan. Integrering användes tidigare 

för samma fenomen som inkludering. Vidare skriver författarna att den skillnad man nu 

använder sig av i Sverige är att integrering innebär att alla är välkomna. Dock anpassas inte 

verksamheten efter de behov som barnen/eleverna har så att de kan lära och känna sig 

delaktiga (Sandström, Nilsson & Stier 2014, s. 11-12). Inkludering innebär istället att man 

anpassar verksamheten utifrån barnens behov (Ibid). 

 

Vi har därmed valt att använda oss av ordet inkludering istället för integrering. Detta då vi 

anser att det är begreppet inkludering vi syftar på i vår undersökning, därmed en verksamhet 

som anpassas efter barnen och inte barnen efter verksamheten. 

 

2.2 Inkludering 

 
Författaren David Mitchell (2015) menar att begreppet inkludering har en början inom det 

specialpedagogiska området. Han syftar på att de undervisningsmiljöer som finns skall ha 

beredskap för att ta emot barn med behov av särskilt stöd och de ska få samma möjligheter till 

undervisning som de andra eleverna (Mitchell 2015, s. 297). Begreppet inkludering ses ofta 

som ett annat ord för specialundervisning, men det handlar mer om att ge undervisning för 

alla elever i alla grupper. Inkludering handlar djupgående om relationen mellan kollektivet 

och den enskilda individen i undervisningen (Sandström, Nilsson & Stier 2014, s. 9). 
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Begreppet inkludering nämns inte i de svenska styrdokumenten för skolan, men däremot 

framkommer det i den nationella konventionen om mänskliga rättigheter som vi i Sverige 

förbundit oss till (Nilholm & Göransson 2014, s.36). 

 

För ca 40 år sedan bland de skandinaviska länderna diskuterades det om ”normalisering”, 

personer med funktionsnedsättning ska komma så nära den samhällsnorm som finns gällande 

levnadssätt och förhållanden i samhället. I USA på 60-70 talet skedde en händelseutveckling i 

form av att medborgarrörelsen beslutade om etnisk jämlikhet, detta ledde sedan vidare till att 

lagen om utbildning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning kom till 1975 (Mitchell 

2015, s. 298). 

 

I juni 1994 hände ytterligare ett skede i historien. I Spanien, närmare bestämt i Salamanca, 

träffades 25 internationella organisationer och 92 representanter från olika regeringar. Där 

arbetade de fram en överenskommelse kring inkluderande undervisning. Med inkluderande 

undervisning menas att alla ska ha rätt att få stöd och anpassad undervisning i den ordinarie 

undervisningsmiljön (Mitchell 2015, s. 298). 

 

Etableringen av begreppet inkludering var ett försök till att flytta fokus från individ till miljön 

där undervisning och dess utformning verkade. I och med Salamancadeklarationen blev det 

krav på att verksamheterna ska kunna möta samt ta till vara på alla individers olikheter och 

forma undervisningen så att deltagande blir möjligt för alla (Persson 2015, s. 25-26). 

Begreppet inkludering kan tolkas på olika sätt. Men det som det främst syftar till är 

förhållandet mellan den enskilda individen och kollektivet i undervisningen. Med det menas 

att det handlar om att ingen ska behöva känna sig utanför när det gäller att vistas i en förskola 

eller skola. Dessa verksamheter ska verka för en anpassning så att varje enskild individs 

förmågor och intressen tas tillvara i undervisningen. Värden som jämlikhet, socialrättvisa och 

jämställdhet ska genomsyra formerna av undervisning och lärandet (Sandström, Nilsson & 

Stier 2014, s. 9). 

 

2.3 Exkludering, vad menas med det? 

 

Nationalencyklopedins förklaring till exkludering är ”ta bort (från) viss grupp” 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Det står även att begreppet exkludering är synonymt med att 
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utesluta (Ibid). Motsatsordet, inkluderande eller inkludering, förklaras enligt följande; ”låta 

ingå som del i viss grupp” (Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Författarna Svein Stensaasen och Olav Sletta (1997) skriver att exkludering innebär att en 

person, i denna uppsats ett barn, ”inte får tillträde eller är i stånd till att delta i samspel” under 

en längre tid samt under de villkor hen själv önskat. Detta är även något som sker ihållande 

och inte någon gång då och då (Stensaasen & Sletta 1997, s.181). Enligt Stensaasen och Sletta 

(1997) så finns det två vägar till att bli exkluderad. Den första vägen mot att bli exkluderad 

kan bero på beteende enligt författarna. Ett utåtagerande beteende, aggressioner, bråkighet, är 

många gånger obehagligt och kan leda till avvisning. Den andra anledningen som kan leda till 

exkludering är de personer som uppfattas som tysta och blyga och inte deltar i aktiviteter med 

andra (Ibid, s. 191). 

 

2.4 Utmaningar med inkludering 

 
Utmaningen, utifrån skolan, är att pedagogerna måste hitta strategier för att kunna nå fram till 

varje enskild individ. Detta kräver att man anpassar läroplanen, sätt att undervisa, sätt att 

bedöma/betygsätta och tillgänglighet, vilket författaren David Mitchell (2015) förklarar som 

”multikomponentsstartegi eller megastartegi” (Mitchell 2015, s.297).  

 

Lena Nilsson (2014) påstår att för att kunna skapa inkluderande miljöer behöver lärarna 

utbildning i specialpedagogik och ett inkluderande förhållningssätt. För att på så vis kunna 

utgå ifrån, samt ha förståelse för att barn är olika och att detta med rätt utbildning kan ses som 

en tillgång i klassrummet (Nilsson 2014, s.164). 

 

De kopplingar man kan göra mellan Mitchell och förskolans läroplan Lpfö 98/2016 är att 

interaktionen mellan vuxna och barn är viktigt, att pedagogerna skapar relationer till barnen 

och att man hittar strategier för att utveckla lärandet hos varje enskild individ (Skolverket 

98/2016, s.7), vilket blir en utmaning för pedagogerna i förskolan. 
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2.6 Läroplanen 

 
Ordet inkludering nämns inte alls i förskolans läroplan. Det ord som istället används, som 

man skulle kunna koppla till inkludering, är delaktighet. Dock nämns delaktighet endast tre 

gånger under förskolans värdegrund och uppdrag och sju gånger under strävansmålen. Varav 

två av dessa sju är att föräldrar/vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga. Men vad menas med 

delaktighet enligt skolverket? Det finns ingen förklaring på hur de menar, utan detta blir en 

tolkningsfråga för oss pedagoger inom förskolan (Skolverket 98/2016). 

 

Det som står i läroplanen som kan kopplas till inkludering är att förskolan ska uppmuntra till 

ett livslångt och lustfyllt lärande (Ibid, s. 4). Det står även att ”inget barn ska i förskolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling” (Ibid). Personalen i förskolan ska ta hänsyn till att barn har olika 

behov och förutsättningar, detta medför att verksamheterna inte utformas på likadant sätt 

överallt och att resurserna därmed inte kan fördelas lika (Ibid, s. 5). Utöver detta står det även 

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

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Ibid). För att barnets tid 

på förskolan ska bli ett positivt stöd när barnet har svårigheter behöver personalens förmåga 

att förstå samt att samspela med barnet av stor vikt. Men även att vinna föräldrarnas 

förtroende är viktigt (Ibid).  
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3 Tidigare forskning 

 
För att se vad det gjorts för tidigare forskning kring ämnet sökte vi i databasen ERIC. Där 

hittade vi två artiklar på forskning gjord i Turkiet som påminner om den undersökning vi vill 

göra. Detta genom att även de artiklarna utgick ifrån pedagogernas perspektiv utifrån 

inkludering. Vi hittade även två rapporter genomförda i Sverige med ihopsamlat material 

kring begreppet inkludering. Genom de sökningar vi genomfört uppdagades ingen svensk 

forskning med relevant syfte utifrån det perspektivet vi undersöker, inkludering utifrån 

pedagogernas syn på begreppet. Däremot hittade vi forskningsrapporter som handlar om 

begreppet inkludering och dess framväxt i Sverige samt vad det innebär att arbeta 

inkluderande och vikten av kunskapen om begreppets skiftande innehåll. 

 

Forskarna Selma Akalin, Seyda Demir, Bülbin Sucuoglu, Hatice Bakkaloglu och Fadime 

Iscen (2014) valde att genomföra intervjuer där de utsåg fyrtio förskollärare att delta i studien. 

Forskarnas syfte med studien var att utveckla ett effektivt och funktionellt träningsprogram 

för förskolleklasslärare. De syftade även att undersöka vilka verktyg förskollärarna anser sig 

behöva för att kunna stötta utvecklingen hos barn med olika funktionsnedsättningar (Akalin, 

Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu & Iscen 2014 s. 39-40). Studien gjordes då antalet barn med 

olika diagnoser i förskoleklass ökar för varje år, vilket medför stora utmaningar för 

förskollärarna. Det som framkom i studien är att förskollärarna inte ville ha barn med olika 

diagnoser i sin klass, eftersom de själva anser sig sakna den kunskap som behövs för att 

arbeta inkluderande. Forskarna kom även fram till att förskollärarna i deras studie främst 

behövde tillägna sig kunskap, färdigheter och erfarenheter. Utifrån intervjuerna framkom 

även att förskollärarna saknar stöd när de utvärderar barn med speciella behovs prestationer, i 

arbetet med barnens föräldrar, i förberedandet av individuella utvecklingsprogram, att anpassa 

läroplaner och med beteenderelaterade problem (Ibid). 

 

I den andra artikeln från Hakan Sari, Nadir Celiköz och Zarife Secer (2009) där de genomfört 

en survey undersökning i Turkiet, där de ville ta reda på om förskollärarna och 

lärarstudenterna hade tilltron till sin egna förmågor, samt vilken attityd de hade till 

inkluderande undervisning (Sari, Celiköz & Secer 2009, s. 31). 462 informanter deltog i 

studien. Av dem var det 264 förskollärare och 198 lärarstudenter. Dessa valdes ut på två sätt. 

Förskollärarna valdes ut slumpmässigt och lärarstudenterna genom stickprov (Ibid). Resultatet 

forskarna fick fram presenterade de utifrån de två undersökningsfrågorna: 1. Vilken attityd 
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har förskollärarna och lärarstudenterna till inkluderande undervisning? 2. Vilket förhållande 

mellan den egna förmågan och den attityd de har till inkluderande undervisning har de (Ibid, 

s.33)? Det de kom fram till var att både förskollärarna och lärarstudenterna varken visar upp 

en negativ eller en positiv bild av en inkluderande undervisning, utan hade en neutral bild. 

Däremot såg de att lärarna i undersökningen hade en mer negativ attityd till inkluderande 

undervisning än vad lärarstudenterna hade. Forskarna uppfattar att både förskollärarna och 

lärarstudenterna har en god tilltro till sin egen förmåga. Detta då de alla anser sig vara 

effektiva i sin undervisning. Men lärarnas uppfattning kring sin förmåga rörande vägledning, 

undervisning och ledningen i klassrummet är bättre än lärarstudenternas. Detta medför att 

lärarna har beredskap att klara av någon elev med behov av särskilt stöd. Dock skriver 

forskarna att lärarna även kan säga nej till att ta emot dessa barn. De anser detta då de känner 

att de själva brister i sin förmåga, vilket leder till brist i kunskap i hur de ska arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd (Ibid, s.41). Varför de var mer negativa till en inkluderande 

undervisning framkommer inte i undersökningen. Vi ser heller inte att forskarna själva drar 

någon slutsats kring detta. 

 

Inom den svenska forskningen fann vi att Claes Nilholm på uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling gjort en sammanställning av forskning på ämnet inkludering. Detta begrepp 

har genom tiderna i Sverige förändrats och fått en annan syn på sig, samt ökat i omfattning av 

användning (Nilholm 2006, s. 6).  

 

Nilholm (2006) menar att man bör med begreppet inkludering ha en kritisk blick, det vill säga 

man bör se till miljön runt individen och inte att individens problematik ska vara i fokus. Det 

pedagogiska arbetet ska anpassas och ge möjligheter till varje individ att delta i undervisning 

utifrån sina egna förutsättningar (Ibid, s. 17). 

 

I det insamlade materialet som föranlett att Nilholm (2006) genomfört denna 

forskningsrapport, finns det ingenstans dokumenterat hur inkludering uppstår. Men en mängd 

faktorer kan ligga till grund för att uppkomsten av ett antal strategier som leder till en 

fungerande lärandemiljö i inkluderande sammanhang (Ibid, s. 44). Några av de punkter som 

han lyfter fram och anses vara av vikt för en lyckad inkludering är lärarens attityder, förmåga 

att anpassa undervisningen till olikheter, kompetensutveckling, reflektion samt samarbete i 

undervisningen (Ibid, s. 44-45). 
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Specialpedagogiska myndigheten har även de gett ut en rapport där det framkommer att det 

finns en mängd forskning inom begreppet inkludering. Däremot finns det ingen forskning 

som vetenskapligt påvisar hur eller vilka metoder som gynnar individerna till en fullständig 

inkludering i skolan. Det betonas även att begreppet inkludering inte enbart handlar om en 

skolplacering utan det innebär att varje enskild individ ska ha en bra skolsituation. Men även 

de pedagoger som arbetar på ett inkluderande sätt måste tillsammans reda ut vad inkludering 

innebär och se över förändringen som blir av utifrån ett inkluderande arbetssätt (Nilholm & 

Göransson 2014, s. 11-12). 

 

Sverige har styrdokument både inom skola och förskola, däremot förekommer inte begreppet 

inkludering i dessa. I den svenska skollagen står det istället om barns rätt att få en utbildning 

som anpassas till den enskilda individen, samt ta tillvara och väga upp för elevernas olikheter, 

för att de på så vis tillfullo gottgör sig sin utbildning (Nilholm & Göransson 2014, s. 36-37). 

 

Författarna har gjort denna rapport för att synliggöra möjligheter och strategier som kan leda 

till att skolan blir en mer inkluderande verksamhet för varje enskild individ. De tar också upp 

i texten om vikten av diskussion om vad begreppet inkludering innebär. Rektorer eller lärare 

måste verbalisera vad de menar med att arbeta inkluderande. De måste även titta på de 

förändringar som gjorts och hur detta påverkat eleverna för att på så vis se en utveckling av 

sitt arbete (Nilholm & Göransson 2014, s. 86). 

 

I specialmyndighetens rapporter tar författarna upp fyra olika studier varav två är om hur man 

kan arbeta för att främja ett inkluderande arbetssätt. I den ena studien som är utförd av tre 

forskare, Bengt Persson, Elisabeth Persson som tillsammans med Julie Allen som är känd 

internationell forskare. De tittade närmare på en skola i Essunga där de förändrade arbetet 

som gjort att eleverna nått förändrade resultat inom kunskapsmålen. I studien som dessa 

forskare genomförde ville de gå på djupet med vilka faktorer som klart och tydligt påverkat 

eleverna i sin framgång av skolarbete och trivsel (Nilholm & Göransson 2014 s. 48-49). Det 

som blev en betydande orsak för elevers ökande intresse och motivation var att de fick möta 

lärare som såg en tillgång i elevernas olikheter (Ibid s. 51). I den andra forskningsstudien 

utgår Nilholm från Alms intervju med åtta lärare som anser sig ha ett professionellt 

bemötande av elevers olikheter. De valde att följa en av dessa lärare i klassrummet för 

observationer. De utgick ifrån tre kriterier för att se om läraren arbetade inkluderande. Dessa 

kriterier är att ”olikheter ska ses som en tillgång, eleverna ska känna sig socialt delaktiga och 
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eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga” (Nilholm & Göransson 2014, s. 59). Resultatet av 

studien visade att lärarnas bemötande av elevers olikheter är av stor vikt. Även ett gott 

samarbete, individanpassad undervisning i helgrupp i klassrummet och grundläggande regler 

och strategier för bemötande, är det som forskarna kom fram till behövdes för att bedriva en 

inkluderande undervisning i hög grad (Nilholm & Göransson 2014, s. 63). 

 

I rapporterna avslutar författarna med att betona vikten av att diskutera begreppet inkludering 

med varandra för att förstå förtydliga vad man menar och se på det utifrån olika perspektiv. 

Dessa delar av perspektiv bildar en helhet av grund som kan avgöra utifrån graden av 

inkludering en skola eller klassrum sägs vara (Ibid, s 67). Detta innan man tillsammans kan 

arbeta med att bedriva en inkluderande verksamhet, med en samsyn på vad det innebär. Att 

kritiskt granska begreppet och tillsammans lyfta det som är problematiskt för att på så sätt 

synliggöra dilemman som lärare och pedagoger ställs inför i sitt arbete för att kunna arbeta 

inkluderande (Ibid, s 86). 

 

Den största delen av den forskning vi hittat är riktat till skolan. Vi vill belysa vikten av ett 

inkluderande arbetssätt även är extremt viktigt i förskolan. Mycket av de tidigare studier som 

gjorts handlar om hur pedagoger ser på ett inkluderat arbetssätt utifrån barn med diagnoser, 

och inte de barn som av andra orsaker behöver att man anpassar verksamheten efter dem. Vi 

vill därmed undersöka om det är någon skillnad mellan hur pedagoger som arbetar med barn 

med olika diagnoser och förskollärare i traditionell verksamhet ser på ett inkluderat arbetssätt. 

Detta anser vi att vår uppsats kan bidra till. 
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4 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsen syftar att ta reda på hur förskollärarna ser på ett inkluderande arbetssätt. Vi vill 

med denna studie belysa hur begreppet inkludering framstår för förskollärarna inom de två 

olika verksamheterna. Genom insamlat material bestående av intervjuer kommer vi se mer 

ingående på hur förskollärarna ser på inkludering samt ta fram essensen utifrån 

förskollärarnas syn på fenomenet. Vi vill även ta reda på om förskollärarna anser att de har de 

förutsättningar och kompetenser som behövs för att arbeta inkluderande. 

 

4.1 Frågeställningar 

 

• Hur ser förskollärare i studien på ett inkluderande arbetssätt? 

• Hur anser förskollärarna att ett inkluderande arbetssätt går till? 

• Vilka förutsättningar anser förskollärarna krävs för ett inkluderande arbetssätt? 
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5 Teoretisk utgångspunkt  

 
Vi har tagit fasta på vissa delar av ett tolkningsfenomenologiskt perspektiv som tar avstamp i 

hermeneutiken och fenomenologin. De begrepp vi valt att framförallt fokusera på är fenomen, 

essens och hermeneutiska cirkeln. Vi kommer även förklara interpretativ fenomenologisk 

analys (IPA), som är den analysmetod vi inspirerats av att använda. 

 

5.1 Fenomenologi 

 
Fenomenologin skapades av Edmund Husserl och är enligt Andrezej Szklarski (2015) en 

filosofisk teori där medvetandet är riktat och meningsskapande. Med riktat menar författaren 

Szklarski (2015) att medvetandet hela tiden betraktar något (Szklarski 2015, s.132).  Szklarski 

(2015) påstår att en fenomenologisk forskningsmetod används med syftet att besvara ett 

”kunskapsintresse”. För att den ska göra det tolkar Szklarski (2015) Merriam (2002) som att 

det finns två grundläggande kriterier, kunskapsintresset måste gälla ett fenomen och det andra 

är att kunskapsintresset inriktar sig på det viktigaste i den upplevelsen man forskar om 

(Szklarski 2015, s.135-136). 

 

Utifrån en fenomenologisk studie behöver vi hitta så många olika upplevelser av fenomenet 

som möjligt för en så bred studie som möjligt. Därifrån är syftet att hitta någon likhet mellan 

upplevelserna (Szklarski 2015, s.135-136).  Jan Bengtsson (2005) förklarar att det som 

fenomenologin har som avsikt att undersöka är  ”så som de visar sig för någon” (Bengtsson 

2005, s.12). Vi vill försöka ta reda på hur ett inkluderande arbetssätt ses från förskollärarnas 

håll. Vi vill med andra ord undersöka vad ett inkluderande arbetssätt är och hur det visar sig 

för förskollärarna i studien (Bengtsson 2005, s.12). Dock kommer vi inte ”sätta inom 

parentes” (Thomassen 2007, s.92) då vi valt att även använda oss av hermeneutiken och den 

hermeneutiska cirkeln. Vad den innebär kommer längre ned. Med ”sätta inom parentes” 

menar Thomassen att är vad man behöver göra med den förförståelse och de uppfattningar vi 

har om ämnet för att det ska gå att undersöka fenomenet (Ibid). Detta är något man inte gör 

inom hermeneutiken. Där anses förkunskapen istället vara en fördel för forskaren (Patel & 

Davidson 2011, s.28). 
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5.1.1 Fenomen 

 
Utifrån fenomenologin är fokus att beskriva hur vi omedelbart upplever de ting vi har framför 

oss, dessa ting och hur de framträder för oss är det Husserl kallar för fenomen (Thomassen 

2007, s.91). Fenomenet i denna uppsats är ett inkluderande arbetssätt. Detta då uppsatsen 

syftar till att ta reda på hur förskollärarna ser på ordet inkludering och ett inkluderande 

arbetssätt. Hur är förskollärarnas bild av ett inkluderande arbetssätt?  

 

5.1.2 Essens 

 

Vi vill hitta essensen i vårt fenomen, inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Ser vi något 

som inte förändras, någon likhet i förskollärarnas synsätt på fenomenet inkludering och ett 

inkluderande arbetssätt? Går det att urskilja någon essens ur deras syn och förklaringar på 

fenomenet? Går det att få fram vad det är som definieras som inkluderande arbetssätt för 

förskollärarna (Szklarski 2015, s.132)? 

 

Genom att upprepade gånger reflektera och analysera de transkriberade intervjuerna tog vi 

fram en tabell som består av teman och underteman. Dessa teman och underteman består av 

viktiga kännetecken från samtliga sex intervjuer kring vad förskollärarna ansåg viktigt kring 

fenomenet; ett inkluderande arbetssätt. Detta anser vi ger oss en förståelse kring essensen 

kring fenomenet. En djupare förklaring kring teman och underteman kommer under metod-

delen. 

 

5.2 Hermeneutiken 

 
Hermeneutikens traditioner är skapt från samma träd som fenomenologin (Gustavsson 2000, 

s.70)) och betyder enligt Runa Patel och Bo Davidson (2011) tolkningslära. Man använder sig 

av hermeneutiken när man bland annat tolkar och studerar ”grundbetingelserna för den 

mänskliga existensen” (Patel & Davidson 2011, s.28). Genom tolkningar av hur mänskligt liv 

kommer fram i skrift och i muntliga språket kan vi förstå andra människors samt vår egna 

livssituation. Detta gäller även ”människors handlingar och i mänskliga livsyttringar” (Ibid). 

Författarna menar också att man kan förstå innebörden av människors intentioner som 

kommer fram i språk och i olika handlingar (Ibid, 29). 
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Som forskare utifrån hermeneutiken använder man sig av sin egna förförståelse när man 

närmar sig sitt forskningsobjekt. Här är de tankar, intryck, känslor och kunskap man har som 

forskare en tillgång och man vill se helheten av det man forskar om (Ibid). Här kommer den 

förförståelse vi har genom de år vi arbetat inom förskolan samt efter denna utbildning väl 

tillhanda. Vi anser att våra tankar och den kunskap vi besitter kan bli en tillgång i denna 

studie. Därmed kommer vi även använda oss av våra tolkningar utifrån de erfarenheter vi bär 

med oss. 

 

5.2.1 Hermeneutiska cirkeln 

 

Utifrån ett rent fenomenologisk perspektiv ska man vara så fördomsfri som möjligt och sätt 

sin egen förförståelse inom parentes (Thomassen 2007, s.92). Dock kommer vi använda oss 

av våra egna erfarenheter då vi även använder oss av denna hermeneutiska cirkel. Här läser vi 

forskare de transkriberade intervjuerna utifrån våra för förståelser och erfarenheter. Vi tolkar 

olika händelser och uttryck utifrån den förförståelse vi har (Back & Berterö 2015, s.153). Vi 

har utgått från den förförståelse och erfarenhet vi fått genom de år vi arbetat inom 

förskoleyrket samt efter dessa tre år på högskolan när vi analyserat resultatet av intervjuerna. 

Detta då vi, utifrån den erfarenhet vi har, gör tolkningar utifrån de svar och förklaringar 

informanterna givit oss och som kom fram under transkriberingen. Detta kan bli en fördel för 

informanterna då vi ”förstår” vad informanterna menar i situationer som i transkriptionen 

framstår som otydligt i en utomståendes öron. Dock kan denna analysmetod bli en nackdel då 

vi tror, utifrån vår erfarenhet, att vi tolkar på det sätt som informanterna ville få fram den 

”otydliga” informationen. Vi väljer att se detta som en fördel när vi analyserar materialet. Vi 

läser transkriptionerna av intervjuerna, vi gör sedan egna tolkningar utifrån den förförståelse 

vi införskaffat oss genom erfarenhet och använder oss sedan av dessa tolkningar i analysen. 

Denna cirkel kan även kallas för den hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson 2011, s.30). 

 

5.3 Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) 

 
Vi har valt att utgå från Interpretativ fenomenologisk analys, (IPA). Detta är en analysmetod 

som har sin grund i fenomenologin och hermeneutiken (Back & Beterö 2016, s. 149). I teorin 

ser man på hur varje individ tolkar och förstår ett visst fenomen utifrån sitt sammanhang 
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(Ibid, s. 148). När man utgår från IPA så är det huvudsakliga syftet, som vi skriver ovan, att 

använda sig av ett så kallat ”inifrån perspektiv”, man utgår alltså ifrån informantens 

perspektiv och genom dennes ögon tolkar man hur denne ser på världen (Ibid, s. 149). Det 

insamlade materialet går igenom en analysmetod i fyra steg, där även forskaren får utgå ifrån 

sin egna intuitiva förståelse och erfarenheter, när denne tolkar det som informanter utifrån 

materialet, vill förmedla (Ibid, s. 151-153). Vi kommer återkomma till det 

tolkningsfenomenologiska perspektivet i nästa del av uppsatsen. 
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6 Metod  

 

Då vi är intresserade av att undersöka hur förskollärare ser på ett inkluderande arbetssätt utgår 

vi från det tolkningsfenomenologiska perspektivet. Detta då fenomenologin vill hitta så 

många olika upplevelser av fenomenet som möjligt och därifrån hitta någon likhet mellan 

upplevelserna av fenomenet. Detta framkommer till stor del i analysen vi genomfört.  

 

6.1 Insamling av material 

 
Vi började fundera på vad vi ville veta innan vi bestämde oss för vilken form av 

materialinsamling vi ville använda oss av (Hartman 2003, s.33). Det vi ville ta reda på var hur 

förskollärare ser på inkludering och ett inkluderade arbetssätt. Vilket vi ansåg att ett 

tolkningsfenomenologiskt perspektiv kunde bidra till. Vi bestämde oss för att använda 

kvalitativa intervjuer. Detta för att vi anser att det ger de bästa svaren på våra intervjufrågor. 

Detta då en kvalitativ intervju är en metod för att upptäcka innebörden eller egenskaper hos 

något (Svensson & Starrin 1996, s.53). Vilket i vår studie är hur förskollärare ser på 

fenomenet inkludering och ett inkluderande arbetssätt, samt att ta fram essensen ur 

fenomenet. Vidare anser författaren att intervjuaren dessutom är medskapare till resultatet av 

intervjun genom att denne interagerar med den intervjuade (Ibid, s.54). Vi använde oss av en 

kvalitativ intervju då frågorna är högt standardiserade vilket innebär att de kommer i en 

bestämd ordning. Frågorna var även lågt strukturerade då vi valt att använda oss av öppna 

frågor där förskollärarna kan svara mer än ett ja eller nej. Hur ser de på inkludering i 

förskolan istället för, är inkludering i förskolan bra (Patel & Davidson 2011, s.81). 

 

Innan vi genomförde intervjuerna med våra informanter tog vi fram intervjufrågor, se bilaga 

1, som vi ansåg relevanta för att få fram de svar vi behövde för att kunna svara på våra 

frågeställningar. Vi genomförde även en pilotintervju för att se om svaren vi fick utifrån 

frågorna var tillräckligt bra eller om vi skulle behöva ändra upplägg för att få fram 

informationen (Ibid, s.60). 

 

Vi valde att båda delta under samtliga intervjuer. Detta med syftet att kunna komplettera med 

motfrågor som någon av oss lätt kunde missa. Vi valde att en av oss ställde frågorna till den 

intervjuade och den andra gjorde stödanteckningar trots att vi valde att banda intervjuerna. Vi 
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valde även att spela in intervjuerna för att säkerställa att ingen information från informanterna 

gick förlorad. Detta då vi anser att det är lätt att missa information om vi transkriberar 

intervjuerna samtidigt som intervjun pågår. 

 

6.2 Urval 

 

För att få fram informanter till studien tog vi kontakt med två förskolechefer, en chef för 

specialverksamheten och den andre chefen för en förskola med traditionell verksamhet. 

Förskolechefen för specialverksamheten valde vi just för att vi ville använda oss av en 

specialverksamhet. Den traditionella verksamheten valde vi utifrån… Vi tog kontakt med 

intervjupersonerna genom besök på förskolorna där vi samtalade med förskolecheferna samt 

att vi muntligt frågade förskollärarna om de kunde tänka sig delta i studien. Att det blev just 

sex stycken förskollärare beror på specialverksamheten där det var tre stycken förskollärare 

som ville ställa upp på intervjun. Därmed ansåg vi det mest relevant att fråga tre förskollärare 

även i den traditionella verksamheten med syftet att då även kunna fråga en fråga om deras 

utbildning under intervjun. 

 

Tabellen nedan visar det ”namn” de har i studien samt information om hur länge de varit 

verksamma inom förskole yrket.  

 

Namn Examensår 

förskollärarutbildningen 

Typ av 

verksamhet 

Längd på 

intervjun 

Antal år i 

yrket 

T1 2016 Traditionell 06.46 Ca 3 år (vikarie) 

T2 2012 Traditionell 21.06 23 år 

T3 2013 Traditionell 10.43 Ca 30 år 

S1 1987 Special 10.46 Ca 37 år 

S2 2007 Special 11.01 14 år 

S3 1999 Special 13.43 17 år 
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6.3 Etiska riktlinjer  

 
Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev, se bilaga 2, till 

förskollärarna som lämnat sitt muntliga godkännande till deltagande av studien. I detta brev 

informerade vi om syftet med studien, informationskravet (Patel & Davidson 2011, s.63) samt 

att de själva bestämmer om sin medverkan i studien, de kan när helst de vill välja att avsluta 

sin medverkan i studien, samtyckeskravet (vetenskapsrådet 2002, s.10). Det framkom även i 

informationsbrevet att alla informanterna är anonyma och att den insamlade materialet inte 

kommer användas till något annat än denna studie detta kallas för nyttjandekravet (Patel & 

Davidson 2011, s.63). Vi informerade även muntligt innan intervjun att det inspelade 

materialet kommer raderas efter avslutade studie. Detta kallar Patel och Davidson (2011) för 

konfidentialitetskravet (Patel & Davidson 2011, s.63). 

 

Det vi dock glömde informera om i brevet var att vi ville spela in intervjuerna för att minska 

risken att missa någon information. Detta frågade ve deltagarna om innan intervjun startade. 

Samtliga gav sitt muntliga godkännande. 

 

6.4 Analysmetod 

 

Vi har inspirerats till att använda oss av ett tolkningsfenomenologiskt perspektiv som tar 

avstamp i hermeneutiken och fenomenologin. Detta då vi ville ta reda på hur förskollärarna 

ser på fenomenet inkluderande arbetssätt samt om det gick att urskilja någon essens från 

fenomenet. Vi ville även använda oss av våra egna tolkningar av förskollärarnas syn på 

fenomenet. Här använde vi oss av hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln. Själva 

analysen av materialet skedde via analysmetoden IPA. 

 

6.4.1 IPA 

  

Vi följde IPA-metodens alla steg vid analysen av våra intervjuer (Back & Berterö 2015, s. 

153-155). Vi delade upp de transkriberade intervjuerna mellan oss. Den ena av oss 

transkriberade intervjuerna från den traditionella verksamheten och den andre transkriberade 

intervjuerna från specialverksamheten. Detta gjordes i sin helhet men vi valde att utelämnade 

pauser eller tveksamheter som informanterna hade.  Första steget efter transkriberingarna 



 
 

23 

utifrån IPA är att läsa igenom transkriberingarna. De tankar eller egna reflektioner som 

uppkommer under läsningen noteras i vänstermarginalen (Ibid, s. 153). Vi läser återigen 

igenom intervjuerna och skriver nu ner i högerkanten de begrepp eller utryck vi anser vara av 

vikt, då vi analyserar materialet utifrån fenomenet inkludering (Ibid, s. 153). De två första 

stegen i analysarbetet gjordes på tu man hand efterföljande steg gjordes tillsammans för att på 

så sätt kunna diskutera och reflektera kring de vi fann i informanternas utsagor. I det tredje 

steget av analys skapade vi utifrån våra anteckningar en lista med relevanta teman som är 

kopplade till vårt fenomen, inkludering. Dessa teman delades in i olika undergrupper, 

underteman, utifrån likheter mellan dessa grupper. Dessa underteman flyter till viss del 

samman. Vi har ändå valt att dela upp dem efter den tolkning vi gjort utifrån det vi anser 

passar bäst ihop med det övergripande temat. Ett citat lade vi sedan till under varje undertema 

som vi anser relevant för just detta undertema kopplat till inkludering. Dessa citat plockade vi 

ut från det som informanterna delgivit oss (Ibid, s. 154). I ett fjärde och avslutande steg 

sammanställde vi allt i en tabell. Där tydliggörandet av vår tolkning av informanternas svar 

samt vad som var relevant när det gällde vår studie. Det som sedan återstod var att 

tillsammans analysera tabellen och genom det förklara i skrift hur vi tolkat materialet (Ibid, s. 

155). 

 

6.5 Arbetsprocessen  

 
Då vi till stor del suttit tillsammans med studien är det svårt att definiera och urskilja vem 

som gjort vad. Uppletande av relevant litteratur samt sökningar på internet gjordes delvis 

tillsammans eller delgavs till varandra hela processen. Vi valde att dela upp vissa delar av 

litteratur som vi enskilt fördjupade oss i men sedan kommenterade och satt oss in i. Även den 

relevanta tidigare forskning som vi hittat delades upp rättvist mellan oss. 

 

Vi har delat upp vissa delar som intervjuer där en av oss transkriberade intervjuer från den 

traditionella verksamheten och de andre intervjuerna gjorda i specialverksamheten. Vi läste 

sedan igenom de transkriberade intervjuerna var för sig kommenterade våra tankar samt 

relevant information utifrån IPA.  Bearbetning av datamaterialet har vi gjort tillsammans även 

slutsats och diskussion.  
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6.6 Tillförlitlighet 

 
Vi anser att forskningsmaterialet vi fått fram är relevant för vår problemställning. 

Intervjufrågorna vi ställt till förskollärarna avser just ta reda på vad de anser om inkludering 

och ett inkluderande arbetssätt, och det var just det vi fick fram i vår undersökning. Därmed 

anser vi att vi har en god validitet i vår forskning (Hartman 2003, s.44). Dock kan det vara så 

att vi feltolkat eller missuppfattat vissa svar i transkriptionen. Det kan även mycket väl vara så 

att informanterna givit oss de svar på frågorna som de tror att vi vill höra, istället för att svara 

helt uppriktiga med deras åsikt då de anser att vi ska döma dem i deras svar. Denna risk finns 

då vi uppfattade fler av informanterna som nervösa innan intervjun startat och de framfört en 

oro till oss forskar om att de kanske kommer svara fel på frågorna. Dock vill vi påstå att vi 

ändå har en god validitet i svaren. Detta då vi märkte att informanterna slappnade av under 

intervjuns gång. 

 

Då vi använt oss av ett tolkningsfenomenologiskt perspektiv när vi analyserat materialet så 

har vi gjort en del egna tolkningar av pedagogernas svar så kan vi inte garantera att vi tolkat 

all information informanterna kommit med som korrekt utifrån vad de själva syftat på. Dock 

vill vi påstå att utifrån de följdfrågor vi ställde under intervjun ändå känner att vi förstått 

informanternas svar på det sätt som de syftade till att vi skulle förstå. Tillförlitligheten i 

resultatet är helt kopplad till hur rimliga tolkningarna är (Fejes & Thornberg 2015, s.143). 

 

De tabeller vi tagit fram utifrån den data vi samlat in är inte lika tillförlitlig som svaren vi fått 

in utifrån våra frågor. Detta då tabellen är skapad utifrån våra egna tolkningar av vad vi anser 

relevant och viktigt utifrån informanternas svar. Dock anser vi att tabellen är tydlig och att vi 

kan lite på den de tabeller vi tagit fram utifrån våra tolkningar. Därmed har vi en ganska hög 

reliabilitet (Hartman 2003, s.44). 
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7 Resultat/Analys 

 

Vi har i de sex intervjuerna kunnat urskilja likheter i hur förskollärarna i de två olika 

verksamheterna ser på inkludering och ett inkluderande arbetssätt. De beskriver på ett likartat 

sett vad de anser krävs för att kunna arbeta på ett inkluderande sätt. Även om de uttrycker att 

de har olika förutsättningar i de två olika verksamheterna så var behovet densamma. Vi har 

kunnat se en essens kring fenomenet som vi plockat ut från de transkriberade intervjuerna och 

satt in i en tabell. Det är denna tabell, förskollärarnas essens av fenomenet inkluderande 

arbetssätt som vi kommer gå igenom här.  

 

De teman vi valt ut utifrån de transkriberade intervjuerna är resurser, kunskap och reflektion. 

Under dessa teman kommer ett till tre underteman med tillhörande citat som enligt 

informanterna hänger ihop med begreppet inkludering och ett inkluderande arbetssätt.  

 

7.1 Översiktstabell – intervjuerna  

Med denna översiktstabell har vi utifrån de teman och underteman som framkom som viktiga 

om inkludering och ett inkluderande arbetssätt plockat ut exempel från intervjuerna med 

informanterna. Dessa exempel förklarar deras syn på inkludering och ett inkluderande 

arbetssätt samt kopplingen till de teman och underteman. 

 

Resurser 

Personaltäthet S2: ”I en traditionell förskola så är man färre vuxna på antal 

barn, så vi har ju bättre förutsättningar för att kunna jobba 

inkluderat utifrån alla barns behov upplever jag”.  

Kunskap 
Barnsyn S3: ”Att man får vara den man är, att man blir accepterad, alltså 

socialt tycker jag att det är jätteviktigt i det här inkludering, 

ingen utanför”. 

Utbildning S3: ”Uppe hos oss har alla utbildning, man är tvungen att vara 

förskollärare och det blir ett lite annat tänk och lite andra 

diskussioner.” 

kommunikation T1: ”Så att vi har en kommunikation i arbetslaget hela tiden.” 

Reflektion 

Arbetslaget S2: ”Jag skulle önska att jag och mina kollegor reflekterade 

mer.” 

Självreflektion T3: ”Hur blev den verksamhet som jag genomförde och hur 

skulle jag kunna göra den bättre.” 
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Exkludering T1: ”Så jag tror att ibland blir man så blind att allt ska 

inkluderas, att ibland, ja jag tror att det behövs, att man ser att 

man ibland kan exkludera någon så länge det görs på rätt sätt 

och utav rätt orsaker.” 

 

7.1.1 Resurser 

 
Under rubriken resurser har vi endast ett undertema, personaltäthet. Vi har valt att placera 

detta undertema under resurser trots inga fler underteman framkommer. Detta då 

förskollärarna i studien ansåg personaltäthet som den mest betydande och avgörande faktorn 

till att arbeta inkluderande. Förskollärarna vi intervjuade menar att de resurser de ansåg var av 

stor vikt var just personaltäthet (antal pedagoger i barngrupp) och barngruppens storlek, alltså 

antal barn per pedagog. 

 

Resurser 

Personaltäthet S2: ”I en traditionell förskola så är man färre vuxna på antal 

barn, så vi har ju bättre förutsättningar för att kunna jobba 

inkluderat utifrån alla barns behov upplever jag”.  

 

 

7.1.1:1 Personaltäthet 

 

Under transkriptionerna blev det synligt att det fanns några få skillnader i intervjuerna. En av 

de stora skillnaderna mellan verksamheterna var att i den traditionella verksamheten framkom 

det att det var fler barn per pedagog. Där var det 30 stycken barn i åldrarna ett till fem år och 

fem pedagoger, alltså sex barn per pedagog. I specialverksamheten framkom det att det är sju 

stycken barn i åldern ett till fem år och tre pedagoger, alltså två och ett halvt barn per 

pedagog. Dessutom har de logopeder anställda på förskolan. Detta tolkar vi att förskollärarna 

själva ser som en fördel för både barn och pedagogerna i specialverksamheten, då det är en 

högre personaltäthet som i sin tur skapar fler förutsättningar och möjligheter till att arbeta 

inkluderande. Två exempel på hur detta framkom i intervjuerna med förskollärarna i 

specialverksamheten är dessa: 

 

S2: ”här har vi ju det tillrättalagt just för att vi är en specialverksamhet så har vi 

ju bättre förutsättningar för att kunna jobba inkluderat utifrån alla barns behov 

upplever jag”.  
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S1:”det krävs att man är tillräckligt många pedagoger. Jag tycker att det krävs en 

pedagogisk miljö, som tillgodoser allas behov och förmågor. Gruppens storlek 

har ju också betydelse, för att man ska hinna med alla enskilda barn till det de 

har rätt till”.  

 

Även i den traditionella verksamheten framkom vikten av personaltäthet från förskollärarna. 

Här tydliggörs det en sårbarhet vid personalfrånvaro. En förskollärare i den traditionella 

verksamheten uttryckte en känsla av svårigheter av att arbeta inkluderande vid frånvaro av 

personal. Hen säger följande:  

 

T2: ”ja, att man behöver vara alla på plats för att hinna stötta de barn som 

behöver hjälp med något. …på grund av mycket möten tas det personal från 

gruppen, så kan det bli svårt”.  

 

Det framkommer i intervjuerna med förskollärarna i den traditionella verksamheten att när 

samtliga pedagoger är på plats i barngrupp delar de barngruppen i mindre grupper för att 

kunna arbeta med barnen, som gör att pedagogerna hinner med barnen på ett annat sätt. Det 

framkommer att en så liten men viktig sak som att hinna stötta de barn som behöver hjälp 

kräver att pedagogerna är närvarande i verksamheten. Samtidigt kommer det fram att det inte 

enbart är fysiskt närvarande personal utan även psykiskt närvarande personal som behövs. 

Med psykiskt närvarande personal syftas det på engagerade pedagoger som vill vara med 

barnen samt att de samarbetar och är öppna mot varandra i arbetslaget.  

 

Det vi tolkar från intervjuerna är att samtliga förskollärare i båda verksamheterna anser att det 

är av stor vikt med hög personaltäthet för att kunna arbeta inkluderande. Detta med syftet att 

man ska kunna tillgodose samtliga barns behov. Förskolläraren trycker även på svårigheten 

att när alla är på plats är det möten som tar pedagoger från verksamheten. Vilket gör att det 

blir svårare att arbeta inkluderande. Här tolkar vi att om inte alla pedagoger är närvarande, 

eller om barngruppens storlek är av större omfång så blir det svårare att inneha en pedagogisk 

miljö (fysisk miljö samt pedagogernas förhållningssätt) som i sin tur upprätthåller den 

pedagogiska verksamheten för att kunna tillgodoser alla barns behov. 
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7.1.2 Kunskap 

 
Kunskap är det andra temat i tabellen. Förskollärarna i studien anser att den barnsyn man har, 

att man möter varje individ utifrån dennes förutsättningar, samt förhållningssättet gentemot 

varje barn kräver en viss kunskap. Kunskap införskaffar man sig enligt förskollärarna via 

utbildningar så som förskollärarutbildningen men även den kunskap man förvärvar genom det 

dagliga arbetet tillsammans med kollegor och barn anser förskollärarna. Med kommunikation 

syftar de på den som sker i arbetslaget. Detta anser förskollärarna kräver en viss kunskap då 

man via kommunikation delger sina kollegor information samt diskuterar hur man på bästa 

sätt kan möta barnen. Vid utbyte av kunskap med varandra påstår förskollärarna att detta leder 

det till ett inkluderande arbetssätt som gynnar alla barn.  

 

Kunskap 

Barnsyn S3: ”Att man får vara den man är, att man blir accepterad, alltså 

socialt tycker jag att det är jätte viktigt i det här inkludering, 

ingen utanför.” 

Utbildning S3: ”Uppe hos oss har alla utbildning, man är tvungen att vara 

förskollärare och det blir ett lite annat tänk och lite andra 

diskussioner”. 

kommunikation T1: ”Så att vi har en kommunikation i arbetslaget hela tiden”. 

 

7.1.2:1 Barnsyn 

 
Den barnsyn vi ser att de intervjuade förskollärarna uppfattas ha, är en som liknar varandras. 

Vi ser att den barnsyn som genomsyrar alla intervjuerna är att ingen av dem ser barnen som 

utmanar som ett problem, snarare anser de att det är berikande och utmanande för 

förskollärarna samt att den ena dagen inte är den andre lik, vilket är en av fördelarna med att 

arbeta inom förskolan.  

 

Det framkommer även i intervjuerna att förskollärarna ser barnens olikheter som en tillgång i 

verksamheterna. Om barnen uppfattar att pedagogerna accepterar varandras och barnens 

olikheter samt ser dessa som en tillgång, tror även förskollärarna att detta leder till en större 

acceptans bland barnen och deras olikheter.  
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T3: ”men alla har vi olika kompetenser, barnen dårå, det kan vara en tillgång att 

vara olika. Ja det handlar ju om att de (barnen) lär av varandra, ser varandras 

olikheter, likheter, allas lika värden med den här inkluderingen”.  

 

S3: ”barnen är liksom vana vid varandra olikheter och har ett öppet klimat, alla 

barn har ju någon så att säga svårighet så att de är väldigt vana vid, de är 

accepterande av varandra”. 

 

Vi tolkar att pedagogerna blir utmanade i sitt eget tänk när de behöver tänka om, tänka ut 

andra strategier eller som fler av förskollärarna säger i specialverksamheten, tänka utanför 

boxen. Förskollärarpedagogerna i båda verksamheterna anser det positivt att bli utmanad och 

tänka utanför boxen eller att använde de strategier man har för att nå fram till varje enskild 

individ. 

 

Däremot påpekas det att alla som arbetar på samma avdelning inte har samma barnsyn, hen 

berättar:  

 

T2: ”alla har väl inte riktigt samma syn kan jag uppleva. Att många inte orkar, 

har lust eller tålamod att inkludera alla barn. Man ser inte barnets bästa, ens 

egna behov går före barnens”.  

 

Det vi tolkar ur transkriptionen när hen berättar att alla inte har samma barnsyn är att de 

pedagogerna behöver sätta sig ner och kommunicera med varandra. Vikten av en god 

kommunikation är extremt viktig påpekar förskollärarna. Längre ned kommer även 

förskollärarnas syn på vikten av kommunikation. 

 

7.1.2:2 Utbildning 

 
Det har framkommit i de flesta intervjuerna att kunskap är av stor vikt då det handlar om ett 

inkluderande arbetssätt, dels när det gäller ändrad barnsyn samt erfarenhetsutbyten. 

 

S3: ”hos oss har alla utbildning, det är man tvungen att ha, förskollärare, det blir 

ett lite annat tänk och lite andra diskussioner på en annan nivå kanske.”  
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En annan förskollärare berättar att efter förskollärarutbildningen har hen fått en annan 

barnsyn,  

T2: ”ja jag tycker själv att jag fått en annan barnsyn och tänker på barnens 

bästa.”  

 

Vi tolkar att förskollärarna anser att utbildning är av stor vikt. Detta då förskollärarna i 

studien lyfter fram att utbildning leder till förändrad barnsyn, en annan förståelse till varför, 

på vilket sätt och för vem.  

 

7.1.2:3 Kommunikation 

 
Att få en verksamhet som fungerar för alla barn tolkar vi är av stor vikt i samtliga intervjuer. 

För att nå dit trycker förskollärarna på vikten av en god kommunikation och ett bra samarbete 

i arbetslagen: 

 

T3: ”det handlar om oss pedagoger, för har vi inte samma sätt att se på 

inkludering så blir det svårt, så det är något man verkligen behöver sätta sig ner 

och prata om.”  

 

T1: ”vi har ett väldigt öppet arbetslag. Kommunikation och öppenhet inom 

arbetslaget så att alla jobbar mot samma mål”.   

 

S3: ”hos oss har alla utbildning, förskollärare, det blir ett lite annat tänk och lite 

andra diskussioner på en annan nivå, kanske.”  

 

Utifrån detta tolkar vi att man har en samsyn i arbetslaget och att man skapar möjligheter till 

att få kommunicera och utbyta erfarenheter så att man har en enighet i arbetslaget kring 

barngruppen. 

 

En tolkning vi gör utifrån intervjuerna är att kommunikationen i arbetslagen framkommer mer 

i den traditionella verksamheten. I specialverksamheten framkommer inte kommunikationen 

lika tydligt. Detta tolkar vi som att kommunikationen är lika viktig, men att den är en naturlig 

del i vardagen då en informant säger att ”vi har diskussioner på en annan nivå.” 
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Vi tolkar att vikten av en rak och tydlig kommunikation mellan varandra i arbetslaget gynnar 

barnen i längden då förskollärarna pratar om hur det ska förhålla sig, bemöta barnen samt 

vilka metoder som fungerar. I och med detta tolkar vi, utifrån våran erfarenhet, att arbetslagen 

i förskolorna behöver tid för kommunikation och reflektion. 

 

7.1.3 Reflektion 

 
I det tredje och sista temat reflektion har vi satt in teman arbetslaget, självreflektion samt 

exkludering. Detta då just reflektionstid framkommit vid flera tillfällen under intervjuerna, då 

både den individuella, arbetslagets reflektion samt reflektionen kring begreppen inkludering 

och exkludering. 

 

Reflektion 

Arbetslaget S2: ”Det är oftast brist på tid för reflektion för att kunna jobba 

inkluderat… så jag skulle önska att jag och mina kollegor 

reflekterade mer”. 

Självreflektion T3: ”Hur blev den verksamhet som jag genomförde och hur 

skulle jag kunna göra den bättre”. 

Exkludering T1: ”Så jag tro att ibland blir man så blind att allt ska 

inkluderas, att ibland, ja jag tror att det behövs, att man ser att 

man ibland kan exkludera någon så länge det görs på rätt sätt 

och utav rätt orsaker”. 

 

 

7.1.3:1 Arbetslaget 

 
I två av intervjuerna framkommer det att förskollärarna anser att det är bäst att inkludera 

barnet i aktiviteten och att efteråt reflektera kring om det var det bästa för barnet eller inte.   

 

T2: ”det kan också bli en utmaning för barnet att få följa med och så kan man     

efteråt reflektera över vad som blev.”  

 

Detta tolkar vi som att förskollärarna är öppna till att låta barnen utmanas i aktiviteter. Det 

tolkar vi som något positivt, att samtliga informanter gärna börjar med att inkludera barnet på 

samma premisser som övriga i barngruppen. Sedan, efter aktivitetens slut, reflektera de över 
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hur det blev och varför, detta både individuellt och tillsammans med arbetslaget. Dock 

framkommer det i intervjuerna en brist på reflektionstid. 

 

S2: ”Det jag på en gång känner så är ju det oftast brist på tid för reflektion för att 

kunna jobba inkluderat. Jag skulle önska att jag och mina kollegor reflekterade 

mera.” 

 

S1: ”om man nu ska jobba med inkludering så ska pedagogerna i verksamheten 

och verksamheten verkligen förstå vad det innebär för varje, för barnet, för 

barngruppen och för pedagoger och chefer vad en inkluderande verksamhet ska 

vara för någonting.” 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi att samtliga förskollärare i intervjuerna anser sig behöva mer 

reflektionstid tillsammans med arbetslaget. För att på så vis tillsammans, hitta de metoder och 

strategier som behövs för att inkludera barnen i verksamheten. Att tillsammans diskutera fram  

ett gemensamt förhållningssätt så man arbetar mot samma mål, samma barnsyn. 

 

7.1.3:2 Självreflektion 

 

Utifrån vår fråga kring hur förskollärarna ser på ordet inkludering inom förskolan, så 

uppfattar vi att samtliga informanter, efter en stunds tystnad, började att reflektera kring vad 

det innebär för dem. Detta tolkar vi som att informanterna själva börjar reflektera kring vad 

begreppet inkludering och inkluderande arbetssätt innebär för dem själva. Hur de ser på 

begreppet inkludering samt hur de och deras kollegor ska arbeta inkluderande. Vi tolkar det 

som att de innan sin medverkan i denna studie inte reflekterat mycket själva kring vad de 

anser om inkludering och ett inkluderande arbetssätt. När vi frågar dem om hur de ser på 

ordet inkludering inom förskolan så började de reflektera om begreppet innan de gav oss ett 

svar. Deras svar påminner även om varandras vilket vi tolkar som att dessa förskollärare ser 

enhetligt på begreppet. 

 

T2: ”Jag ser det som att alla barn oavsett förutsättningar får vara delaktiga i 

verksamheten och i gemenskapen oavsett bakgrund, situation och förmågor och 

kunnande.” 
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S2: ” En förskola för alla, att alla ska få vara med och känna sig delaktiga. Att 

alla känner sig inkluderade, alla har ju sina förmågor och utvecklingsnivåer som 

man måste se utifrån.”   

   

T3: ”Ta fram alla barnens kompetenser i inkluderingen och lär av varann”. 

 

Vi tolkar även att de reflekterat om begreppet inkludering har gått till överdrift. Då de 

uttrycker att inkludering inte alltid är rättvist för alla barn. De reflekterar om en inkludering 

kan leda till en exkludering. De belyser en medvetenhet kring varför man bör inkludera 

individer i verksamheten. Man bör inte bara inkludera för inkluderingens skull, det får inte bli 

på bekostnad av individens egenvärde, barnet vill kanske inte alltid bli inkluderad 

framkommer det i intervjuerna. 

 

S3: ”men jag ser det ju som något positivt om det är bra för barnet, ibland kan 

jag tänka att den här inkludering har gått lite till överdrift, att det till varje pris 

och att det inte ska finnas några smågrupper.” 

 

Vi tolkar informanternas insikter genom deras självreflektion kring inkludering och en 

inkluderande verksamhet att det inte alltid kanske är så bra, och att det kanske har gått till 

överdrift som något extremt positivt. Förskollärarna anser att en större medvetenhet kring sin 

självreflektion leder till tankar kring inkludering, som för vems skull och varför?  

 

7.1.3:3 Exkludering  

 

Ordet exkludering framkommer vid upprepade tillfällen under våra intervjuer. Dock tolkar vi 

att förskollärarnas attityd kring exkludering inte är något negativt. Förskollärarnas bild av 

exkludering är att detta kan leda till en inkludering om det görs på rätt sätt men även tvärt om, 

en inkludering kan leda till en exkludering. 

 

S1: ”Jag är också för exkludering där man har startat särskilda små grupper där 

man tillgodoser dom här barnens behov på ett mer en-till-en metod istället. Dom 

barnen får så mycket mer än att vara inkluderade. Så att det finns både 

exkludering och inkludering, orden betyder så mycket men man måste veta vad 

de betyder i verkligetern och för varje enskilt barn”.  
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Att det finns en samsyn kring begreppet inkludering tolkar vi är av stor vikt för 

informanterna. Även att samtliga pedagoger måste förstå innebörden av begreppet 

inkludering. En annan tolkning vi gör är att en exkludering inte behöver vara negativt eller 

något fel i särskilda fall. Vi tolkar det att informanten menar att vid en exkludering kan man 

ge verktyg till barnet så att denna ska kunna delta socialt och pedagogiskt i verksamheten 

tillsammans med den övriga barngruppen.  

 

T1: ”ja jag tror att det behövs att man ser att man ibland kan exkludera någon så 

länge det görs på rätt sätt och utav rätt orsaker”.  

 

Vi tolkar att ingen av informanterna upplever att exkludering måste vara något negativt. Det 

framkommer istället att det är positivt med exkludering så länge det görs av rätt orsaker. 

Informanterna tar upp en-till-en vilket de berättar är att man medvetet, med ett speciellt syfte 

lyfter ur ett barn från barngruppen och sitter och arbetar tillsammans, en pedagog tillsammans 

med ett barn. Här kan de genom en-till-en träna på de svårigheter som det specifika barnet 

visar sig behöva stöttning i. När barnet sedan kan detta, kan vara med och göra det de andra 

barnen gör, exempelvis lekkoder så leder det inte längre till en exkludering på ett sådant sätt 

som anses dålig. Barnet blir istället inkluderat. Att arbeta med en en-till-en metod anser 

förskollärarna är en stor fördel.  

 

Vi tolkar utifrån intervjuerna att begreppet inkludering och ett inkluderande arbetssätt 

verkligen måste förstås för att kunna arbeta inkluderande. Detta påpekar även en av 

informanterna då hen säger  

 

T1: ”Jag tror att man lätt i förskolan kan bli låst att alla måste vara med, hela 

tiden. Då tror jag det kan hindra inkluderingen för vissa barn kanske inte vill. 

Jag tror att det behövs att man ibland kan exkludera någon så länge det görs på 

rätt sätt och utav rätt orsaker.”  

 

Vi ser i intervjuerna att förskollärarna inte är rädda att exkludera barnen. Dock trycker de på 

vikten av att förstå varför man exkluderar. Att kunna exkludera eller inkludera barnen på ”rätt 

sätt” kräver en samsyn i arbetslaget menar förskollärarna. Det vi ser i informanternas utsagor 
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är att de ibland kan vara en fördel att exkludera ett barn för att på så vis ge barnet verktyg, 

metoder eller strategier för att kunna inkluderas i barngruppen. 

 

Det samtliga förskollärare i studien trycker på är att en inkludering eller en exkludering inte 

behöver vara varken rätt eller fel. Det viktiga är att det görs på rätt sätt och utifrån rätt 

orsaker.  

 

7.2 Sammanfattande resultat 

 

Utifrån de resultat som vi tolkat genom förskolläranas utsagor kom vi fram till att essensen  

av ett inkluderande arbetssätt och inkludering för dem är kommunikation, reflektionstid och 

kunskap. Vi tolkar att förskollärarna som ingår i studien beskriver essensen av vad som 

behövs för ett inkluderande arbetssätt och för inkludering.  

 

Det som framkom utifrån analysen av intervjuerna är att förskollärarna ser på ett inkluderande 

arbetssätt som något positivt. Men det kom även fram att inkludering inte alltid behöver vara 

något positivt. Förskollärarna ansåg att även exkludering kunde vara bra om det skedde av rätt 

orsaker. Men om man ska använda sig av ett inkluderande arbetssätt krävs det att man har 

pedagoger på plats. De ska även gärna ha utbildning. Förutom personaltäthet och utbildad 

personal är det viktigt med kommunikation och reflektion, både individuell och tillsammans 

med arbetslaget, så att alla är överens om vad som menas med ett inkluderande arbetssätt.  

 

Man får heller inte vara rädd för att ibland exkludera. En exkludering anser förskollärarna, om 

den sker på rätt grund, kan vara något som sedan leder till en inkludering.  
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8 Diskussion och slutsatser  

 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna ser på begreppet inkludering och ett 

inkluderande arbetssätt. Våra frågeställningar var att ta reda på hur förskollärare i studien ser 

på ett inkluderande arbetssätt, hur anser förskollärarna att ett inkluderande arbetssätt går till 

och vad som krävs för ett inkluderande arbetssätt. Här kommer vi diskutera det som framkom 

i analysen. Vi kommer försöka svara på de frågeställningar vi hade. Detta kommer vi göra 

genom det vi fick fram i analysen/resultatet. Vi kommer även jämföra vår studie med tidigare 

forskning. 

  

Det som framkommer i analysen/resultatet är att förskollärarna ser på ett inkluderande 

arbetssätt som något positivt om det sker med barnets bästa i fokus. De anser, precis som vi, 

att det är en förskola för alla. Med det menar förskollärarna att alla barn, oavsett vem man är, 

hur man ser ut eller vart man kommer ifrån, får känna sig delaktiga i verksamheten. De 

betonar även att barns olikheter berikar vilket leder till en öppenhet och en samhörighet 

mellan barn-barn och barn-pedagog. I likhet med den tidigare forskningen av Hakan Sari med 

flera (2009) ser vi inte någon negativ bild av ett inkluderande arbetssätt bland förskollärarna. 

Dock skriver forskarna om en osäkerhet som ledde till att förskollärarna inte tog emot barn 

med särskilt stöd. Detta ser vi inget av i vår studie. Här visas en öppenhet mot barns olikheter. 

Informanterna i vår studie såg istället möjligheter till ökad kunskap då de fick tänka om, tänka 

nytt, för att nå varje enskilt barn. De såg det även som en utmaning, arbetet med inkludering, 

då de kände att den ena dagen inte är den andra lik. Vikten av attityden lärarna har mot barns 

olikheter har enligt Claes Nilholm och Kerstin Göransson (2014) en stor betydelse för att 

eleverna ska vara motiverade till att lära sig. Detta är inget förskollärarna i studien trycker på. 

Dock framkommer det att förskollärarna ser på barns olikheter som något positivt och 

berikande för dem själva för att förskollärarna på så vis känner att de bli utmanade i sitt 

arbete, då de behöver hitta strategier för att kunna inkludera barnet i verksamheten. Även att 

vi pedagoger i förskolan kan bidra till att barnen vill lära sig mer och utvecklas. Dock är inte 

alla positiva till att barn i behov av särskilt stöd går i ”vanliga” klasser och barngrupper. 

Selma Akalin med flera (2014) kom i sin forskning fram till att förskollärarna i Turkiet inte 

ville ta emot barn i behov av särskilt stöd i sina klasser då de anser sig ha avsaknad av 

kompetens. Detta tror vi även gäller många förskollärare i Sverige även om det inte 

framkommer i studien. Vi ställde aldrig frågan om förskollärarna i denna studie ansåg att barn 
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i behov av särskilt stöd hör hemma i den ”vanliga” verksamheten. Vi kan se i vår reflektion 

och analys av det insamlade materialet att förskollärarna inte är rädda för att ta emot dessa 

barn. 

 

I förskolan i Sverige kan inte välja vilka barn vi ska ha i våra verksamheter. Vi får istället 

arbeta med de förutsättningar vi har. De förutsättningar vi har är att anpassa verksamheten 

efter barnen och på så vis få en inkluderande miljö. Även Claes Nilholm (2006) tolkar vi, 

trycker på vikten av att anpassa verksamheten efter barnen. Han skriver att det är miljön man 

ska förändra och inte individen för att uppnå inkludering. Vi anser att miljön har en stor 

betydelse för alla barns utveckling och lärande. Hur är miljön utformad? Kan vi göra något åt 

miljön så att den är bättre anpassad efter barnens behov och intressen? Detta är frågor vi anser 

är väldigt relevanta att hela tiden arbeta och reflektera kring för att nå en miljö där samtliga 

barn kan känna sig delaktiga och inkluderade på goda premisser. Det förvånade oss att inte 

informanterna tryckte mer på miljöns betydelse för ett inkluderande arbetssätt. Kan detta bero 

på att i dagens förskolor anser pedagogerna att miljön ska vara i förändring och anpassas efter 

barngruppen man har, att i och med detta är miljöns betydelse så självklar att det är därför den 

inte framkom mer i intervjuerna? 

 

Förutom att miljön anpassas efter barnet och inte barnet efter förskolan som vi skrev ovan  

krävs det enligt förskollärarna kommunikation, utbildning, personaltäthet,  gemensam barnsyn 

och reflektion i arbetslaget samt egen reflektion. Med andra ord de teman och underteman vi 

tog fram ovan utifrån förskollärarnas åsikter och synpunkter på inkludering och ett 

inkluderande arbetssätt. För att kunna uppnå någon form av god pedagogisk verksamhet, där 

alla barn kan känna sig delaktiga, vill vi påstå att kommunikation är det viktigaste. Om man 

inte kan kommunicera tillsammans i arbetslaget blir det svårt att uppnå en gemensam barnsyn. 

Utbildning är inte allt enligt den erfarenhet vi införskaffat oss. Vi har mött både utbildad och 

outbildad personal inom förskolans verksamhet som inte borde arbeta inom detta yrke. På 

samma sätt har vi mött outbildad personal som har en barnsyn och kommunikationsförmåga 

som vi anser krävs för en så bra inkluderande miljö som möjligt, utifrån barnens behov. 

 

Kommunikation är enligt förskollärarna ett genomgående verktyg mot ett inkluderande 

arbetssätt. Detta då de anser att en öppen kommunikation krävs för att hitta strategier för hur 

man ska bemöta barnen och att få en gemensam barnsyn. Flera av förskollärarna i vår studie 

betonar vikten av kommunikation tillsammans i arbetslaget, där man samtalar och diskuterar 
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kring innebörden av ett inkluderande arbetssätt. Även Nilholm och Göransson (2014) tar upp 

vikten av en god kommunikation i arbetslaget för att kunna bedriva en verksamhet som är 

inkluderande. Det är även viktigt enligt författarna att man djupdyker i begreppet inkludering 

för att tillsammans kunna diskutera kring de delar av ett inkluderande arbetssätt som kan 

anses problematiskt. Med andra ord att alla arbetar mot samma mål. 

 

I studien framkommer även vikten av utbildning för att diskussionen utifrån förskollärarna då 

antar en annan nivå, samt att de upplever att de fått en förändrad barnsyn genom sin 

förskollärarutbildning. Detta är något som även vi själva kommit till insikt med. Genom 

utbildning har vi fått en annan syn på barnen i våra verksamheter. Vi ser på barnen och deras 

väg till ett förändrat kunnande och låter dem vara en agent i sitt eget lärande, vi är endast 

medforskande pedagoger och handleder dem på vägen. 

 

Då inkludering är ett högaktuellt ämne i förskola och skola, förvånade det oss att fem av sex 

informanter ansåg att de inte fått den kunskap angående inkludering som de anser sig behöva. 

Den enda som ansåg sig fått den kunskapen är den förskollärare som blev klar med sina 

studier våren 2016. Vi upplever att det som blir synligt i de flesta intervjuerna är att det 

fortfarande förekommer brister i diverse utbildningar. Det som vi ser att förskollärarna saknar 

i sin utbildning är djupgående diskussioner kring hur man kan arbeta på ett mer inkluderande 

sätt. Men även vad begreppet inkludering innebär. Flera av informanterna anser att de behövt 

och velat ha mer kunskaper kring inkludering i deras utbildning. De anser att de bara var och 

”snuddade” vid inkludering i flera kurser men aldrig gjorde en djupdykning i ämnet. Två av 

förskollärarna lyfter viken av kollegialt lärande genom att i utbildningen diskutera 

inkludering, för att på så sätt utbyta erfarenheter och ge varandra tips och råd. Två andra 

förskollärare berättar att inkludering inte var ett aktuellt ämne under de åren de studerade till 

förskollärare. För en av dem var det istället integrering man läste om. Dock påpekar hen att 

integrering och inkludering inte är samma sak. Vi håller med förskollärarna i denna studie om 

att det skulle behövas mer utbildning kring vad inkludering är, hur man ska arbeta 

inkluderande samt för vem. 

 

En slutsats vi kan dra är att ett behov förskollärarna har för att kunna arbeta inkluderande är 

att det ska finnas tillräckligt med pedagoger närvarande för att på så sätt kunna upprätthålla 

ett inkluderande arbetssätt. Det blir väldigt ömtåligt då någon är borta på grund av sjukdom 

eller är på något möte påpekar de. Det framkommer även att pedagogerna inte bara behöver 
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vara närvarande fysiskt utan även vara närvarande med innehav av engagemang för att arbeta 

med barnen. Det är något vi båda kan hålla med om och har erfarenhet av då vi båda är 

verksamma i förskolan. Vi har många gånger upplevt att bristen på pedagoger leder till att 

man inte hinner med att se och arbeta för att alla barn ska känna att de är inkluderade i 

verksamheten utifrån deras förutsättningar och på bästa möjliga sätt. Men även pedagoger 

som är där men ändå inte närvarande på ett sådant sätt att det ger barnen det som behövs för 

att komma till sin rätt i en inkludering av verksamheten. 

 

En av de stora bristerna som framkom i analysen var avsaknaden av tid för reflektion. Det 

framkom att förskollärarna behöver sitta ner och reflektera över hur det blev och varför i de 

aktiviteter de genomfört med barnen. Reflektionstid i arbetslaget leder till synliggörande av 

arbetssätt för att få en samsyn kring när man ska inkludera och varför. Under genomförandet 

av intervjuerna förekom det en hel del självreflektion, där förskollärarna kom fram till att 

inkludering inte alltid är bra då de anser att inkludering kan leda till exkludering och en 

exkludering kan bli en inkludering. En exkludering behöver inte vara något negativt. 

Vi som snart själva är färdiga förskollärare upplever att vi utvecklats på så vis att vi ofta gör 

en egen reflektion av sammanhanget som vi varit med om i våra verksamheter. Genom den 

egna reflektionen sker således även en utveckling av sitt arbete med barnen. Därför bör även 

reflektionstiden i förskolan öronmärkas för att vi anser att det skapar en möjlighet på att se 

barnens utveckling samt reflektera över det som är bra eller mindre bra gällande barns 

utveckling i verksamheten. 

 

Det framkom att förskollärarna ser enhetligt på begreppet inkludering. Detta framkommer 

även i Nilholm och Göranssons (2014) rapport att pedagogerna i verksamheten bör diskutera 

begreppet inkludering. Detta för att förstå utifrån olika perspektiv, så som varandras, kring 

vad ett inkluderande arbetssätt innebär samt att få en samsyn kring detta (Nilholm & 

Göransson 2014, s. 86).  

 

Innan genomförande av intervjuerna förutsåg vi en stor önskan av mer extern handledning i 

de båda verksamheterna. När intervjuerna var genomförda blev vi förvånade över att det 

endast var en förskollärare som önskade extern handledning. Återigen, vi var av 

uppfattningen att samtliga förskollärare skulle trycka på behovet av extern hjälp. Specifikt då 

i en specialverksamhet där fler barn med olika diagnoser placeras i samma verksamhet. De 

borde skrika efter behovet av extern handledning då de har så många olika barn med så många 
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olika individuella behov. Där anser vi att det inte enbart borde finnas logopeder anställda på 

förskolan utan även specialpedagoger. Detta för att gynna alla barns olika behov. Vi vill även 

förtydliga att i den bästa av världar skulle det finnas både logopeder och specialpedagoger 

även i den traditionella verksamheten. Vi vill också förtydliga att tidigare forskning visar på 

bristande kunskaper. Forskarna trycker på att förskollärarna behöver stöd (Sari m.fl, 2009, 

s.41). 

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Vi är medvetna om att de val vi gjort har påverkat studien samt studiens resultat. Ett av de val 

vi tog anser vi påverkat både innehåll och resultat. Det är att samtliga informanter i studien är 

förskollärare. Vi hade kunnat välja att inkludera barnskötarna i studien. Detta hade, tror vi, 

ökat trovärdigheten i studien då vi kunnat föra in deras syn på ett inkluderande arbetssätt. 

 

Extern handledning är ytterligare ett ämne inom inkludering vi anser oss själva ha prioriterat 

högre. I förskolans verksamhet kan man ibland ha svårt att hitta metoder som når fram till de 

barn som har svårigheter och därmed krävs det mer av oss för att kunna inkludera dem. Med 

ett stöd av extern handledning syftar vi på specialpedagoger eller logopeder. Dessa kan 

behövas när man vill komma fram till andra sätt att möta och fånga barnen som har 

svårigheter. Extern handledning kan få oss pedagoger att se saker och ting annorlunda, samt 

hjälpa oss hitta de verktyg som vi själva inte haft en tanke på. Innan vi genomfört intervjuerna 

var vi säkra på att behovet av extern handledning i verksamheterna skulle vara något 

förskollärarna ansåg sig vara i stort behov av. Vi trodde att samtliga förskollärare i båda 

verksamheterna skulle samtala om att detta är något de vill ha och behöver ha betydligt mer 

av för att få stöttning och vägledning. Det var endast en av förskollärarna som tog upp detta. I 

och med de val av frågor vi gjorde, där vi inte hade med någon fråga om vad de anser om 

extern handledning och om de har tillgång till detta så vet vi inte vad förskollärarna anser om 

extern handledning. Är de nöjda med den handledning de får i dagsläget? Vill de ha mer? Vi 

anser att detta är frågor vi borde bejakat under utformingen av intervjufrågorna.  

 

Vi frågade heller inte om förskollärarna anser att det är bra eller dåligt att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i den traditionella verksamheten. Ska alla barn, oavsett 

funktionsnedsättning, inkluderas i den traditionella verksamheten eller inte? Detta är även 

frågor som skulle varit intressanta att ställa till informanterna. 
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Vi har i efterhand sett att om vi intervjuat fler kategorier av pedagoger, även förskolechefer, 

troligtvis fått en bredare undersökning. Det hade dessutom varit intressant att observera 

pedagogerna i den pågående verksamheten, för att på så sätt se om de arbetar på de sätt de 

påstår sig göra. Men eftersom vi hade en tidsram att följa, kände vi att vi var tvungna att 

begränsa vår studie. I efterhand anser vi att det varit intressant att intervjua fler pedagoger 

inom förskolans värld och på så sätt fått en bredare studie kring vårt ämne inkludering och 

inkluderande arbetssätt. Om vi haft mer tid skulle vi genomfört en större undersökning. Då 

skulle vi intervjuat fler personer och kategorier inom förskolans värld såsom förskollärare, 

barnskötare och förskolechefer. Kanske även genomfört observationer för att se om de arbetar 

på de sätt som de påstår sig göra. 

 

8.3 Avslutande ord 

 

Vi har valt att skriva om inkludering och inkluderande arbetssätt för att vi anser att det under 

vår utbildning till förskollärare har pratats väldigt lite om detta. Begreppet är idag högaktuellt 

i sammanhang av förskola och skola. Tankarna vi fick under arbetet med studien är att det är 

ett svårdefinierat begrepp. Förskollärarna i vår studie bekräftar detta samt att det framkommer 

faktorer som behöver finnas för att möjligheten till ett inkluderade arbetssätt blir fungerande 

fullt ut. Därför hoppas vi att vår studie leder till att fler tar sig tid att införskaffa sig kunskap 

och resurser för att på så vis bli en levande verksamhet där inkludering blir en naturlig del i 

vardagen. 

 

Förhoppningsvis har vi sått ett frö i informanterna och i er läsare om vad inkludering är och 

vad ett inkluderande arbetssätt innebär. 
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Bilaga 1 – intervjufrågor 

 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskola? 

3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

4. Beskriv avdelningen du arbetar på! Barngruppens storlek, antal pedagoger, ålder på 

barnen, miljö, material osv… 

 

5. Hur ser du på ordet inkludering inom förskolan? 

 

6. Hur skulle du beskriva vad ett inkluderande arbetssätt är? 

 

7. Vad krävs för en inkluderande verksamhet? 

 

8. Vilka förutsättningar har du till att arbeta inkluderat? 

 

9. Anser du att du saknar några/någon förutsätning till att arbeta inkuderande? 

 

10. Vilka möjligheter kommer med ett inkluderat arbetssätt? 

 

11. Vilka svårigheter kommer med ett inkluderande arbetssätt? 

 

12. Hur upplever du att barnen som utmanar (diagnoser, tysta barn osv.) påverkar dig i att 

arbeta inkludering? 

  

13. Om du går tillbaka till förskollärarutbildningen, upplever du att du fick den kunskap 

du behöver för att arbeta på ett inkluderande sätt? Varför? Varför inte? 
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Bilaga 2 – informationsbrev  
 

 
 

Ort 14/10-16 
Hej förskollärare på XXX!  
 
Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns 
högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en 
mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 
förskollärare. Studien kommer att handla om ett inkluderande arbetssätt, hur ni ser på 
inkludering samt hur ni pedagoger ser på den kunskap ni besitter angående detta. 
 
För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja att du deltar i en intervju om detta. 
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet 
inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 
personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 
publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 
studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 
påbörjats. 
 
Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  
 
 
Vänliga hälsningar,  
Marlene Johansson & Malin Lindroos 
 
 
Marlene Johansson 
 
Malin Lindroos 
 
 
Linda Murstedt (handledarens) 
Södertörns högskola 
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