
  

 

 

Pedagogiska utmaningar i 
förskolan 
 
-En kvalitativ intervjuundersökning om 

förskolepedagogers förhållningssätt till social 

inkludering 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Yuko Sakao 
Isabelle Hägglund Hossain 
 
Handledare: Cecilia Ferm 

Södertörns högskola  

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad 

Utbildningsvetenskap C, Självständigt arbete 15 hp  

Vrterminen 2018 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

Title: “Educational challenges in preschool” 

-A qualitative interview survey on preschool educators relate to social inclusion 

The aim of the study is to contribute to a better understanding of how educators relate to 

social inclusion in preschool. Educators' perception of social inclusion is an important topic to 

investigate because there are often children who temporarily or permanently need special 

support in preschool. The inclusion of children in preschool is considered important and 

educators have a central role and responsibility to include all children in preschool. According 

to our experience, there is a great variety of how educators perceive the work of social 

inclusion in preschool. 

 

In order to answer the question of how educators relate to social inclusion in preschool, it is 

chosen to conduct semi-structured, qualitative interviews. We interviewed eight preschool 

educators to find out how they perceive their work with social inclusion. The two themes that 

appeared in the educators’ answers were inclusion and exclusion. 

 

The study found that preschool educators' work with social inclusion is complex. Educators in 

the study considered that all children have the right to enter into a social context, to be 

socially included, and they acknowledges their responsibility to ensure that all children are 

included. They expressed that it is not the responsibility of the children, but the adults, to 

ensure that all children are included in the group. Several of the educators express that there 

are difficulties and challenges with inclusion work, and state that children need to master 

certain social skills in order to be able to be included. Adaptation will lead to all children 

being given the opportunity to participate and succeed. The study further shows that the 

interviewed educators consider themselves responsible for creating opportunities that enable 

inclusion.  

The result of the study shows that for a functioning work with social inclusion, educator’ 

needs to form a common view and gain an understanding of the concepts of inclusion and 

exclusion among preschool teachers. The way educators perceive social inclusion, affects how 

educators work with social inclusion in preschool. In order to gain insight into, and in a more 

concrete way, an understanding of how preschool educators relate to social inclusion, it was 

chosen to accomplish this study. It is hoped that other preschool educators can benefit from 

the study's results in their professional role in the future. 
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1. INLEDNING 

I läroplanen för förskolan står uttryckt 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” (Skolverket 2016, s. 5). Salamancadeklarationen som antogs 1994 av Unesco, är 

en internationell överenskommelse om hur undervisning för elever i behov av särskilt stöd bör 

utformas, och berör allas rätt till jämlik och inkluderande undervisning. 

Salamancadeklarationen innebär en rekommendation om att alla barn bör undervisas 

tillsammans i den reguljära skolan (Ahlberg 2015, s. 25–26). Inkluderande verksamhet blir 

därmed en viktig fråga inom all skolverksamhet. Pedagoger och arbetslag har som uppdrag att 

anpassa verksamheten till de barn som behöver särskilt stöd så att alla barn i förskolan får 

möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Det står också uttryckt i 

läroplanen att: 

 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas  

förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn  

med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra  

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

gruppen (Skolverket 2016, s. 5).   

   

Inkludering av barn i förskolan anses därmed vara viktigt och pedagogen har en central roll 

och ett ansvar för att inkludera alla barn i förskolan. Inom förskolan arbetar pedagoger med 

varierande bakgrund och varierande erfarenhet av inkluderande arbetssätt. Vi, författarna till 

denna studie, har i vår yrkesroll erfarit situationer där inkludering av alla barn fungerat mer 

eller mindre bra. Arbetet med den sociala inkluderingen har försvårats av att pedagoger 

förhåller sig till social inkludering på olika sätt. 

 

Inkludering kan innebära många olika saker men i den här studien har vi valt att avgränsa oss 

till social inkludering. Nilholm (2006) skriver om social inkludering att “Det brukar hävdas 

att enbart en placering av ett funktionshindrat barn i den ’vanliga skolan’ inte är tillräckligt för 

att tala om inkludering. I stället brukar det framföras att inkludering kräver en social 

delaktighet och man kanske kan se detta som ett nödvändigt villkor för att vi ska kunna tala 

om inkludering” (Nilholm 2006, s. 31). Vi upplever att behovet av vår studie är stort. Området 

som uppsatsen berör har i hög grad beforskats av Ahlberg, Emanuelsson och Haug m fl. Det 



  

2 

 

finns dock enligt vår erfarenhet fortfarande en stor variation vad gäller hur pedagoger 

uppfattar arbetet med social inkludering i förskolan. Uppfattningen påverkar hur pedagoger 

arbetar med social inkludering i verksamheten. För att få större insikt i, och på ett mer konkret 

sätt skaffa oss en förståelse för hur, förskolepedagoger förhåller sig till arbete med social 

inkludering har vi valt att genomföra denna studie. Vi hoppas att andra förskollärare kan dra 

nytta av studiens resultat i sin yrkesroll i framtiden. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Studien vill belysa hur olika pedagoger förhåller sig till begreppet social inkludering i 

förskolan. Vi vill också i denna studie redogöra för hur pedagoger beskriver sitt arbete utifrån 

sin egen uppfattning av social inkludering av barn i förskolan. ”Med begreppet inkludering 

brukar, något förenklat, menas idén att dessa barn ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer, 

men vad menar man mer när man talar om inkludering? ” (Nilholm 2006, s. 6).  

 

Enligt vår erfarenhet förhåller sig pedagoger inte nödvändigtvis likadant till ett socialt 

inkluderande arbetssätt i förskolan. Vårt motiv är att, eftersom det ofta finns barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd i verksamheten, är pedagogers uppfattning av 

arbete med social inkludering ett viktigt ämne att skriva om.  

 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur pedagoger relaterar till social 

inkludering i förskolan. 

 

För att fylla studiens syfte formulerades följande frågeställningar: 

 

 Hur uttrycker pedagoger att de förhåller sig till begreppet social inkludering?  

 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med social inkludering? 

 

3. TIDIGARE FORSKNING   

I följande avsnitt presenteras tidigare studier som har relevans för föreliggande studie. Den 

tidigare forskningen presenterar en helhetssyn över det som framkommit som resultat av 

studier om inkludering och exkludering. Avsnittet inleds med historisk forskning för att sätta 

studien i ett historiskt sammanhang. Sedan presenteras forskares uppfattningar om de olika 
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begreppen social inkludering, inkludering, exkludering, avvikelse och stigmatisering, som alla 

är relevanta för vår studie. Vidare redogörs för de svårigheter med inkludering som olika 

forskare belyser i sin studie. Därefter reflekterar vi över olika aspekter av exkludering. Denna 

diskussion fortsätter även i avsnittet om vem som blir inkluderad.  Vidare presenteras 

forskning om pedagogens centrala roll som utgör en viktig aspekt av vår studie. Resultat visar 

också på att det finns avgörande faktorer för att öka inkluderingen i förskolan/skolan, vilka 

redogörs för i slutet av detta avsnitt. 

 

3.1 Historisk bakgrund 

Begreppet inkludering som vuxit fram i USA har bland annat genom att 

Salamancadeklarationen fått ett stort internationellt genomslag (Nilholm 2006, s. 4). 

Salamancadeklarationen bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter och barns 

rättigheter som antogs 1994 av Unesco i Salamanca i Spanien. Salamancadeklarationen utgör 

en avsiktsdeklaration från ett stort antal länder gällande hur undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd ska organiseras. Grundtanken är allas rätt till en inkluderande och jämlik 

undervisning i skolan (Ahlberg 2015, s. 25–26). I Salamancadeklarationen står det att: 

 

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

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

kultur och kommunikation som andra i samhället” (Svenska Unescorådet  

2006, s. 42).  

 

Begreppet inkludering har kommit att ersätta det tidigare begreppet integrering, för att 

beteckna en systemändring. Inkluderingsbegreppet avser ett utbildningssystem som anpassas 

till elevers olikheter och kan belysas utifrån politiska, filosofiska och demokratiska synvinklar 

(Nilholm 2006, s. 13–16).  

 

Stora förbättringar i förskolan skedde vid början av 1990-talet när förskolan överfördes från 

socialdepartementet till utbildningsdepartementet. Förskolan fick då en läroplan som lägger 

fast vikten av att barn med särskilda behov får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna 

delta i verksamheten. Verksamheten skall anpassas så att alla barn kan delta utifrån sina 

förutsättningar (Ytterhus 2003, s. 9–10). I läroplanen står det 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” (Skolverket 2016, s. 5). 
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3.2 Uppfattningar av begreppet inkludering  

När Salamancadeklarationen översattes till svenska användes begreppet integrering. Nilholm 

m fl. anser att begreppet är missvisande och anser att en mer korrekt översättning är ordet 

inkludering (Nilholm 2006, s. 16). Ahlberg (2015) skriver i sin bok Specialpedagogik i 

ideologi, teori och praktik - att bygga broar, om den historiska betydelsen av att använda 

begreppet inkludering istället för integrering. Inkludering betyder att skolan ska organiseras 

och ändras för att alla barns behov ska tillgodoses. Integrering betyder att individen skall 

anpassas till villkoren, inkludering betyder att villkoren anpassas till individen. Kritiken mot 

begreppet integrering bygger på teorin om att människor först måste har varit segregerade 

eller avskilda för att sedan bli integrerade. Integrering täcker inte in den betydelse av full 

delaktighet och gemenskap som är andemeningen av Salamancadeklarationen. 

Salamancadeklarationens grundtanke är allas rätt till en inkluderande och jämlik undervisning 

i skolan (Ahlberg 2015, s. 26).  Karlsudd (2011) betonar i sin bok Sortering och 

diskriminering eller inkludering att även begreppet inkludering avser mer genomgående 

delaktighet av elever. Han skriver vidare att integreringsprocessen är vägen mot målet- som är 

inkludering (Karlsudd 2011, s. 16–17). Inkluderingsbegreppet kan förstås som kritik mot de 

traditionella specialpedagogiska lösningar, som föreställer anpassning av “avvikande” utan att 

ändra systemet. Begreppet har kommit att få en positiv värdeladdning (Nilholm 2006, s. 22).  

 

Även Emanuelsson (2007) framhåller, i sin studie om Inkluderande undervisning, att 

begreppet inkludering har nära koppling till uttrycket “skola för alla”. Men alla som arbetar i 

skolorna uppfattar inte begreppet inkludering på samma sätt, det finns alltid motstridiga 

åsikter, värderingar och synsätt, och därför kan det uppstå konflikter som leder till svårigheter 

och hinder i utveckling och genomförande (Emanuelsson 2007, s. 10–11). Emanuelsson 

(2007) hävdar att begreppet inkludering skall användas i verksamhetens organisation, såsom 

planering, genomförande och utveckling för hela grupper och gemenskaper. Inkludering är ett 

mål som förskolpedagoger strävar emot. Det är svårt att nå och skall ses som uttryck för 

fortgående processer (Emanuelsson 2007, s. 11–12). 

 

3.3 Svårigheter med inkludering  

I sin studie undersöker Nilholm (2006) olika dimensioner av inkludering i skolan/förskolan 

och analyserar i vilka sammanhang begreppet används. En av de dimensionerna är 
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dilemmaperspektivet. Pedagoger skall ge alla barn samma möjlighet samtidigt men måste 

också anpassa sig till elevers/barns olikheter. Eftersom dilemmat inte försvinner behöver 

pedagoger alltid hantera det genom att göra skillnader på olika elever i olika former. Då 

återskapas inkludering respektive exkludering (Nilholm 2006, s. 37). 

 

Utifrån ett dilemmaperspektiv förefaller det rimligt att se inkludering och  

segregering, i analogi med likhet och olikhet, som sociala processer som  

definierar varandra snarare än utesluter varandra. Vi kan förstås utifrån  

vissa utgångspunkter hävda att något är mer inkluderande än något annat,  

men vi kan inte hantera likhet och olikhet utan att differentiera och därmed  

inkludera och segregera” (Nilholm 2006, s. 30). 

 

I sin studie betonar Haug (1998) också svårigheten det innebär att alla elever skall vara 

inkluderade i skolan. De klagomål Skolverket får från föräldrar är brister i åtgärder, 

kontinuitet och uppföljning. Han tolkar det som förväntningar och krav på anpassad 

undervisning som inte uppfylls (Haug 1998, s. 58–59). Målet med inkludering är den 

demokratiska människosynen, det vill säga att alla barn har rätt att vara delaktiga i 

verksamheten. Människors olikheter ska ses som tillgångar för allas bästa och inte som 

problem och svårigheter. Om elever i behov av särskilt behov utpekas som avvikande från den 

vanliga normen inom gruppen mår dessa elever inte bra (Emanuelsson 2007, s. 14).  

 

Motsatsen till inkludering är exkludering och Emanuelsson (2007) betonar att ett 

exkluderande synsätt kan bli ett hot mot utvecklingen av inkludering. Inkludering betyder ofta 

att barnen bara ska flyttas från specialskolor in i vanliga skolor/förskolor utan att pedagoger i 

förväg tänkt igenom vilka anpassningar som krävs. Detta synsätt kan medföra negativa 

konsekvenser för barnet eftersom skulden för ett eventuellt misslyckande att nå det önskade 

målet ofta hamnar på det enskilda barnet. Pedagogerna söker ofta förklaringar till barnets 

misslyckande i individens egenskaper istället för i organisationen och villkoren i 

verksamheten. Emanuelssons (2007) studie visar att det alltså finns en tydlig skillnad mellan 

den officiella målsättningen och den verklighet som råder, där verkligheten i skolorna visar 

tydliga inslag av segregering i verksamheten (Emanuelsson 2007, s. 14–15).  

 

När en verksamhet inte fungerar för att inkludera barn med särskilda behov till den vanliga 

skolmiljön är det aldrig ett enskilt barns egenskaper som är problematiska (Emanuelsson 

2007, s. 16–19). Nilholm (2006) fastslår att det är svårt att dra några generella slutsatser 

utifrån hans studie Inkludering av elever “i behov av särskilt stöd”- vad betyder det och vad 
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vet vi? eftersom samhället förändras så snabbt och utbildningspraktiker är komplexa (Nilholm 

2006, s. 41–42). Trots det visar Nilholms studie att “inkludering i praktiken inte verkar 

fungera speciellt bra i befintliga skolor/skolsystem” (Nilholm 2006, s. 39). Nilholm (2006) 

skriver vidare att det inte är något fel på principen av inkludering, utan att det är 

genomförandet som brister (Nilholm 2006, s. 39). 

 

3.4 Aspekter av exkludering 

Emanuelsson (2007) framhåller vidare att om en pedagog lyfter ut ett icke fungerande barn ur 

en situation blir situationen exkluderande. Detta är en relativt enkel lösning som kan uppstå 

om pedagogen i barngruppen inte har adekvat utbildning och förståelse för hur barnet reagerar 

på miljö och sociala interaktioner. Med rätt anpassningar i miljön och i planeringen av 

aktiviteter samt ett inkluderande förhållningssätt av pedagoger kan situationen istället leda till 

en generell utveckling av hela barngruppen. I den första situationen leder agerandet till att 

barnet blir stigmatiserat. Det ses som konstigt och avvikande. I den andra situationen blir 

konsekvensen att barnet känner sig inkluderat och som en i barngruppen. De andra barnen får 

också en positiv bild av barnet som då blir ett fungerande barn. Emanuelsson (2007) betonar 

att en elev/barn med funktionshinder kan känna sig lika segregerad/exkluderad i en vanlig 

verksamhet som i en anpassad om denna inte får möjlighet att delta fullt ut med meningsfulla 

uppgifter (Emanuelsson 2007, s. 17–19). I en tid när förskolans resurser kringskärs alltmer 

blir diskussionen om vem som är normal en allt viktigare fråga. Emanuelsson konstaterade att 

det krävs anpassningar både i miljö och förhållningssätt för att en inkludering ska bli verklig, 

men om resurserna inte räcker till blir det istället så att skulden skjuts över på individen som 

ses som avvikande och därmed stigmatiseras (Emanuelsson 2007, s. 16–17). 

 

Ingen är egentligen normal eller onormal förrän det uppstår en konflikt i mötet med 

omgivningens krav hävdar Emanuelsson (2007). Svårigheternas grad avgörs av 

skolans/förskolans förmåga att möta den enskilda elevens behov (Emanuelsson 2007, s. 17–

19). Detta resonemang förekommer även hos Persson (2013) som menar att genom att lägga 

själva definitionen av funktionshinder hos individen fråntar omgivningen ett ansvar att 

reflektera över varför svårigheterna uppkommit. Han skriver vidare att 

“avvikelsedefinitionerna” det vill säga diagnoserna har sin grund i störande eller andra 

problematiska beteenden som uppmärksammas i vanliga skolsituationer (Persson 2013, s. 37). 

Nilholm (2006) skriver också att en segregering tvingas fram i klassrummet om 
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undervisningen eller miljön inte anpassas. “Inkludering/exkludering ses här som överallt 

närvarande aspekter av mänsklig samvaro som inte låter sig upphävas.” (Nilholm 2006, s. 31). 

 

3.5 Vem blir inkluderad? 

Ytterhus (2003) har i observationer funnit att de barn som har det svårast är de barn som inte 

har någon “diagnostisk etikett”. Dessa barn med osynliga funktionshinder får inte del av extra 

resurser och ses som de konstiga barnen och hamnar därför ofta i utanförskap. Resultatet 

visade på att de barn som ofta hamnar i utanförskap och konflikter behövde mest hjälp för att 

klara av situationer som uppstår. De var de mest sårbara i gruppen och hade svårt att uppnå 

den upplevelse av tillhörighet som utgör den subjektiva sidan av inkludering (Ytterhus 2003, 

s. 210).  

 

Undersökningsresultaten talar för att det synliga annorlundaskapet fungerar som ett skydd mot 

att hamna utanför eftersom det då finns en förståelse för hur barnet tycks fungera. Detta visar 

att pedagogers uppfattning av vilka barn som behöver extra stöd och hjälp inte sammanträffar 

riktigt med den aktuella åldersgruppens verklighetsuppfattning och sociala praktik (Ytterhus 

2003, s.214). 

 

Med bristande stöd från pedagoger blir inkluderingen istället en dubbelsidig exkludering 

vilket Ytterhus (2003) beskriver i sin bok Barns sociala samvaro. De vanliga barnen vill leka 

med de annorlunda barnen men de behöver ofta pedagogers stöd i konflikter och för att 

underlätta det sociala samspelet. När detta stöd uteblir och eller de vuxna istället kategoriserar 

barnens svårigheter på ett stigmatiserande sätt kan barnen inte mötas. Barnen blir då dubbelt 

stigmatiserade både av jämnåriga och pedagogers värden. Båda grupperna känner sig 

avvisade av den andra gruppen istället för det omvända som är det eftersträvansvärda 

(Ytterhus 2003, s. 206–212). 

 

3.6 Pedagogers roll 

Det krävs att pedagoger aktivt vill möta det enskilda barnet där det just för tillfället befinner 

sig. De vuxna måste sätta ramar för barnen att förhålla sig till. Det är de vuxna som 

tillsammans med barnen behöver komma överens om regler för samspel, samt tid och rum. På 

så sätt kan pedagoger påverka ett ömsesidigt samspel mellan barnen och barnens omgivning 

när det krävs (Ytterhus 2003, s. 217). Emanuelsson (2007) betonar också att verksamheten 

https://www.google.se/search?biw=1366&bih=662&q=barnens+%C3%B6msesidigt+samspel&sa=X&ved=0ahUKEwjXxLHrtbfaAhWJhaYKHf9TAKEQgwMIJg
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måste planeras så att resurser kan användas strukturerat. Den inkluderande undervisningen 

måste planeras och genomföras på ett sätt som möter elevernas olika behov, för att 

inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd skall fungera på det sätt som önskas 

(Emanuelsson 2007, s. 16–19). 

 

Ytterhus (2003) forskningsresultat sammanfaller med både Nilholms och Emanuelssons 

resultat. Alla tre betonar att eftersom barnen har olika utgångspunkter krävs det ett mer 

individualiserat stöd från de vuxna för att alla barn skall kunna förverkliga sin fulla potential. 

Ett likvärdigt utbud i förskolan kräver därför olika hjälp och stöd och olika slags resurser i 

olika mängd för varje barn.  

 

För att uppnå full inkludering av alla barn krävs det att resurserna utformas på ett sådant sätt 

att det är möjligt. Läroplanens skrivningar tydliggör att det krävs mycket från de vuxna för att 

kunna möta varje barn utifrån dess förutsättningar med tanke på mängden barn per pedagog. 

Förskollärare i förskolan ska både delta aktivt i barnens lärande samt vara ett stöd i att bygga 

upp sociala relationer. De ska locka till lek och ge barnen lämpliga utmaningar utifrån ålder 

och mognad. Detta kräver att den vuxne är närvarande både mentalt och fysiskt och engagerar 

sig i såväl enskilda barn som barngruppen som helhet (Ytterhus 2003, s. 208–209). 

 

3.7 Viktiga faktorer för att öka inkludering i skola/förskola  

Nilholm (2006) presenterar några viktiga faktorer av betydelse för ökad inkludering i slutet av 

sin studie. Här presenteras tre av dem: lärare, skola och yttre förutsättningar. Inom kategorin 

lärare nämner han bl.a. lärarnas attityder och förmåga att anpassa undervisningen. Inom 

kategorin skola betonar han förmågan att anpassa kursplanerna till olikheter och tillgången till 

specialistkunskap eller stödteam. Här nämns även stöd till läraren. Ledarskap och aktiva 

föräldrar är också viktiga faktorer. När det kommer till yttre förutsättningar nämns här vikten 

av ett nationellt ställningstagande. Vidare betonas stöd från regeringen när det gäller att 

tydliggöra målen för hela utbildningsväsendet. En flexibel fördelning av medel efter behov 

samt motivation och kunskap bland politiker och skolledningar är avgörande, eftersom det är 

de som fördelar resurserna till lärare och elever (European Agency for Development in 

Special Needs Education 2003, Nilholm 2006, s. 45–46).   
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Sammantaget kan slutsatsen dras att skolan behöver få medel att tillgodose alla elevers behov, 

att kunskapen och intresset att satsa på elever i behov av särskilt stöd måste finnas samt att 

lärare och föräldrar måste samverka kring eleven för att utkomsten ska bli så bra som möjligt. 

 

4. TEORI 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska grunden för vår studie. Avsnittet är relevant för att 

skapa en god insyn gällande den grund frågeställningen vilar på. Avsnittet presenterar 

begreppet social inkludering och sedan stigmatiseringsteorier. Vidare ges en bild av teorier 

om normalitet och avvikelse, vilka kan leda till stigmatisering. Därefter belyses det 

kompensatoriska perspektivet och det demokratiska deltagarperspektivet vilka är två 

dominerande perspektiv på relationen mellan normalitet och avvikelse. Avslutningsvis belyser 

studien även två olika perspektiv på det demokratiska deltagarperspektivet. De perspektiven 

ger en teoretisk blick på studiens resultat och analys. 

 

4.1 Social inkludering  

Social samvaro är viktigt hävdar Ytterhus (2003). Social samvaro, handlar i första hand om att 

vara fysiskt tillsammans med andra, men fysisk samvaro med varandra är inte tillräckligt. Det 

är lika viktigt att ha något gemensamt och dela något. Alla former av social samvaro 

innehåller socialt samspel, inkludering och exkludering. I Ytterhus bok Barns sociala 

samvaro betyder socialt samspel; ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelser (subjektivt och 

objektivt), erfarenheter och föremål. Social inkludering ses som tillhörighet och deltagande i 

det sociala livet. Den subjektiva dimensionen kan kopplas till barnens upplevda tillhörighet. 

Den objektiva dimensionen kan kopplas till andras iakttagbara deltagande, att andra kan se att 

barnet deltar i det sociala livet. Social exkludering kan också beskrivas från en subjektiv och 

objektiv dimension. Den subjektiva dimensionen är upplevelse av ensamhet, brist på 

tillhörighet eller utstötning. Den objektiv dimensionen är en förlust av möjligheten till social 

deltagande och indirekt utstötning (Ytterhus 2003, s. 17–18). 

 

Karlsudd (2011) presenterar steg mot inkludering utifrån en trappa: 

1. Första steget är fysisk integrering, 

2. andra är funktionell integrering, 

3. det tredje är social inkludering som betyder en gruppgemenskap för alla elever oavsett 

om man behöver speciellt stöd och 
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4. det fjärde är samhällelig inkludering som betyder att eleverna har samma möjligheter 

att påverka situationer och samma tillgång till resurser som andra (Söder 1979, se 

Karlsudd 2011, s. 19). 

 

Följande tre aspekter för inkludering som kan användas som verktyg för att analysera elevers 

situationer i skolan, presenteras av Asp-Onsjö (2006). De tre aspekterna är: rumslig 

inkludering, social inkludering och didaktisk inkludering. De tre aspekterna kan inte skiljas 

från varandra och gränsdragningen är svår. Det finns möjlighet att vara inkluderad i alla de tre 

aspekter eller avseende från något av dem. Enligt Asp-Onsjö kan social inkludering ses i 

vilken grad eleven är delaktig i sociala sammanhang med andra elever och pedagoger. Det 

fokuseras på samverkan med andra i klassrummet. Till exempel kan elever vara rumsligt 

inkluderade men inte inkluderade enligt de andra aspekterna (Asp-Onsjö 2006, s. 190–191). 

 

Den inkluderande skolan grundar sig på att alla elever ska vara tillsammans. Men det räcker 

inte att alla elever bara är fysisk tillsammans för att uppleva meningsfullhet i sin existens, 

utan det krävs aktivt deltagande i verksamheten (Persson 2013, s. 62). För att skapa 

möjligheter för att elevers olikheter ska mötas i skolans vanliga miljö och undervisningen är 

det viktigt att verksamheten organiseras utifrån elevers olikheter. Skolans uppdrag är att 

utforma en verksamhet som passar till alla elever. “Detta innebär att utforma en inkluderande 

verksamhet, som inte enbart ser till rumslig inkludering, utan riktas mot att skapa lika 

möjligheter för de barn som riskerar att ställas utanför. Det handlar om alla elevers rätt till en 

likvärdig utbildning.” (Ahlberg 2015, s. 162). 

 

4.2 Stigmatiseringsteorier  

Goffman (2014) skriver i sin bok Stigma om det stigma som kan drabba en individ som inte 

passar in i den rådande normen. I varje existerande samhälle finns det sociala regler och 

normer som dikterar vilka egenskaper en individ bör inneha för att kunna ingå i det samhället. 

Varje samhälle bestämmer vilka medel som används för att kategorisera människor och vilka 

egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga inom varje kategori (Goffman 2014, s. 9). 

Människor har vissa normativa föreställningar undermedvetet om hur individen borde vara. 

Den brukar benämnas till virtuella sociala identitet. Den kategori och de egenskaper som är 

förbundna med den personen kallas den faktiska sociala identiteten. Om individen på ett eller 

annat sätt avviker ifrån normen och de rådande egenskaper inom den kategori individen 
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befinner sig i blir den stigmatiserad, utesluten på grund av avvikande egenskaper som inte 

passar in i rådande norm. Inte förrän vi möter en person som inte uppfyller normen, blir vi 

medvetna om den norm vi faktiskt har. Om vi ser att en individ avviker från normen genom 

att ha egenskaper som skiljer sig från önskade, reduceras individens egenskap från fullständig 

vanlig människa till en utstött människa. “Att stämplas på det sättet innebär ett stigma, i 

synnerhet då den vanhedrande effekten är omfattande; stundom kallas de också oförmåga, 

oduglighet, handikapp (Goffman 2014, s. 10–11). Stigma teorin är uppbyggd för att förklara 

individens underlägsenhet och för att förvissa sig om den fara den stigmatiserade individen 

representerar (Goffman 2014, s. 13). 

 

Det är inte frånvaro eller närvaro av den specifika egenskapen som leder till stigmatisering, 

utan i vilket sammanhang individen befinner sig. Det vill säga om en viss egenskap är norm 

eller inte i den situation individen befinner sig. Stigma är den situation som drabbar en individ 

som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande (Goffman 2014). 

  

Det finns enligt (Goffman 2014) tre olika typer av anledningar till stigmatisering. Den första 

anledningen är kroppsliga missbildningar. Den andra anledningen är individens karaktär, om 

individen tidigare visat prov på till exempel psykiska rubbningar, alkoholism, underliga 

böjelser, fängelsevistelse eller arbetslöshet. Den tredje anledningen är etnisk, religiös eller 

nationell tillhörighet (Goffman 2014, s. 12). 

 

4.3 Teorier om normalitet och avvikelse  

I sin bok Normer, normalitet och normalisering, framhäver Svensson (2007) att alla i ett 

samhälle aldrig har samma uppfattning av normer, och att normalitet aldrig är homogent. Det 

finns alltid olika uppfattningar och olika tolkningar av vad som är normalt. I olika 

sammanhang finns det olika normer om vad som anses normalt och onormalt och det finns 

alltid motstridiga uppfattningar och tolkningar av vem som anses normal och avvikande. Vem 

som anses normal och avvikande eller vilket beteende som anses normalt och avvikande är 

situationsberoende. Den som är avvikande utmanar alltid normen och skapar på så sätt ett 

dynamiskt samhälle. Eftersom normer och normalitet är situationsberoende kan det som anses 

vara normalt i ett sammanhang vara en avvikelse i ett annat sammanhang. Svensson (2007) 

betonar att normen kan presentera det kulturellt önskvärda och att olika kulturella 

sammanhang skapar olika normer (Svensson 2007, s. 19). 
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I boken Den stora utmaningen presenterar forskarna tre olika synsätt att se normalitet och 

olika konsekvenser som uppstår från dessa synsätt:   

1. Statistisk normalitet- det normala tillståndet, det vanliga eller genomsnittliga. 

Normalitet bedöms utifrån ett medelvärde och en normalfördelningskurva. Synsättet 

har som mål att samhället ska möjliggöra för människor att leva vanliga liv oavsett om 

de har några svårigheter eller inte.  

2. Normativ normalitet - normalitet utgår från värderingar om vad som är normalt i 

form av förmåga som förekommer i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Normalt anses 

vara det som samhället anser vara föredömligt eller eftersträvansvärt i den tid man 

befinner sig i.  

3. Individuell/medicinsk normalitet - individen är på något sätt onormal och genom 

normaliseringsarbete skall individen förmås att bli mer normal i termer av attribut eller 

beteende. När någon är avvikande behöver denne behandlas för att nå normalitet. 

Individen ska manas till insikt om att denne är onormal och skall tränas att bli normal. 

Avvikelsen betraktas som något som kan botas, som individen kan bli frisk från. Det 

kräver behandling, uppfostran, belöning, straff, habiliterande insatser för att göra de 

avvikande mer normalt (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson 

2004, s. 19). 

 

I sin bok Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg, lyfter Asp-Onsjö (2006) fram två olika 

specialpedagogiska teoretiska uppfattningar av begreppen normalitet och avvikelse. Den 

första uppfattningen kallas för det kompensatoriska perspektivet och handlar om att 

kompensera individens problematik. Det har historiskt varit det vanligaste synsättet. Den 

andra uppfattningen kallas för det demokratiska synsättet, och kan förklaras i begreppet “en 

skola för alla”, om alla elevers rättighet att vara delaktiga i en gemensam skola. Sedan 1970-

har detta synsätt dominerat svensk skolpolitik (Asp-Onsjö 2006, s. 29–30). De två 

dominerande perspektiv redogörs vidare i nästkommande avsnitten.  

 

4.4 Det kompensatoriska perspektivet  

Den kompensatoriska lösningen bygger på tanken om att alla människor har samma rätt att till 

exempel kunna tillgodogöra sig utbildning. För att individen ska få möjlighet att fungera på 

samma villkor som alla andra, sker en förstärkning med extra resurser för att kompensera för 
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elevens svaga sidor och en tillrättalagd utbildning möjliggörs (Haug 1998, s. 17). Det krävs att 

professionen diagnostiserar barn för att kartlägga deras starka respektive svaga sidor. 

Utbildning behöver bygga upp och förstärka deras svaga sidor för att lyfta upp barnet till den 

nivå som andra barn befinner sig på inom vissa områden. Målet är att barnet ska komma in i 

den vanliga undervisningen igen och kunna fungera som övriga samhällsmedborgare (Haug 

1998, s. 17). 

 

Synsättet kan visa sig vara stigmatiserande och orealistiskt. Barn kan bli stigmatiserade 

genom den särbehandling som den kompensatoriska lösningen grundar sig på. Det kan vara 

svårt att kompensera barns svårigheter och det har visat sig att barn som har relativt stora 

inlärningsproblem inte klarar att ta igen sin kunskapsbrist trots specialundervisning, och de 

kommer ännu mer sällan upp till jämnåriga elevers nivå. För väldigt många barn fungerar inte 

kompensationen med till exempel specialundervisning tillräckligt bra för att uppnå målen 

(Haug 1998, s. 18). 

 

4.5 Det demokratiska perspektivet   

Det demokratiska deltagarperspektivet är ett annat alternativ för inkludering i förskolan. 

Utifrån en demokratisk grund ska alla grupper av barn gå i samma skola. Detta minskar 

avståndet mellan olika barn och ger en friare samvaro mellan barnen. Det skapas ömsesidigt 

förtroende och intresse för att bygga bästa möjliga samhälle. Inom skolan måste det finnas en 

ömsesidig respekt för olika synpunkter om vilka behov och intressen som värderas. Detta 

förutsätter ömsesidigt respekt och acceptans mot varandra och leder till en gemenskap efter 

förmåga. Det demokratiska perspektivet kräver ständig konfrontation och samverkan 

tillsammans.  Alla ska vara tillsammans och förutsätter inkludering. De enskilda barnen ska 

kunna förhandla om och påverka sin egen situation. Målet är inte att kompensera och se det 

avvikande som normalt. I stället ska verksamheten avnormalisera och formulera regler genom 

att visa vilka pedagogiska dilemman som finns, t.ex. specialundervisningens variationer och 

behov. Verksamheten ska behärska heterogenitet och pluralism (Haug 1998, s. 20–21).  

 

Persson (2013) presenterar i boken Elevers olikheter, ett relationellt perspektiv som ett sätt att 

visa ett demokratiskt perspektiv. Utgången till ett relationellt perspektiv ligger i pedagogik 

och filosofi. Ett relationellt perspektiv innebär att barns förutsättningar i olika avseenden bör 

förstås relationellt, i samspel med förändringar i omgivningar och i samspel med övrig 
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pedagogisk miljö. Det är viktigt att förstå vad som uppstår i samspelet mellan olika aktörer i 

verksamheten. Individens svårighet kan ses i mötet mellan barn, lärare och lärandemiljön 

(Persson 2013, s. 159–160). 

 

Det finns två olika perspektiv av det demokratiska deltagarperspektivet. 

 

4.5.1 Segregerande Integrering    

Den segregerande tendensen baserar sig på hur undervisningen av barn med särskilda behov 

organiseras. Det är en glidande skala från att barnen deltar i ordinarie verksamhet större delen 

av tiden till att delvis delta i ordinarie verksamhet till att barnen börjar i särskola eller till och 

med bor på institution. Skolpersonal strävar efter att hitta den optimala miljön för den 

enskilda eleven och för att göra det tillfrågas sakkunniga som sedan tar ett beslut om vad som 

är bäst för det enskilda barnet. Utmaningen är att ge barnet en kompensatorisk behandling så 

att det kan anpassa sig till skolan och samhället. Om barnet tagits ur ordinarie verksamhet är 

målet att barnet ska kunna komma tillbaka dit på samma nivå som de andra barnen. Målet är 

att barnet ska kunna delta i det vanliga samhällslivet på samma villkor som alla andra både på 

kort och lång sikt (Haug 1998, s. 22–23). 

 

4.5.2 Inkluderande integrering  

Den inkluderande integreringen betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den klass 

där barnet är inskrivet. Metoden bygger på idén om social rättvisa, där alla har lika stor rätt till 

deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. Argumentet är att det mest rättvisa och 

bästa för både den enskilda eleven och samhället är att alla oberoende av förutsättningar, 

intressen och prestationsförmåga deltar i samma samhällsgemenskap och får samma 

undervisning redan från unga år. Stor vikt läggs vid social träning och på att utveckla 

gemenskapen. Man har en större tolerans för olikheter mellan barnen och ser dessa som en del 

av utvecklingen i skolan. Olikheterna ska mötas med individuellt tillrättalagd undervisning i 

klassrummet så att alla barn ska nå så långt som möjligt. På så sätt undgår elever den 

stigmatisering som blir av att exkludera elever och ge dem undervisning i annat klassrum eller 

annan skola. Alla barn framstår i princip som likvärdiga inför skolan och skolan framstår som 

likvärdig inför barnen. Alla lärare behöver därmed ha kompetens att undervisa alla barn och 

begreppet särskilda behov är en konsekvens av att skolan är felkonstruerad så att inte alla barn 

kan fungera där. En grundläggande tanke i sammanhanget är att några barn inte kommer att 
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klara målen i undervisningen eller att några barn inte ska klara sig. Detta beskrivs ibland med 

begreppet systempatologi. Utmaningen enligt Haug (1998) är att göra skolan i stånd att 

omfatta alla barn, och att alla ska kunna arbeta med alla barn (Haug 1998, s. 23–24). 

 

5. METOD 

I det följande presenteras den empiriska forskningsansatsen, den kvalitativa intervjun och 

motiveringen till varför den passar för undersökningen, samt hur den använts för att producera 

och analysera materialet. Tillvägagångsättet vid insamlandet av den empiri som behövdes för 

att kunna få svar på frågeställning beskrivs. Så också de val som gjordes vid insamlandet och 

sammanställandet av empirin liksom de etiska ställningstagandena som gjorts i samband med 

intervjuerna. Avslutningsvis reflekterar vi författare över den valda undersökningsmetoden. 

 

5.1 Kvalitativ metod   

För att få svar på frågan om hur pedagoger förhåller sig till social inkludering i förskolan, 

valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning. Eftersom undersökningen ämnar komma 

åt pedagogers uppfattning och tolkning av den aktuella frågeställningen, sågs den kvalitativa 

intervjun som en lämplig metod. ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull 

metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” 

(Kvale 1997, s. 70). I den kvalitativa intervjun är det människors uppfattning av sin livsvärld 

som tolkas och förstås (Patel & Davidson 2011, s. 49).  

 

I den kvalitativa intervjun är både intervjuare och informanter medskapare i samtalet. Därför 

bör intervjuaren ha förkunskaper och vara väl förberedd inom det område som ska studeras. 

Intervjuaren bör också behärska ett språkbruk och gester som informanten känner sig bekant 

med och kan relatera till. Detta för att få en djupare förståelse av individen och dennes 

livsvärld (Patel & Davidson 2011, s. 82–84).  

 

Materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

pedagoger verksamma inom förskolan. Anledningen till valet att genomföra studien med 

hjälp av kvalitativa intervjuer var att det kan vara svårt att gå på djupet av en fråga/upplevelse 

med en mer kvantitativ metod som till exempel enkäter. Enkäter är begränsade i 

svarsalternativen och det kan vara svårt, om inte omöjligt att fånga en persons erfarenheter 

och åsikter om något med enbart en enkät. Att vi valde att genomföra semistrukturerade 
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intervjuer berodde på den möjlighet som informanterna ges att svara fritt på frågorna, och att 

tillfälle ges att ställa följdfrågor anpassade efter vad informanten ifråga diskuterar just då. 

 

5.2 Urval  

De informanter vars intervjusvar skulle ge det empiriska material som skulle ligga till grund 

för studien, valdes utifrån följande kriterier; pedagoger verksamma i vårt eget närområde, 

pedagoger verksamma inom olika pedagogiska inriktningar, pedagoger med olika utbildning, 

pedagoger i olika åldrar, samt pedagoger av olika kön. Vi valde åtta pedagoger i åldern 25-65 

år, varav sex kvinnor och två män, fyra förskollärare, tre barnskötare och en 

montessoriassistent. Pedagogerna är verksamma inom förskolor som arbetar med traditionell 

pedagogik och montessoripedagogik. Förskolorna ligger i Stockholms södra och norra del. 

Även den geografiska spridningen ansågs vara relevant och viktig. 

 

5.3 Genomförande  

Processen inleddes med att utvalda pedagoger kontaktades per telefon, och sedan 

informerades om undersökningens innehåll och syfte via e-post. Informanterna fick inte ta del 

av tänkta intervjufrågor innan intervjun. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Dessa 

intervjuer utfördes på informanternas arbetsplatser och pågick i 30–50 minuter. Intervjuerna 

började med att informanternas samtycke efterfrågades, så att intervjuerna kunde spelas in 

med mobiltelefon, och för att intervjuaren på så sätt skulle kunna vara mer närvarande, som 

intervjuare, istället för att föra anteckningar. Det är heller inte möjligt att få med all 

information i anteckningar. Efter att informanterna lämnat sitt samtycke ställdes först några 

neutrala faktafrågor som namn, ålder, antal år i yrket och tidigare arbeten. På dem följde 

några övergripande frågor, vilka i sin tur följdes av mer specifika frågor om den aktuella 

frågeställning som undersöks (Hartman 2003, s. 35). De frågorna som ställdes var inte 

ledande, och kunde inte besvaras med ja eller nej (Hartman 2003, s. 36). Det är viktigt att 

ställa konkreta frågor och att fråga om en sak i taget så att det är tydligt vilken fråga 

informanten svarar på (Hartman 2003, s. 35). Öppna frågor som gav informanterna större 

möjlighet att prata fritt ställdes (Patel & Davidson 2011, s. 78). 

 

Vid genomförandet av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna användes en 

intervjuguide (bil.1) med huvudfrågor och möjliga följdfrågor, men informanterna tilläts tala 



  

17 

 

fritt och fördjupa svaren på frågorna. Några av informanterna bad att få återkomma till en 

fråga i slutet av intervjun och svarade då på frågan. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. 

 

5.4 Bearbetning av material  

Det utskrivna materialet möjliggjorde att informanternas svar kunde kategoriseras och 

analyseras. Den kvalitativa intervjun ger ett material som är i oordning. För att få en förståelse 

för vad materialet innehåller, läses det i sin helhet för att sedan sorteras och reduceras. 

Sorteringen kan liknas med att umgås med det kvalitativa materialet för att lära känna, kunna 

hantera, sortera, granska och sortera om det igen (Rennstam och Wästerfors 2015, s. 69). 

Svaren lösgjordes ifrån frågorna och lästes igenom flera gånger, för att därefter reduceras 

genom att liknande svar och oviktig information togs bort. Materialet lästes noggrant igenom 

igen och olika innehåll markerades efter vad som omtalades. Återkommande innehåll bildade 

teman som gav rubriker (Rennstam och Wästerfors 2015, s. 75). När det empiriska materialet 

i analysen sorteras och reduceras, sker en teoretisering genom att kategorier och teman skapas 

(Rennstam och Wästerfors 2015, s. 142). 

 

I processen vandrade vi fram och tillbaka mellan olika stadier av analysen. Materialet har 

lästs igenom många omgångar, sorterats och sorterats om ett flertal gånger för att ge en 

sammanställning.  

 

Resultatet av studien redovisas med metoden Excerpt commentary unit som används i studier 

med kvalitativ data (Rennstam & Wästerfors 2015). Metoden består av fyra element.  

1. En analytisk poäng, där man kort anger vad man vill visa. 

2. En orientering, där man introducerar det empiriska utdrag man kommer att 

använda. 

3. Det empiriskt utdraget. 

4. En analytisk kommentar, där man utvecklar den analytiska poängen med stöd i 

utdraget. 

(Rennstam & Wästerfors 2015, s. 148-157) 
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5.5 Reabilitet och validitet  

Inom en kvalitativ intervjuundersökning som vår studie, är det viktigt och nödvändigt att vi 

håller en hög tillförlitlighet i undersökningen (Stukát 2011, s. 138). Det finns två begrepp, 

reliabilitet och validitet, som är viktiga för att avgöra en undersöknings kvalitet. Reliabilitet 

innebär hur stor tillförlitligheten är i studien och validitet innebär att forskare verkligen har 

undersökt det de ämnat undersöka (Thurén 2007, s. 26). 

 

Patel & Davidsson (2011) betonar hur forskare i en kvalitativ studie med hjälp av validitet och 

reliabilitet tydligt kan beskriva hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2011, s. 106). 

Avsnittet tidigare forskning och teoriavsnittet har avgränsats till ett innehåll relevant för 

studiens frågeställning och studerats på djupet. Metodavsnittet beskriver tydligt hur vår studie 

har genomförts. Genom detta anser vi att studiens reliabilitet har ökat. “Kravet på validitet 

innebär att ett forskningsmaterial ska vara relevant för problemställningen, både när det gäller 

avgränsning och djup” (Hartman 2003, s. 44). Intervjufrågor har noggrant formulerats utifrån 

studiens syfte, så att vi kunde få svar som passar till frågeställningen för undersökningen. 

Patel & Davidsson (2011) hävdar också att transkriptionsprocess i kvalitativa studier påverkar 

underlaget för analysen. Det är viktigt att vara medveten och reflektera över val av 

information och hur det påverkar resultaten (Patel & Davidsson 2011, s. 107–108). Studiens 

validitet har ökat eftersom vi har varit två som studerat resultaten av intervjufrågorna, vilket 

medfört att vi kunnat diskutera och fördjupa analysen. Vi har spelat in intervjuerna och sparat 

som ljudfiler. Sedan har vi transkriberat noggrant vad informatorerna sagt. Detta har ökat 

studiens reliabilitet. Men eftersom vi valde bort att göra observationer har vi inte kunnat 

bekräfta att pedagoger arbetar så som de beskriver i intervjun. Vi vill dock betona att det är 

pedagogers uppfattningar av fenomenet vi varit intresserade av, och det blir därmed hur vi 

hanterat metod och material som blir avgörande för trovärdigheten. 

 

Generalisering kan beskrivas om studiens resultat har möjlighet att överföra till ett större 

sammanhang (Patel & Davidsson 2011, s. 108–109). Vår studies generaliserbarhet är inte så 

stor, eftersom vi har undersökt endast inom Stockholm kommun. Däremot har vi intervjuat 

pedagoger av olika åldrar, olika pedagogisk bakgrund och yrkeserfarenheter inom olika 

förskolor i olika områden. Detta har gett oss variationer av representativitet i vår studie. 

Resultatet av vår studie stämmer överens med tidigare forskningsresultat inom likadana 

området, och på så sätt ökar generaliserbarhet. 
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5.6 Etiska överväganden  

När vi förberedde undersökningen tog vi hänsyn till forskningsetiska aspekter. Målet med en 

forskningsundersökning är att ta fram trovärdig kunskap för samhälle och individ. Därför 

krävs balans mellan allmännyttan av forskning och skydd mot individers livsförhållande för 

att samla datamaterial som kräver frågor som håller hög kvalitet. ”Individer får inte heller 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Patel och Davidson 

2011, s. 62). 

 

Det finns fyra övergripande etikaspekter formulerade av vetenskapsrådet (2002).  

 Informationskravet 

Forskaren behöver informera vad som är syftet med undersökning. 

 Samtyckeskravet 

Deltagaren i undersökning har rätt att avbryta sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet 

Deltagarnas uppgifter skall behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Det har nära samband med offentlighet och sekretess. 

 Nyttjandekravet                             

Uppgifterna från deltagarna får endast användas i forskningssyfte. 

(Vetenskapsrådet 2002) 

                                                                                   

Informanterna informerades skriftligt via e-mail och muntligt vid intervjutillfället om 

undersökningens innehåll, syfte, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Det betonades att deras medverkan i undersökningen var frivillig och att 

de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Deltagarna informerades också om att all 

information garanterat skulle behandlas med största konfidentialitet, deltagarnas namn, 

förskolornas namn och ort skulle inte komma att uppges. De fick också veta att all 

ljudupptagning ifrån intervjuerna skulle komma att raderas efter studien, och således bara 

användas för aktuell studie.  

 

5.7 Vårt samarbete   

Genomgående i processen med examensarbetet har vi haft ett nära samarbete inom alla delar. 

Vi kunde arbeta tillsammans genom att dela mapp på Google drive där vi kunde skriva, läsa 

och diskutera varandras texter. Vi har delat alla delar av vårt arbete med varandra. Vi delade 
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informationsbrev, intervjufrågor och alla delar av själva uppsatsen. Genom att använda olika 

färger på texten i dokumentet kunde vi veta vem som skrivit vad och även markera gjorda 

ändringar. Sedan har vi fördjupat och utvecklat vår studie från varsitt håll. På så sätt kunde vi 

vara lika aktiva genom hela skrivandeprocessen. Under tiden har vi träffats regelbundet och 

haft telefonkontakt. När vi skulle genomföra intervjuerna valde vi att intervjua fyra 

förskolepedagoger var. Genomförandet av intervjuer och transkribering av dem delade vi på. 

Vi har diskuterat och valt intervjufrågor tillsammans och varit noga med att följa 

intervjuguiden när vi ställde frågorna så att intervjuerna skedde på lika villkor. Intervjuerna 

spelades in på mobiltelefon och ljudfilen delades, så att vi båda kunde lyssna på varandras 

intervjuer.  

 

Att skriva uppsatsen tillsammans har varit värdefullt. Vi kunde diskutera kring olika frågor 

som uppkommit under studiens gång. När vi analyserade intervjuresultaten, hade vi möjlighet 

att diskutera kring olika uppfattningar. Detta har möjliggjort en djupare analys.  

 

5.8 Metoddiskussion 

För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer.  

Detta gav oss ett material, relevant för vår undersökning. Vid intervjuerna följde vi en 

intervjuguide och spelade in informanternas svar för senare transkribering. Eftersom vi 

kommer ifrån samma verksamhet som informanterna delar vi språk och gester med dem, 

vilket underlättade vid intervjuerna. Det hade varit intressant om vi förutom intervjuer också 

hade gjort observationer, men det valdes bort på grund av tidsbegränsning.  

 

Vi valde först en fenomenografisk analysmetod att analysera vårt material med. Vi förstod 

inte riktigt den metoden visade det sig, och vi visste inte hur vi skulle fortsätta vårt 

analysarbete. Då hjälpte vår handledare oss vidare genom att rekommendera en kvalitativ 

innehållsanalys istället. Det fungerade mycket bättre. 

 

Eftersom studien inte ämnar undersöka skillnaden mellan hur förskollärare och barnskötare, 

män och kvinnor, yngre och äldre förhåller sig till social inkludering, anser vi det inte vara av 

relevans för studien att redogöra för vilket citat som hör till vilken respondent. Därför sätts 

inga namn ut under informanternas citat. När flera av informanterna svarat liknande, har ett 

representativt citat valts ut och använts. 
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Att vi kunde använda Google drive för att samarbeta, var en stor fördel under hela 

uppsatsskrivandet. 

 

6.   RESULTAT 

I det följande redogör vi för det resultat som framkommit i svaren från våra intervjuer med 

åtta förskolepedagoger. Resultatet presenteras under två rubriker, nämligen Social inkludering 

och Exkludering, med två underrubriker vardera, vilka framkommit i undersökningen om hur 

förskolepedagoger förhåller sig till sitt arbete med social inkludering. Rubrikerna utgör alla 

relevanta delar i diskussionen om social inkludering av barn i förskolan. Vårt resultat har visat 

både på likheter och skillnader mellan hur förskolepedagoger förhåller sig till sitt arbete med 

social inkludering av barn i förskolan. 

 

De två teman som visar sig, i förskolepedagogernas svar är inkludering och exkludering. 

Frågorna i intervjuerna rörde social inkludering, men på det sätt förskolepedagogerna talar om 

sitt arbetssätt, tolkar vi det som att de även avser begreppet exkludering, även om inte alla 

förskolepedagoger använder sig av det specifika ordet exkludering. När respondenterna berör 

barns avvikande beteende och möjliga konsekvenser av det, tolkar vi det som att 

förskolepedagogerna pratar om stigmatisering. 

 

Begreppet stigmatisering används förutom av Goffman (2014), också av Emanuelsson (2007), 

Ytterhus (2003) och Haug (1998) när de skriver om barns sociala samvaro utifrån olika 

aspekter. Baserat på det anser vi att det är stigmateori vi hör i pedagogernas svar. Den 

stigmatisering pedagogerna pratar om, är den situation som riskerar uppstå när barn som beter 

sig avvikande, på grund av sitt avvikande beteende inte ses av de andra som en del av gruppen 

och heller inte får vara med. Det avvikande beteendet som omtalas är det som bryter mot 

normen för hur ett barn kan förväntas bete sig i aktuell situation.  

 

6.1 Social inkludering  

Vi har intervjuat förskolepedagoger i syfte att ta reda på hur de uttrycker att de förhåller sig 

till sitt arbete med social inkludering av barn i förskolan.  

Det framkom i studien att förskolepedagogernas arbete med social inkludering inte är helt lätt. 

Förskolepedagogerna uttrycker att deras arbete med social inkludering är komplext. 
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Förskolepedagogerna i studien ansåg att alla barn hade rätt att ingå i ett socialt sammanhang, 

att vara socialt inkluderade. Meningarna var dock delade om i vilket sammanhang och på 

vilket sätt olika barn bör ingå. En förskolepedagog ansåg till exempel att barn med särskilda 

rättigheter inte bör blandas med andra barn i reguljär barngrupp. 

 

6.1.1 Inkludering  

Förskolepedagogerna pratar om social inkludering, de berättar om hur viktigt de tycker det är, 

att alla barn ges möjlighet att ingå i ett sammanhang där de kan känna sig uppskattade som 

medlemmar i en grupp. Alla barn ska erbjudas att vara med utifrån egen förmåga och inga 

barn får uteslutas ifrån grupp eller aktivitet. Barn behöver känna att de har en roll i gruppen 

och att de tillför något, uttrycker de intervjuade. Den här synen på inkludering visar sig 

genom att de intervjuade betonade dels allas rätt att vara med, dels att känna sig delaktiga. 

 

Jag är väldigt för inkludering av barn.  Att alla har rätt att vara med i gruppen  

och aktiviteten efter önskan och förmåga. Alla ska känna att de har en roll  

och är viktiga i gruppen, en tillgång, gemenskap. I en gemenskap känner  

man sig inkluderad, passar in och har ett syfte. 

 

Flera av respondenterna talade också om det ansvar förskolepedagoger har, att se till att alla 

barn blir inkluderade. De uttryckte att det inte är barnens ansvar, utan de vuxnas, att se till att 

alla barn inkluderas i verksamheten.     

Jag har ett ansvar som pedagog och förskollärare att se till så att alla barn  

inkluderas. De ska känna att de tillhör. Känna att, ʼjag blir sedd, omtyckt  

och pratad medʼ. Jag tror att vi pedagoger kan göra mer för att barn ska bli  

inkluderade, känna att de är inkluderade och det ansvaret kan inte barnen ta  

själva utan att det ligger hos pedagoger. Det måste vi ta ansvar för. 

Aktiviteter, planerade eller spontana, kan vara både inkluderande och exkluderande. Därför är 

det viktigt att tänka på deltagarna och deras förutsättningar när en aktivitet planeras och 

genomförs, är flera respondenter överens om. 

 

6.1.2 Svårigheter med inkludering  

Flera av pedagogerna uttrycker att det finns en problematik med att inkludera alla barn i 

verksamheten. Det finn svårigheter och utmaningar med inkluderingsarbetet och aktiviteter 

behöver anpassas för att passa barn med olika förutsättningar. Anpassningen ska leda till att 

alla barn ges möjlighet att delta och lyckas, vilket pedagogerna betonar som mycket viktigt. 
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Svårigheterna kan ha att göra med hur barnet som inkluderas i gruppen påverkas av 

inkluderingen, likaså kan det ha att göra med hur gruppen barnet inkluderas i, påverkas av 

inkluderingen. Flera av pedagogerna i vår studie ansåg att barn för att kunna inkluderas 

behöver bemästra vissa sociala kompetenser, och klara av att befinna sig i en grupp, som för 

barnet kan upplevas som rörig och svårhanterlig. Det inkluderade barnet kan också störa 

gruppen så att den påverkas på ett negativt sätt, om det uppvisar ett utåtagerande beteende. 

Två förskollärare berättar om barn som inte klarar av att vara i en grupp av aktuell storlek, 

och därför påverkas negativt och kan reagera med ett destruktivt beteende. I grupp kan barn 

utsättas för fler intryck än de klarar av och bli stressade över det. Risken finns att barnet 

känner sig misslyckat då hen inte klarar av det som förväntas av hen, understryker de.   

Det är inte säkert att en inkludering alltid ligger i barnets intresse. Om det  

barnet inte klarar av att vara inkluderad och blir stressad och mår dålig.  

Kanske utvecklas bäst i lugn och ro, men så klart vara inkluderad  

delar av dagen. 

 

Ett genomgående resultat i vår studie visar att pedagogerna anser det nödvändigt att se till 

barns förmåga och möjlighet att inkluderas i verksamheten, innan barn inkluderas i grupp.  

Jag tänker att man måste utgå från barnen. Innan man liksom inkluderar så  

måste man också ta ställning till barnets egen möjlighet att vara delaktig.  

Någon kan ha stora svårigheter som gör att hela gruppen blir i obalans eller  

så kan barnet bli väldigt oroligt. 

 

Flera av pedagogerna tog upp att de aldrig kan veta hur inkluderat ett barn känner sig. Utifrån 

kan det se ut som att barnet är inkluderat men det är inte säkert att barnet upplever det så. 

Man kan aldrig veta hur inkluderade barnen känner sig. De kan se ut att vara 

inkluderade. I och med att barnet har ett avvikande beteende blir det kanske  

exkluderat ur gruppen.  

 

Vidare berättar pedagogerna om de negativa konsekvenser de upplever att inkluderingen kan 

ha för övriga barn i gruppen. De berättar om att gruppen kan blir rörig och störd av ett barn 

som uppvisar ett utåtagerande beteende. Pedagoger kan behöva spendera en stor del av tiden 

på ett barns behov och beteende, tid som tas ifrån den pågående aktiviteten och de andra 

barnen. På så sätt minskar pedagogers möjlighet att uppmärksamma de andra barnens behov 

och kvaliteten på verksamheten riskerar att bli lidande. 

En del krävande barn, tar stor plats och tar pedagogtid ifrån de andra barnen.  

Det drabbar ju de övriga barnen. Ett stökigt barn rör och stör hela gruppen.  
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En del barn kan bli stressade av att inkluderas i en grupp med många barn  

och klarar inte av det. Om man vill inkludera dem för mycket blir det inte  

bra för dom eller de andra barnen. Ska barnen inkluderas så ska det vara för  

deras egen skull, inte för att det är fint med inkludering. 

 

Pedagogerna efterfrågar bättre förutsättningar för ett inkluderande arbete. Det behövs 

utbildning som ger ökad kunskap, ändamålsenligt material, högre personaltäthet och att 

vikarie finns om någon pedagog är frånvarande. Men det allra viktigaste i arbetet med 

inkludering, poängterar pedagogerna, är pedagogers inställning till och synsätt på barns 

inkludering. 

 

Utbildning behövs, och en känsla för barns egenskaper, mående och förmågor.  

Vi behöver rätt material och lokaler, alltid vikarie när någon är borta. Om  

förskolan ska inkludera många barn med diagnoser, då måste man också veta  

hur man ska jobba med de barnen, som förskollärare, och inte sätta in  

billigaste arbetskraften, t.ex. någon 19-åring som inte har någon erfarenhet  

av livet eller förskolan.  

 

6.2 Exkludering  

Under intervjuerna med pedagogerna framkommer att några av dem använder begreppet 

exkludering för att visa på motsatsen till inkludering, medan ett flertal pedagoger uttrycker att 

exkludering är en förekommande del av arbetet med social inkludering. 

 

Ett inkluderande arbete som inte fungerar, riskerar leda till exkludering av barn med 

avvikande beteende. Det vill säga, om verksamhet och aktivitet inte anpassas tillräckligt efter 

barns behov riskerar det leda till att barn uppvisar ett frustrerat utåtagerande beteende, vilket 

andra barn kan uppleva som annorlunda och avvikande, och därmed ta avstånd ifrån. Medan 

ett par pedagoger uppger att barn kan exkluderas för att de stör gruppen, uppger resten av 

pedagogerna att barn oftast exkluderas för sin egen skull, det vill säga för att de behöver 

befinna sig i ett mindre sammanhang. En annan typ av exkludering som nämns är när barn 

behöver extra träning av någon eller några förmågor. Vid sådana tillfällen är exkluderingen 

tillfällig med syfte att leda till inkludering, förklarar pedagogerna. 

 

6.2.1 Exkluderande inkludering, stigmatisering  

Ännu en intressant aspekt som framkommer i studien är att det kan finnas olika orsaker till 

varför barn blir exkluderade. Om pedagogers arbete med social inkludering av någon orsak 
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inte fungerar tillfredställande, kan situationer uppstå där pedagoger behöver flytta på barn 

som stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra i situationen. Det kan definieras som 

exkluderande inkludering. Pedagogerna understryker att de barn som stör gör det för att de 

inte klarar av situationen, vilket kan bero på att verksamheten eller aktiviteten inte planeras 

för, eller anpassas tillräckligt till det aktuella barnets förutsättningar och behov. Här uppger 

pedagogerna att det är av stor vikt hur de går till väga för att flytta barnet ifrån situationen. 

För att undvika att synliggöra barns avvikande beteende, stigmatisera, kan pedagoger be barn 

komma med för att göra något annat. Pedagoger bör inte säga något om barns beteende inför 

andra barn, uttrycker flera pedagoger. Om barns eventuella upplevelse av exkludering säger 

en av pedagogerna: 

Det beror på hur mycket de förstår och hur smidig och bra personalen är.  

Och på vilket sätt vi gör det. Om vi säger att, åh du är jobbig, nu går vi  

härifrån. Det kanske inte är så smart. Men om man gör det på ett smidigt  

sätt, då kanske de inte känner sig exkluderade.  

 

Om att bli borttagen ifrån samlingen säger en pedagog att det inte nödvändigtvis behöver 

innebära en negativ exkludering. Pedagogen säger att hennes uppfattning är att det finns 

positiv exkludering och negativ exkludering. Det kan vara bra för barn att få slippa en jobbig 

situation, det kan också undvikas att andra barn får en negativ syn på det flyttade barnet. En 

annan pedagog understryker vikten av att inte hela tiden använda namnet på barn i samband 

med att ge dem en tillsägelse, eftersom det skickar negativa signaler till andra barn om det 

tillsagda barnet.  

Jag tycker att det är viktigt att man även om det finns ett barn som är jobbigt  

och skriker mycket, inte säger barnets namn så mycket för att stoppa deras  

beteende.  Om alla andra barn hör barnets namn hela tiden, så kopplar de  

negativt beteende till barnet, då blir barnet exkluderat, tänker jag. Det här  

barnet gör hela tiden dumheter, alla andra barn uppfattar det så. 

 

Flera pedagoger betonar att även yngre barn märker av när barn inte följer normen för brukligt 

beteende i aktuell situation, och att barn ska ges möjlighet att befinna sig i en situation 

anpassad för dem, för att undvika avvikande beteende.  

Jag tycker att inkludering handlar mycket om att vi ser barnen med avvikande 

beteenden, stöttar dem när de behöver, för även små barn kan uppfatta  

beteende hos sina kamrater, särskilt om vi inte hjälper de barn som har ett  

avvikande beteende. Där har jag ett jättestort ansvar för att barn som behöver 

inkluderas, får sina behov tillgodosedda. 
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En inkludering måste fungera, annars leder inkluderingen till exkludering, uppger ett flertal 

pedagoger. En viss frustration märks över att alla alltid ska inkluderas ”bara för att det ska 

vara så”. 

Ibland är det bättre för barnet att få bli exkluderad och få en lugn stund. Förut  

var det mer okej om någon inte var med. Nu måste alla till varje pris vara  

med, även om det inte är så bra ibland för barnet eller barngruppen. Det är  

fint och modernt med inkludering. 

 

Vi har nu redogjort för hur ett inkluderingsarbete som inte fungerar, riskerar leda till 

exkludering. Likaså kan ett exkluderande arbetssätt, så länge det sker vid rätt tillfälle och på 

rätt sätt, möjliggöra inkludering. 

 

6.2.2 Inkluderande exkludering  

Ännu en aspekt som framträdde som intressant i materialet var att flera pedagoger uppgav att 

barn kan behöva gå ifrån barngruppen ibland. Detta för att tillgodogöra sig särskild kunskap, 

eller för att undvika ett uppvisande av avvikande beteende när situationen blir för jobbig. Det 

kan definieras som inkluderande exkludering.  

Flera pedagoger berättar att de så långt det är möjligt försöker undvika att barn hamnar i en 

situation de inte klarar av. Om situationen blir för jobbig för barnet, och det visar upp ett 

avvikande beteende kan det leda till att de andra barnen exkluderar barnet. 

Jag försöker få de barn som vill, delaktiga i gruppen och aktiviteten men jag  

ser också till att de som behöver det, slipper vara med.  

 

Ett flertal informanter betonar hur viktigt det är att bemöta alla barn efter deras förmåga. Tre 

pedagoger understryker, att bemöta barn rättvist är inte det samma som att bemöta dem 

likadant. Det är att möta dem där de befinner sig. Vidare uppger pedagoger att de vill undvika 

stigmatisering av barn som kan leda till exkludering.  

Jag försöker ge barn utrymme att vistas på för att undvika till exempel att  

hamna i konflikt som de ofta hamnar i eller, att vi pedagoger måste komma  

med pekpinnar och säga “Stopp” eller “sluta”. Det är så klart saker som andra  

barn ser, så jag väljer att ge barnet, jag väljer att anpassa dess miljö runt  

omkring hen för att hen ska trivas så bra så möjligt, så vi kan stanna kvar i  

gruppen.    
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Det framgår av informanternas svar att barn kan få extra stöd och träning utanför 

barngruppen. Sådan exkludering är tillfällig och positiv i bemärkelsen att barn får extra tid 

och stöd av pedagoger. På så sätt kan barn tillägna sig kunskap och förmågor som kan leda till 

en ökad inkludering i barngrupp, uppger flera informanter. 

 

För att kunna bli inkluderad, då måste man kunna klara av samspel med andra  

barn innan man kan inkluderas. De måste kunna klara av det, annars får  

barnet ingen att leka med. Det har varit mycket träning att komma till samspel,  

och målet är absolut att vara inkluderad och vara med i barngrupp. Men det  

finns väldigt små delsteg innan man kan komma hela vägen dit.  

 

En stor del av de pedagoger vi intervjuade var noga med att betona att alla barn är en del av 

gruppen även om de inte är med på alla aktiviteter hela tiden. Den tid barn är ur barngrupp, 

exkluderade, tjänar ett syfte, förklarar flera pedagoger, att möjliggöra inkludering. 

Alla barn är en del av gruppen. Men ibland behöver barn vara exkluderade  

ur barngruppen för att få träning i t.ex. sociala färdigheter, som på sikt  

kommer att möjliggöra inkludering i barngruppen. Det behöver inte betyda  

att man inte är inkluderad. Man är inkluderad i allt som händer men man  

kanske inte deltar i allt som händer. 

 

Förskolepedagogerna fortsätter att diskutera uppdelning av barngrupp och menar att barn, 

även om de vid olika tillfällen delar upp sig i olika grupperingar och olika aktiviteter, och inte 

alltid är tillsammans, ändå ingår i ett sammanhang. Barn kan må bättre av att exkluderas från 

en viss aktivitet, än om de utsätts för något överväldigande, uttrycker flera pedagoger.  

 

Barn exkluderas ur ett visst sammanhang, men är ändå inkluderade. Här på  

förskolan är vi alla inkluderade i förskolan, sen finns det ju undergrupper att  

inkluderas i. 

 

En pedagog påpekar att hon till exempel är inkluderad i förskolan, men inte i 5-årsgruppen. 

Majoriteten av pedagoger tog också upp vikten av att barn ges möjlighet att dra sig undan till 

ett lugnare rum. Ett flertal pedagoger tillade efter intervjun att de fått en tankeställare av våra 

frågor. Gemensamt för vad många av pedagoger berättade var att det inte finns något lätt svar 

på inkluderingsfrågan.  

 

Exkludering är inte så enkelt, svart eller vitt. Det finns flera sidor av det.  

Men jag har fått djupare förståelse för hur viktigt det är att inkluderas, just  

att det är viktigt att känna tillhörighet. Det ger så himla mycket att få vara  
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en del av gruppen. 

 

En pedagogs åsikt skiljde sig markant från övriga medverkande pedagoger. Pedagogen 

uttrycker tydligt att hon inte tycker att barn med särskilda rättigheter ska inkluderas i vanlig 

barngrupp. Barn har rätt att möta pedagoger med rätt kompetens, för att utvecklas till sin fulla 

potential.   

Jag tycker inte att det är bra, inkludering, jag har jobbat så många år med  

barn med särskilda behov och jag tycker att de behöver specialpedagoger  

som är kunniga och har adekvat utbildning. För att ju tidigare man börjar  

jobba på rätt sätt, desto bättre resultat ser man. 

 

De barn som inte inkluderas i reguljär barngrupp, inkluderas i en annan grupp tillsammans 

med andra barn och blir således ändå inkluderade. 

 

7. ANALYS OCH DISKUSSION 

I det följande analyseras och diskuteras i undersökningen framkomna resultat, med hjälpa av 

tidigare presenterade relevanta begrepp. Diskussionen är indelad i följande rubriker: 

Resultatdiskussion, Avslutande diskussion och Fortsatt forskning. Efter en avslutande 

diskussion kommer sedan förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka och belysa hur förskolepedagoger förhåller sig 

till social inkludering. I undersökningen kom vi fram till att pedagoger beskriver sitt arbete 

med social inkludering som komplext. Inkludering, exkluderande inkludering, stigmatisering 

och inkluderande exkludering framkom som delar av social inkludering i studien. Dessa 

fenomen utgör rubrikerna till det här avsnittet.  

 

7.1.1. Inkludering 

Genomgående uttryckte alla förskolepedagoger i undersökning att alla barn har rätt att känna 

sig socialt inkluderade i förskolan. Alla barn har rätt känna sig som en i gruppen, som bidrar 

med något och får ut något av gruppen. Förskoleverksamheten ska utformas på ett sådant sätt 

att alla barn ges möjlighet att delta i den. Det stämmer väl överens med det Ytterhus skriver 

om social inkludering, att social inkludering innebär en tillhörighet och ett deltagande i det 

sociala livet (Ytterhus 2003).  
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Däremot går åsikterna isär när det gäller i vilket sammanhang barn bör inkluderas. Barn kan 

inkluderas i reguljär barngrupp, eller barngrupp för barn med särskilda rättigheter. 

 

I läroplanen för förskolan står uttryckt 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” (Skolverket 2016, s. 5). Genomgående uttrycker alla förskolepedagoger i 

undersökning, i enlighet med läroplanen en förståelse för att alla barn ska ges möjlighet att 

delta på egna villkor i verksamheten. Pedagogerna anser sig ha ett stort ansvar för att skapa 

tillfällen som möjliggör inkludering. Det genom att anpassa verksamhet och aktivitet till de 

barn som ingår i den. Det synsättet kan förstås genom det demokratiska deltagarperspektivet, 

som lägger stor vikt vid deltagande (Haug 1998). Pedagogerna uppger också att det ligger i 

deras ansvar att skapa träningstillfällen där barn kan utveckla förmågor och egenskaper, som 

så småningom kan möjliggöra en inkludering. 

 

Undersökningen visar att de pedagoger som deltagit i studien, är medvetna om att aktiviteter, 

planerade eller spontana kan vara både inkluderande och exkluderande. Med rätt anpassning i 

miljö och i planering av aktivitet, samt ett inkluderade förhållningssätt från pedagoger kan 

situationer skapa möjlighet till inkludering. Att arbeta inkluderande handlar inte om att fysisk 

vara i samma rum som andra. Det handlar om att barn intellektuellt ska vara delaktiga i  

pågående aktivitet, tillföra och få ut något av den (Persson 2013, s. 62). 

 

Ovanstående resultat kan bidra till en ökad förståelse av hur pedagoger förhåller sig till 

inkludering. 

 

7.1.2. Svårigheter med inkludering  

Flera av pedagogerna tog upp att de aldrig kan veta hur inkluderat ett barn upplever sig vara. 

Utifrån kan det se ut som om barnet är inkluderat men det är inte säkert att barnet upplever det 

så. Stöd för det återfinns i Emanuelssons text där vi kan läsa om hur ett barn kan känna sig 

exkluderat oberoende av vilken grupp det befinner sig, om barnet inte får möjlighet att delta 

fullt ut med meningsfulla uppgifter (Emanuelsson 2007, s. 17–19). Resultatet visar på att det 

är av stor vikt att verksamhet och aktivitet planeras för, eller anpassas tillräckligt till det 

aktuella barnets förutsättningar.  
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Pedagogerna i studien var noga med att betona, att när ett inkluderingsarbete inte fungerar, så 

är det aldrig barns fel. Det är i genomförandet det brister. Inkludering som sådan är möjlig, 

med rätt kompetens och resurser (Ytterhus 2003, Nilholm 2006, Emanuelsson 2007). 

Pedagogerna uppger, liksom Ytterhus, att det för en fungerande inkludering krävs att 

pedagoger är närvarande både mentalt och fysiskt, och engagerade i både enskilda barn som 

barngruppen som helhet (Ytterhus 2003, s. 208–209).  

 

När barn besitter förmågan att delta och lyckas, ser barngruppen barnet ifråga som ett 

fungerande barn och får på så sätt en positiv bild av barnet (Emanuelsson 2007). Saknar barn 

den förmåga som behövs för att delta och lyckas i en aktivitet eller ett sammanhang, riskerar 

det barn som inte har den förmågan, att framstå som annorlunda (Ytterhus 2003, s. 114), och 

därmed drabbas av det som bland annat Goffman (2014) beskriver som stigmatisering.  

Ovanstående resultat kan bidra till en ökad förståelse av hur pedagoger förhåller sig till de 

svårigheter som finns med inkluderingsarbetet.  

 

7.1.3. Exkluderande inkludering, stigmatisering 

Pedagogernas syn på en exkluderande inkludering, stigmatisering, visar sig genom att flera av 

dem påtalade att, om ett barn befinner sig i en situation som hen av någon anledning inte 

klarar av kan det resultera i att barnet beter sig avvikande, bryter mot normen för hur barn i en 

sådan situation bör bete sig, vilket riskerar att leda till stigmatisering (Emanuelsson 2007). De 

ansåg det även vara av stor vikt att barn erbjuds aktiviteter utifrån deras förutsättningar för att 

lyckas, detta för att inte riskera ett uppvisande av avvikande stigmatiserande beteende. Om 

miljö och verksamhet inte anpassas efter individen kan det resultera i det som Nilholm 

beskriver som en segregering (Nilholm 2006).  

Det som också framkom under intervjuerna var att exkludering beroende på vilken orsaken till 

den var, kunde ses som okej. Till exempel framkommer det att är det helt okej när någon inte 

får vara med i 5-årsgruppen, det är också okej när ett barn tillfälligt exkluderas för att gå iväg 

för träning av sociala färdigheter. 

 

Vidare visar intervjuerna att pedagoger är medvetna om hur ett avvikande beteende kan 

riskera att leda till exkludering och stigmatisering. När barn inkluderas i verksamheten så ska 

det vara för barnets skull, på barnets egna villkor, uttrycker flera pedagoger. Inkluderingen 
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måste fungera, annars riskerar en icke fungerande inkludering leda till stigmatisering och 

exkludering (Emanuelsson 2007). 

 

Pedagogerna visar en förståelse för att det krävs anpassningar i både miljö och 

förhållningssätt för att en inkludering ska fungera, och att det vid otillräckliga resurser blir 

individen som ses som avvikande och därmed stigmatiseras (Emanuelsson 2007, s. 16–17). 

 

Det finns barn som av olika anledningar inte klarar av eller mår bra av att vara inkluderade i 

en för dem, stor barngrupp. Barn som blir störda eller stressade vilket leder till uppvisande av 

avvikande beteende. Vad som är norm i en barngrupp beror på dess deltagare och är 

föränderligt. För att en persons beteende ska kunna klassas som normalt eller avvikande 

behöver personen befinna sig i en grupp. Befinner sig personen inte i en grupp, har personen 

inga normer att referera till och kan därmed varken vara avvikande eller normal. Beroende på 

vilka människor vi omger oss med, kan allas beteende vara normala eller avvikande. Det är 

den dominerande gruppen som besitter makten (Goffman 2014). Det är inte att barn har, eller 

inte har en specifik egenskap eller förmåga som leder till stigmatisering, utan i vilket 

sammanhang barn befinner sig i. Det vill säga om en viss egenskap är norm eller inte i den 

situation individen befinner sig. Stigma är den situation som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande (Goffman 2014). 

 

Ovanstående resultat kan bidra till en ökad förståelse av hur pedagoger förhåller sig till 

inkluderande exkludering. I såväl planerade aktiviteter, som i rutinsituationer finns tillfällen 

då barn kan uppvisa ett avvikande beteende. Det finns en medvetenhet hos barn om vilket 

beteende som förväntas i olika situationer och de uppfattar ofta ett avvikande beteende 

(Emanuelsson 2007).  

 

7.1.4 Inkluderande exkludering  

Det blir tydligt i undersökningen att pedagoger ser tillfällig exkludering som något, som 

möjliggör senare social inkludering.  Den här synen på tillfällig exkludering visar sig genom 

att flera informanter förespråkade att barn ska ges möjlighet till träningstillfällen utanför 

gruppen. Träningstillfällen där barn kan träna sociala förmågor eller andra förmågor de 

behöver stärka för att möjliggöra inkludering. En sådan syn på tillfällig exkludering för att 

möjliggöra träning av specifika förmågor tyder på ett kompensatoriskt synsätt (Haug 1998). 
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Pedagogernas uttalanden kan också kopplas till tankar om en inkluderande integrering, där 

barns olikheter accepteras och tyngden läggs på social träning (Haug 1998). 

 

En annan enlig pedagoger i studien giltig anledning till exkludering, är att undvika situationer 

där barn på grund av att de inte klarar av situationen, uppvisar ett avvikande beteende och 

riskerar att stigmatiseras och därmed också exkluderas. 

 

Pedagoger kan tillsammans med barn bestämma vilka regler för samspel de har att förhålla sig 

till och på det sättet påverka samspelet mellan barn och deras omgivning (Ytterhus 2003, s. 

217). 

 

7.2 Avslutande diskussion  

 

I läroplan för förskolan (Skolverket 2016) finns inte begreppen inkludering och exkludering 

med någonstans vilket vi anser vara märkligt. Vi ser fram emot att läsa den nya läroplanen för 

förskolan för att se om begreppet inkludering finns med däri. Att begreppen inte finns med i 

nuvarande läroplan kan till viss del förklara varför pedagoger inte alltid har samma förståelse 

av begreppen inkludering och exkludering. Däremot skrivs det i läroplan för förskola 

(Skolverket 2016) om hur ”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” 

(Skolverket 2016, s. 5). Det tolkar vi som att det är inkludering det skrivs om, även om själva 

begreppet inte finns med. 

 

Studiens resultat visar på att det i ett arbete med social inkludering, förekommer inkludering 

såväl som exkludering. Studien har visat på att det finns olika sorters exkludering och att ett 

exkluderande arbetssätt kan möjliggöra inkludering, likaså kan ett icke fungerande 

inkluderande arbetssätt resultera i exkludering. Pedagogers utmaningar blir således att skapa 

möjligheter för social inkludering för barn utifrån barns olika förmågor och villkor.  

 

Studiens resultat visar på att det för ett fungerande inkluderingsarbete behövs en gemensam 

syn på och förståelse av begreppen inkludering och exkludering hos förskolepedagoger. 

Pedagoger behöver redskap för att kunna arbeta med och kommunicera kring social 
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inkludering på ett välfungerande sätt. Det behövs mer kunskap om alla delar av arbetet med 

social inkludering. Kunskap tillägnas genom utbildning. Vår utbildning, Erfarenhetsbaserad 

förskollärarutbildning, på Södertörns högskola har innehållit ytterst lite litteratur om 

inkludering och exkludering. Det hade varit önskvärt med en fördjupning i detta, för 

förskollärare, högst relevanta ämne. Således behöver lärarutbildningar innehålla djupgående 

kurser om social inkludering.  

 

Genom våra arbetsgivare har vi erbjudits olika föreläsningar om barns matematiska 

utveckling, genuspedagogik, naturvetenskap och ett flertal kurser med utgång i barns 

språkutveckling. Men inte en enda föreläsning eller kurs om, eller där det ens nämnts något 

om social inkludering, inkludering eller exkludering. 

Samtliga pedagoger uppger att det behövs en högre personaltäthet och färre barn i 

barngrupper i förskolan. Om det stämmer vilket vår forskning tyder på blir det viktigt med 

färre barn, fler pedagoger, kompetenta resurser, och ett förändrat synsätt på social 

inkludering. 

 

Vi hoppas att resultatet av vår studie kan bidra till att öka förståelsen för hur pedagoger 

förhåller sig till social inkludering. Vi hoppas också att vår studie ska vara till hjälp för 

pedagoger att få en samsyn och därmed underlätta samarbete och kommunikation kring 

arbetet med social inkludering. 

 

7.3 Fortsatt forskning  

En ny läroplan för förskolan kommer snart.” Syftet med översynen är att öka kvaliteten i 

undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse” (Skolverket 2018, s. 2). 

Det vore intressant vilka nya krav som kommer att ställas på förskolan olika 

verksamhetsområden, och hur det påverkar arbetet med inkludering i förskolan. Hur kommer 

förskolans arbete att bedrivas om det blir mer fokus på undervisning? Finns det risk att flera 

barn kommer att bli exkluderade eller blir det stor utmaning för pedagoger att hantera den mer 

undervisningsfokuserade läroplanen? Det skulle vara intressant att följa den utvecklingen i 

fortsatta studier. 

 

Ett annat intresseområde är att tillägga observation till föreliggande studie. Pedagoger 

beskriver olika förhållningssätt till social inkludering i förskolan i vår studie. Det vore 



  

34 

 

intressant att observera hur pedagoger verkligen arbetar med social inkludering och vilka 

svårigheter som framträder i praktiken. 
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8.3 Otryckta källor  
 

Intervju 1 gjordes 7/3 kl. 12.30–13.10 

Intervju 2 gjordes 8/3 kl. 12.30- 13.00 

Intervju 3 gjordes 9/3 kl. 12.30- 13.00 

Intervju 4 gjordes 13/3 kl. 10.20–11.00 

Intervju 5 gjordes 13/3 kl. 12.20- 13.00 

Intervju 6 gjordes 13/3 kl. 13.00- 13.30 

Intervju 7 gjordes 13/3 kl. 16.00- 16.50 

Intervju 8 gjordes 16/3 kl. 12.30- 13.00 

 

  

http://iloapp.appelklyftig.com/blog/21?ShowFile&doc=1276540493.pdf
http://hundochkatter.se/special/Pedagogisktdilemmaspecundervisning.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:434481/FULLTEXT02.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:434481/FULLTEXT02.pdf
https://www.mah.se/pages/47925/Inkludering_spec.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3930.pdf%3Fk%3D3930
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3930.pdf%3Fk%3D3930
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3930.pdf%3Fk%3D3930
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf
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9. BILAGOR 

 

 

Bilaga A 
 

 
Stockholm den 6. Mars 

  

Information om förskolepedagogers förhållningssätt till social inkludering i förskolan. 

 

 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 förskolepedagogers förhållningssätt till social 

inkludering i förskolan. 

Med den här studien/undersökningen vill vi få en förståelse för och belysa hur pedagoger i 

förskolan förhåller sig till begreppet social inkludering i förskolan.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er under v.10-11. Jag skulle 

då vilja genomföra en kvalitativ intervju. Vi kommer att spela in intervjuerna med hjälp av 

mobiltelefonen. Inspelningarna kommer att kasseras när studien är färdig. 

  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 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. 

  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information! 

  

Vänliga hälsningar, 

Isabelle Hägglund Hossain, Yuko Sakao 

 

Isabelle Hägglund Hossain 

Yuko Sakao 

 

Södertörns högskola 

Handledare: Cecilia Ferm Almqvist 
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Bilaga B 

Intervjufrågor 

 

1. Din utbildning/yrkesroll? 

 

2. Ditt examensår?/ Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

3. Kan du beskriva avdelningen där du arbetar? 

Ålder på barn? 

Antal barn och pedagoger? 

Inriktning? 

 

4. Är du bekant med begreppet inkludering av barn? 

 

5. Hur definierar du (uppfattar du) begreppet inkludering?  

            Beskriv exempel. 

 

6. Vad betyder begreppet inkludering för dig? 

 

7. Vad grundar sig din uppfattning om inkludering på? 

 

8. Om du inkluderar, motivera varför? 

 

9. Finn det olika nivåer av inkludering? 

            Ge gärna exempel. 

 

10. Har din definiering av begreppet inkludering ändrats under din arbetstid? 

 

            Hur i så fall? Och varför? 

 

11. Använder pedagoger begreppet inkludering i diskussioner sinsemellan?  

 

12. Upplever du att pedagoger uppfattar begreppet inkludering på samma sätt? 
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13. Hur ser du på begreppet inkludering/ integrering? 

            Betyder de samma sak för dig, om inte - vad är skillnaderna? 

 Fråga mer.. 

 

14. Anser du att förskolan är anpassad för att inkludera barnen?  

 

15. Vad tycker du att vad krävs för en inkluderande verksamhet? 

            T.ex. Lokaler, resurser, fortbildning, material osv… 

 

16. Hur arbetar du för att inkludera alla barn i förskolan? 

         ( Hur arbetar du för att barn med särskilda behov ska bli inkluderade i verksamheten? ) 

 

17. Hur beskriver du ditt arbete utifrån dina definitioner av inkludering? 

 

18. Finns det några svårigheter/ utmaningar med inkludering? 

Beskriv gärna exempel. 

            Hur hanterar du det?  

 

19. Finns det tillfällen när inkluderingen av något barn, påverkar den övriga barngruppen?  

 

 

Tack för din tid! 


