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 Abstract  

The purpose of this study is to improve our understanding of how immigrant children become included in 

some preschools. With immigrant children we meant those children who immigrated to Sweden. In order 

to achieve our purpose we have chosen to find out some educators' perceptions about inclusion and which 

strategies they use to include immigrant children. 

To realize the study purpose, we have chosen to use qualitative interviews as a method. We conducted 

interviews with sex educators who worked in two preschools. The empirical materials we got from the 

interviews formed the basis for our analysis. 

The analysis of our collected data was based on our theories and conceptions. We chose to use three 

perspectives of special education, which were the compensatory perspective, the democratic participant 

perspective and the perspective of the dilemma. The conceptions that we used in the analysis were 

inclusion, children in need of special support and multi- and interculturalism. 

The conclusions that we drew from the results were that it was important to include immigrant children in 

preschool, the educators in the study considered that safety is a condition for inclusion of immigrant 

children. All educators had not a fixed and predetermined strategy to include immigrant children, but they 

use different strategies in the process of inclusion. Work on the inclusion of immigrant children 

experienced by some educators as a dilemma. Based on the results, we could even conclude that 

immigrant children were perceived as in need of special support, although not all teachers expressed it in 

words. 
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1  Inledning och bakgrund 

Under vår utbildning till förskollärare som har en interkulturell inriktning har vi fått intresse för hur man 

kan arbeta förebyggande med inkluderande på förskolan. Vi har även anammat oss kunskaper om hur 

viktig inkludering är samt att arbeta inkluderande är för barns lärande och utveckling. Dessa kunskaper 

och tankar väckte vårt intresse att granska inkludering inom förskolan.  

En annan anledning till att vi valde just att fokusera på inkludering i vår undersökning, är att Sverige är 

ett mångkulturellt land som har välkomnat människor som av olika skäl frivilligt eller ofrivilligt lämnat 

sina ursprungliga länder. Inkludering är ett ganska spännande ord som man kan lägga många innebörder i. 

Vi anser därför att det är mycket intressant att undersöka hur barn som invandrat till Sverige från andra 

länder blir inkluderade i svenska förskolan.  

Enligt Nilholm (2006) finns det ett fåtal studier genomförda inom inkludering av barn. Vi ansåg att 

studier inom detta område kan användas som ett verktyg och vara som handledning för de som arbetar 

med förskolebarn eller för de intresserade av inkludering. Av denna anledning blev det mycket vikigt för 

oss att undersöka inom detta område.      

Att arbeta med barns inkludering ingår även i förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan, där det 

står att ”förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Skolverket 1998/2010:8). 

Det förstås som att barn blir inkluderade genom att vara delaktiga i verksamheten. Därför blev barns 

inkludering något betydelsefullt för oss att undersöka i.  

2  Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning var att öka vår förståelse för hur invandrade barn blir inkluderade i några 

förskolor. Med invandrade barn menade vi de barn som invandrat till Sverige.  

2.1 Frågeställning 

För att förverkliga vårt syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar:  

- Vilka uppfattningar har några pedagoger om inkludering av invandrade barn? 

- Vilka strategier använder dessa pedagoger för att inkludera invandrade barn?  
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3  Begrepp 

I detta avsnitt kommer en begrepp presentation. Dessa begrepp har definierats på olika sätt av många 

författare, men vi kommer att utgå ifrån nedanstående definitioner av begreppen i vår analys av resultat.  

3.1 Inkludering    

Inkludering innebär att alla barn ska vara delaktiga i undervisningen samt att alla är lika mycket värda 

oavsett vilken bakgrund och erfarenheter de har med sig (Karlsudd 2011). Ett inkluderande klassrum 

innebär att barns olikheter ses som en tillgång i arbetet, att alla barn har inflytande och att de lär sig av 

och har engagemang i arbetet och sina sociala relationer (Nilholm 2006). Inkludering nås genom att 

skolan ska vara anpassad till för att innefatta och vara gynnsam för barns mångfald (Carlsson och 

Nilholm 2004). Inkludering har som mål att alla barn ska känna en tillhörlighet och deltagande i det 

sociala livet därför blir en interaktion mellan barn och lärare betydelsefull (Ytterhus 2003).  

3.2 Barn i behov av särskilt stöd  

Traditionellt talades det om barn med behov av särskilt stöd, men nuförtiden använder man uttrycket barn 

i behov av särskilt stöd. När man använder uttrycket barn i behov av särskilt stöd flyttas problemet från 

barnet till brister med omgivningen, där barnet befinner sig (Palla 2011). Det finns två anledningar till 

varför barnet betraktas vara i behov av särskilt stöd. Den första är om barnets behov förutsätter att 

pedagogerna behöver höja sin kompetens. Den andra är om barnets behov kräver mer tid från 

pedagogerna. I dessa två fall betraktas barnet i behov av särskilt stöd (Lutz 2006).  

3.3 Mång- och Interkulturalitet 

Dagens skola är mångkulturell eftersom den omfattar människor från olika kulturer, etniciteter och 

nationaliteter. När dessa människor ingår i en interaktionsprocess där ömsesidighet och respekt inträffar 

kallas denna process för interkulturalitet (Lorenz och Bergstedt 2006).    

4 Teorianknytning  

I detta avsnitt kommer en presentation av tre olika specialpedagogiska perspektiv om hur man arbetar 

med inkludering av barn i behov av särskilt stöd, vilket vi utgick från i vår analys av resultat.  

Haug (1998) vill att skolan ska vara avsedd för alla och därför fokuserar han på begrepp som 

socialrättvisa när han presenterar de tre specialpedagogiska perspektiven. Det första perspektivet som 

Haug tar upp är det kompensatoriska perspektivet. Haug anser att detta perspektiv har ett starkt samband 
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med segregerande integrering och menar att både det kompensatoriska perspektivet och segregerande 

integrering är specialundervisningens ursprung. Den optimala målsättningen inom detta perspektiv är att 

höja barnets nivå inom ett visst område så att barnet kan anpassa sig till skolan och samhället och blir 

jämbördig med de andra barnen. För att sedan sätta in barnet i den vanliga undervisningen (Haug 1998). 

Detta sker genom att tillsätta en extra resurs till en särskilt utbildning. Kompensationen kräver att 

kompetenta i området bestämmer det enskilda barnets behov och ge åtgärder i form av behandlingar eller 

undervisningsmetoder som ska grantera barnets goda resultat. Haug (1998) refererar till Börjesson som 

menar att barnets tillståndsbestämmelse ofta är osäkra och influerade av dominerande kulturella 

värderingar. Således är de socialkonstruktioner mycket mer än vad vi ofta tror (Haug 1998). 

Det andra perspektivet som Haug (1998) tar upp är det demokratiska deltagarperspektivet. 

Utgångspunkten i det demokratiska deltagarperspektivet är att det principiellt är odemokratiskt att utgå 

från barns prestationer som bas till värdering i en obligatorisk utbildning. Istället syftar det demokratiska 

deltagarperspektivet på att alla går i en gemensam skola, vilket skapar relationer, ömsesidighet och 

respekt mellan människor. Det innebär enligt Haug att acceptera varandras olikheter redan i skolåldern 

vilket i sin tur leder till inkludering. Genom detta perspektiv ersätter man den kompensatoriska lösningen 

som exkluderar visa grupper. 

Målet är inte att kompensera tills avvikaren uppträder normalt. I stället ska institutionen avnormalisera det 

sätt på vilket regler formuleras, genom att visa vilka variationer och behov som finns innanför den. 

Institutionen ska bemästra heterogenitet och pluralism. (Haug 1998:20–21). 

Utifrån definitionen av social rättvisa menar Haug att deltagarperspektivet är starkt relaterat till den 

inkluderande integreringen. Här ges begreppet integrering en inkluderande riktning, vilket implicerar att 

alla barn har rätt att delta i en och samma klass oberoende av deras premisser, intresse och förmågor, 

utifrån de gemensamma demokratiska värdena. Barn ska tränas på att acceptera varandras skillnader och 

att bli sociala människor samt att ägna sig en gemenskapkänsla. Skillnader ses som tillgång i gruppen, 

vilket kräver bland annat kompetens utveckling hos pedagogerna för att anpassa skolan och 

undervisningen efter barns olikheter. ”Därmed framstår alla som princip likvärdiga inför skolan, och 

skolan är likvärdig inför alla elever”(Haug 1998:24). I detta sammanhang lyfter Haug upp begreppet 

systempatologi som innebär, att anpassa skolan för att omfatta och arbeta med alla barn. 

Vi kopplar både demokratiskt deltagarperspektiv och inkluderande integrering till ett interkulturellt 

arbetssätt, där kulturella skillnader ses enligt Lahdenperä (2008) som faktorer som påverkar individens 

utveckling och lärande. I ett interkulturellt arbetssätt menar Lorenz och Bergstedt (2006) att det sker en 



 

7 
 

interaktion, ömsesidigt respekt, jämlikhet och social rättvisa, vilket kan bidra till att ett gemensamt språk 

uppstår, ett språk där socialinkludering och gemenskap skapas av deltagande, självmedvetenhet, identitet 

och ett gemensamt bildningsbehov. Vidare menar Lahdenperä (2008) att det inte finns något facit för hur 

ett interkulturellt arbetssätt ser ut, vilket vi kopplar till dilemma perspektivet.  

Det tredje perspektivet som Haug (1998) lyfter upp är dilemma perspektivet som även Nilholm (2006) tar 

upp. Med detta perspektiv menar de att det finns motsättningar i det grundläggande utbildningssystemet. 

Dessa motsättningar uppträder genom att skolan dels har som uppgift att lära ut liknande kunskaper till 

alla elever, samtidigt som undervisningen ska anpassas till barns olikheter. Detta orsakar osäkerhet hos 

pedagoger. En strategi för inkludering av de elever som inte uppnår målen i skolan är att sänka kravnivån, 

men detta löser inte problemet utan det skapar ett ytterligare problem som till exempel att andra barn inte 

lär sig tillräckligt, vilket är enligt Haug är ett dilemma (1998).  

Haug (1998) anser att barn till invandrargrupper får specialundervisning oftare. Han förklarar detta med 

att när barnet kommer till skolan och har med sig sin egen kultur, blir det kulturkrock med den 

dominerande kulturen i skolan. För att lyckas i skolan måste dessa barn gå igenom två faser, 

desocialeseringssfas (att lära av) och resocialiseringssfas (att lära in). Detta menar Haug är en stor 

utmaning som kräver mycket tid och kraft. Faktumet är att det är skolans fasta arbetsformer, normer och 

värderingar som har skapat detta dilemma och kan ha orsakat att barn blir exkluderade.  

Barnets uppväxt miljö har förändrats och blivit mångkulturell, vilket har medfört att barnet blir mer 

kompetent och får andra värderingar, vilket gör att barnet upplever skolan som otillräcklig och mindre 

anpassad efter dessa förändringar (Haug 1998). Haug menar att det är mycket centalt att inta barns 

perspektiv när man planerar sin verksamhet och utbildningen i allmänt. Det kräver även resurser som att 

ha kunskap om barns förutsättningar och kulturer samt kompetens utveckling hos lärare. Ekonomiska skäl 

är mest synliga och är ofta en stor anledning till att man inte tillsätter extraresurs, men Haug menar att det 

finns fler andra orsaker än det ekonomiska. Det kan vara omedvetenhet hos pedagoger om barns behov. 

5  Tidigare forskning   

I detta avsnitt kommer en presentation av de tidigare studier som vi ansåg är relevanta till vår studie.  I 

dessa studier har forskarna presenterat inkluderingsbegreppet framväxt i skolansvärld, olika uppfattningar 

av inkludering och de strategier som används i skolan för att inkludera alla barn med tanke på deras 
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olikheter. Eftersom dessa olikheter kan uppträda i barngruppen i form av olika kulturtillhörigheter, kräver 

det ett interkulturellt förhållningssätt.  

5.1  Inkludering 

Nilholm (2006) beskriver i sin studie Inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Vad betyder det och 

vad vet vi? framväxten av inkluderingsbegreppet, där idén om en skola för alla utgör grunden för denna 

framväxt. I beskrivningen av inkluderingsbegreppet utgår han från ett politiskt, filosofiskt och 

demokratiskt perspektiv där delaktighet och samhörighet betraktas som viktiga värden. 

Inkluderingsbegreppet växte fram i U.S.A. och används för att markera en ny syn på barn i behov av 

särskilt stöd. Även Salamancadeklarationen, som handlar om hur undervisning av barn i behov av särskilt 

stöd ska ordnas, har haft stor påverkan på hur inkluderingsbegreppet har framkommit, poängterar Nilholm 

(2006).  

Efter att integreringsbegreppet har fått kritik på grund av sin radikala betydelse, som gav upphov till 

framväxten av institutioner för olika avvikargrupper och särlösningar, kom inkludering att ersätta 

integrering, menar Nilholm (2006). Inkludering används för att markera en ny syn på barn i behov av 

särskilt stöd och vara mot särlösningar för dessa barn. En annan anledning för behovet av inkludering är 

att integreringsbegreppet har blivit oklart (Nilholm 2006). Många var positiva till idén av att inkludering 

ersätter tidigare begrepp integrering, eftersom inkludering innebär, att helheten ska anpassas till delarnas 

förutsättningar, till exempel: skolan ska vara organiserad utifrån att barn är olika. Däremot syftar 

integrering på att delen ska passas in i helheten som inte är organiserad utifrån delens förutsättningar, till 

exempel: barn, som definierats som avvikande ska passas in i en verksamhet som inte organiserats utifrån 

att barn är och har rätt att vara olika. På det sättet bekämpar inkludering befintliga hierarkier, medan 

integrering är en assimileringsprocess (Nilholm 2006).  

Nilholm (2006) diskuterar omtolkningar av inkluderingsbegreppet. Han anser att man menar olika saker 

när man använder inkluderingsbegreppet och att begreppet kan användas på olika sätt av olika aktörer. 

Vidare poängterar han att inkluderingsbegreppet kommit att bli ett plusord, det vill säga att det bär på ett 

positivt värde som jämställdhet, värdegrund, likvärdigutbildning och många andra ord som förmedlar 

något positivt. Men om vi diskuterar vad vi menar med dessa begrepp och hur de medför något gott, så 

kommer vi ofta fram till att vi delar olika uppfattningar om en och samma begrepp, anser Nilholm (2006).  

Nilholm menar att det finns två olika sätt för att tolka ett begrepp, ideologiska och pragmatiska 

tolkningar. Den ideologiska tolkningen av inkluderingsbegreppet är den som vi redan tagit upp, där 
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inkludering knyts till politiska, filosofiska och demokratiska ideal. Medan den pragmatiska tolkningen, av 

inkluderingsbegreppet, innebär att begreppet omtolkas och kan få ny betydelse beroende i vilken kontext 

eller sammanhang det används i praktiken, det vill säga att ett begrepp kan rekontexualiseras (Nilholm 

2006). 

Därefter analyserar Nilholm olika dimensioner i inkluderingsbegreppet och problematiserar begreppet. 

Han menar att man kan mena många olika saker med inkludering och dimensionerna utgör ett verktyg för 

att analysera vad inkludering kommer att innebära i en viss kontext. Utgångspunkten för Nilholms 

diskussion är ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik. Han definierar specialpedagogik för ett sätt att 

hantera grundläggande dilemma i utbildningssystem. Dilemma beskriver han som att man ska ge alla barn 

samma sak medan man måste anpassa sig till barnens olikheter. Detta dilemma kan inte lösas menar han, 

utan det gäller att man hittar balansen. Eftersom dilemmat kvarstår så kommer man hela tiden att 

differentiera barn vilket kan medföra att inkludering/exkludering återskapas. En dimension som han tar 

upp är diskurs, det vill säga språkanvändning. Han menar att i skolan behöver man använda språket för att 

identifiera grupper som behöver extra stöd och det betraktar Nilholm som dilemma eftersom genom 

språkanvändning inkluderar man en grupp och exkluderar en annan. Han tar upp klassrummet som en 

annan dimension i inkludering och menar att ett inkluderande klassrum innebär att barns olikheter ses 

som en tillgång i arbetet, att alla barn har inflytande och att de lär sig av och har engagemang i arbetet och 

sina sociala relationer. Han anser att situationer som föräldramöten och utvecklingssamtal kan även ses 

utifrån dimensionen inkludering/exkludering (Nilholm 2006). 

Carlsson och Nilholm (2004) diskuterar i sin artikel Demokrati och inkludering – en begreppdiskussion, 

inkludering inom demokratins ram. De lyfter fram en skola för alla barn, vilket innebär att skolan ska vara 

anpassad till för att innefatta och vara gynnsam för barns mångfald. De diskuterar även om en skola för 

alla har lett till inkludering, eftersom de menar att i skolans värld finns det fortfarande olika former av 

exkludering. Det är därför anser Carlsson och Nilholm (2004) att begreppet en skola för alla borde 

innebära att skolan ska vara bra för alla för att kunna förverkliga inkludering.   

Carlsson och Nilholm (2004) presenterar implikationer av begreppet inkludering och urskiljer tre olika 

innebörder av inkludering. Den första typen är svag inkludering som innebär att man tillåter undantag, 

med detta menar författarna att inkludering är en process över tid och/eller att inkludering inte passar för 

alla barn. Ett tecken på svag inkludering, som är den dominerade ideologin i västerlandet idag, är 

särlösningar det vill säga att barn differentieras från den vanliga gruppen. Den andra varianten som 

beskrevs av Carlsson och Nilholm är stark inkludering. Författarna refererar till Stainback & Forest och 
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Haug i definitionen av stark inkludering som utgår från att skolan ska organiseras utifrån den 

mångfaldens olikheter som är representerade i klassrummet. Här innebär inkludering att alla barn 

oberoende av kultur, funktionsnedsättning, kön och andra förutsättningar, har rätt till deltagande i de 

normala praktikerna. I detta sammanhang gäller det att identifiera vilka praktiker och processor som krävs 

för att utbildningen ska bli inkluderande. 

Den tredje typen är enligt Carlsson och Nilholm (2004) inkludering som dilemma. När man arbetar 

inkluderande kan man stötta på rad problem, som till exempel att olika människor kan dela olika 

definitioner av inkludering. Även om vi är i överlag positiva till inkludering, kan vi ändå vara osams om 

vad ett inkluderade arbetssätt kan innebära. Vidare kan inkluderingsprocess stå emot andra explicita 

värderingar som till exempel att vissa barn behöver mer stöd än andra, vilket inte stämmer överens med 

inkluderingsbegreppet som säger att vi inte ska särskilja barn.  

I en rapport av Nilholm och Göransson (2013) förs en diskussion om inkluderingsbegreppet och 

inkluderande undervisning samt en kritik mot andra studier som dess resultat inte har relevans till 

praktiken. Ordet inkludering har enligt Nilholm och Göransson (2013) olika definitioner, där det ena är 

gemenskaporienterad definition som innebär att arbetet i klassen ger möjligheten till eleverna att byta ut 

idéer och erfarenheter samt skapar delaktighet för alla elever. I gemenskaporienterad definition känner 

eleven en tillhörighet till gruppen genom att genomföra gemensamma aktiviteter. Medan den andra 

definitionen är individorienterad definition som innebär att barnet är både socialt och pedagogisk delaktig 

samt inte behöver ha särlösningar. Det tredje definitionen som är mest problematisk är 

placeringsorienterad definition. Den här definitionen oftast förknippas med placeringen av elever med 

svårigheter i ordinarie skolor, vilket medför effekten att undra om inkluderingen för dessa barn är bra 

eller inte (Nilholm & Göransson 2013). 

Nilholm och Göransson (2013) anser att inkludering är en helhets begrepp som kräver många aspekter för 

att förverkligas. Dessa aspekter är att verksamheten ska ses som ett system som innefattar olika grader av 

gemenskap, där alla elever är delaktiga i det sociala och pedagogiska miljön samt att elevernas olikhet ska 

ses som tillgång (Nilholm & Göransson 2013).  

I dagens svenska skolor finns det fortförande några drag av tidigare utbildnings systemen som innefattade 

två olika system för undervisning beroende på om barnet uppfattas som normal eller som avvikande. 

Dessa drag är särlösningar som kan se ut som gruppundervisningar, särskolor eller specialskolor (Nilholm 

och Göransson 2013). 
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Rörelsen mot en inkluderande skola har skapat många åsikter, vilket en av dem är Peder Haugs idé om att 

ta bort skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik för att uppnå en inkluderandeskola menar 

Nilholm och Göransson (2013). En viktig aspekt som inkludering rörelsen lyfter upp är enligt Nilholm 

och Göransson (2013), att elevers olikheter ska ses som tillgång inte som ett hinder och att 

undervisningen ska utgå från elevernas olika villkor och krav. Nilholm och Göransson (2013) beskriver 

en inkluderande miljö i skolan, där gemenskap är en förutsättning för arbetet mellan eleverna. I en 

inkluderande miljö ses klassen som en helhet och inte som skilda grupper, där vi betraktas som normen 

och dem som avvikande. Även demokratiska processer i skolan är viktiga för inkluderings arbete. Att alla 

elever ska känna sig delaktiga i lärandet som sker i gruppen och att de har rätten att utvecklas utifrån 

deras egna förutsättningar inte utifrån fasta ramar (Nilholm och Göransson 2013).  

Nilholm och Göransson (2013) menar att när man undviker särlösningar i skolan som till exempel 

undervisnings grupper utanför klassrummen utgör det en aspekt av inkludering men inkludering är 

mycket mera än det. Inkludering handlar om ett större uppdrag för skolan som även innebär att alla elever 

i skolan ska ha en bra skolsituation menar Nilholm och Göransson (2013). Skolverkets undersökningar 

visar att många elever trivs i skolan och känner att de har plats där och att de gillar sina lärare samt har 

tilltro för dem. Detta är enligt Nilholm och Göransson (2013) en förutsättning för inkludering men även 

detta är otillräckligt för att definiera skolan och klassrummen som inkluderande.  

Nilholm och Göransson (2013) presenterar några kännetecken på en inkluderande skola, utifrån en radikal 

inkluderings perspektiv som är kopplad till idén om hur socialt rättvis skola ska utformas med tanke på 

elever som har varit i marginalen. Det radikala inkluderings perspektiv som Nilholm och Göransson 

(2013) presenterar syftar även på att lösa upp utbildningssystemen som utpekar eleverna som uppfattas 

som normala och de som anses avvikande.  

Nilholm och Göransson (2013) beskriver studien Index of inclusion som hade syftet att skapa möjligheten 

till mer inkluderande skolor och att skapa material som kan användas i verksamhetens utvecklingsprojekt. 

I studien deltog forskare, skolledare, pedagoger och företrädare för personer med behov av särskilda stöd. 

Även i den här studien lyfter man upp några aspekter som skapar en inkluderande skolmiljö. De tre 

aspekterna som ses avgörande för utvärdering av miljön är culture, practice och policy. Med culture/ 

kultur menas att eleverna samarbetar med varandra men även föräldrarnas idéer om inkludering 

diskuteras med pedagoger och skolledning. En annan faktor som är central är att alla elever är lika värda. 

Medan practice/ praktik innebär att man utgår från elevers olikheter vid planeringen av verksamheten och 

att elevers samarbete och engagemang för sitt eget lärande uppmuntras. Tredje aspekten är policy/ 
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riktlinjer som innebär att skolan motverkar mobbning, minskar elevers frånvaro och skolan försöker att 

välkomna alla elever som bor i upptagningsområdet (Nilholm och Göransson 2013).    

 Å andra sidan lyfter Nilholm (2006) fram, i sin studie Inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Vad 

betyder det och vad vet vi? Några andra exempel på gynnsamma faktorer för inkluderande processer i 

skolan och som är avgörande för att inkludering ska fungera. De centrala faktorer som han framför i detta 

sammanhang är ledarskap med en klar vision, engagemang från barn och föräldrar, pedagogs 

inställningar, övergripande planering och uppföljningar, kompetensutveckling, reflektion, gemensamt 

arbete i undervisningen, flexibelt stöd och bra finansiella möjligheter. Vidare kommer han fram till att 

liknande faktorer utmärker bra skolor och underlättar skolutveckling.  

Utifrån litteraturen som vi läst ser vi ett starkt sambad mellan inkludering och ett interkulturellt arbetssätt 

på förskolan. Haug (1998) i sin definition av inkludering utgår från att skolan ska organiseras utifrån den 

mångfaldens olikheter som är representerade i klassrummet. Här menar Haug med inkludering att alla 

barn oberoende av kultur, funktionsnedsättning, kön och andra förutsättningar, har rätt till deltagande i de 

normala praktikerna.  Lunneblad (2009) i sin tur menar med interkulturalitet en process där sker 

ömsesidig interaktion och kommunikation mellan personer från olika kulturer.   

5.2  Interkulturalitet 

Lunneblad (2006) i sin avhandling förskolan och mångfalden studerar en förskola som innefattar barn av 

olika etniciteter, genom en fältstudie som pågår i arton månader. I avhandlingen ligger fokuset mot hur 

pedagogerna uppfattar ett mångkulturellt arbete och vilka förhållningssätt de använder i verksamheten. 

Han studerar även verksamheten för att kunna se vilka möjligheter barnen ges för att kunna förstå sig 

själva och sin mångkulturella omvärld (Lunneblad 2006).  

Studien visar att det finns en osäkerhet om vad ett mångkulturellt arbetssätt kan innebära och hur man ska 

genomföra det i verksamheten. Därför har de flesta pedagoger svårighet med att utnyttja banens kulturella 

mångfald på ett lämpligt och gynnsamt sätt. Pedagogernas osäkerhet kan kopplas till samhällets 

nuvarande problem som arbetslöshet och segregation som ofta förknippas med människor med 

utländskbakgrund, vilket i sin tur skapar fördomar om att det kulturella bakgrunden avgör om barnet ska 

lyckas med sin utbildning eller tvärtom. Ett mångkulturellt arbetssätt har enligt Lunneblad (2006) 

kopplats till invandrartäta eller till problemområden, Där invandrare görs till annorlunda. Lunneblad 

(2006) menar att pedagogernas mål med att lyfta fram mångfalden är outtalad och dold i verksamheten 

och i planeringen av verksamheten. pedagogernas osäkerhet om hur de kan uppnå ett 
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mångkulturellarbetssätt gör att pedagogerna undviker att diskutera teman som har med normer och 

värderingar att göra och istället riktar de intresset mot andra kulturers mat, sånger och ramsor som är mer 

neutrala och oproblematiska (Lunneblad 2006). 

6  Styrdokument  

I detta avsnitt kommer en presentation av några punkter som står i nationella och internationella 

styrdokument och som vi ansåg var betydelsefulla till vår studie.    

6.1  Läroplanen för förskolan 98/2010 

Läroplanen för förskolan är en förordning som innehåller mål och riktlinjer som styr arbetet i förskolan. 

Här kommer några punkter ur läroplanen för förskolan som vi tyckte var relevant till vårt arbete.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende 

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

läggning eller funktionsnedsättning, att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 

deltar, att varje barn får sitt behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde 

(Skolverket 1998/2010:8). 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i 

förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte 

kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Skolverket 

1998/2010:5). 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

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

(Skolverket 1998/2010:5). 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket 1998/2010:5). 

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 (Skolverket 1998/2010:5). 
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6.2 FN: s barnskonvention  

Sverige och många andra länder har skrivit under en konvention. Denna konvention innefattar många 

kapitel om barns rättigheter. Vi valde den nedslående punkt som vi ansåg var relevant till vår 

undersökning. 

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som 

anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller 

sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

(UNICEF Sverige1989: artikel 2) 

6.3  Salamancadeklaration 

Målet från Salamancadeklarationen är utbildning för alla. Nittiotvå länder och tjugofem internationella 

organisationer samlades för att diskutera förändringar som skulle krävas för att förverkliga idén om en 

skola för alla, en skola som inkluderar alla barn. En inkluderande skola ska kunna möta alla elever oavsett 

deras olikheter. Deklarationen tog dessa punkter upp: 

Varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en 

acceptabel utbildningsnivå, varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, 

utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda 

mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas, elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång 

till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov   

(Svenska Unescorådet 2006:11)  

7  Material och metod  

I metod avsnittet presenteras val av data insamlingsmetod som används i undersökningen. Därefter 

kommer en beskrivning av hur vi tog ställning till forsknings etiska principer och sedan de urval som 

gjorts. Efter det presenteras tillvägagångssätt och genomförande. Slutligen kommer en bearbetning och 

analysmetod av insamlade data 
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7.1  Metod val 

För att förverkliga undersökningssyftet har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. 

Därför att vi anser att genom intervjuer får vi möjligheten att veta mera om några pedagogers 

uppfattningar om inkludering för invandrade barn på två förskolor. Kvalitativa metoder är enligt Ahrne & 

Svensson (2011) ett paraplybegrepp som består av alla typer av metoder som grundas på intervjuer, 

observationer eller analys av texter. Ahrne & Svensson anser att när man utför en undersökning genom att 

använda sig av kvalitativa metoder innebär det att samla in data och analysera dem på ett 

vetenskapligtsätt (2011). Att använda sig av kvalitativa tillvägagångssätt får man enligt Ahrne & 

Svensson ofta stora fördelar.  Här är man flexibel, och har möjligheten att komma nära de miljöer och de 

människor som är inblandade i undersökningen. Dessa fördelar kan skapa tillfälle att kontinuerligt 

anpassa forskningsdesign till det som inträffar under arbetet (2011).  

Vårt metodologiska val var influerat av många faktorer liksom maktrelationer, traditioner, och resurser, 

vilket kan enligt Ahrne & Svensson (2011) begränsa eller uppmuntra metodvalen. Ett maktförhållande 

kan uppstå under intervjun, därför måste man som intervjuare vara uppmärksam för att inte inta en 

auktoritärroll. Forskningstradition är en annan faktor som påverkade vårt metodval, eftersom i 

forskningar inom barn och förskola brukar man utföra intervju och/eller observationer. Den tredje faktorn, 

enligt Ahrne & Svensson (2011), som man ska ta hänsyn till i examensarbete är resurser såsom tid och 

förkunskaper. Tidtak är avgörande för hur man ska gå tillväga i sin forskning för att ofta har man en 

begränsad tid på sig. Förkunskaper som till exempel föreställningar och teorier som man har i sin habitus 

kan både stödja och styra arbetet. Ahrne & Svensson (2011) anser att kunskaper är föränderliga eftersom 

de kan utvecklas under undersökningsgång genom läsning, diskussioner och insamlade data. Medan 

undersökningstiden är oföränderlig utan fastställd (Ahrne & Svensson 2011). En annan anledning som 

påverkade vårt metodval och som beskrevs av Patel och Davidson (2011) är att med hjälp av de 

kvalitativa intervjuerna får man en beskrivning om intervjupersonens uppfattning om ett särskilt område, 

vilket är mycket relevant för vårt syfte.    

7.2  Kvalitativa intervjuer  

En intervju är enligt Zetterqvist & Ahrne (2011) ett sätt att få kunskap om något av någon annan person. 

Intervjun grundas på att samla in data som studenten eller forskaren inte har kunskap om (Zetterqvist & 

Ahrne 2011). I kvalitativa intervjuer är både intervjuaren och intervjupersonen deltagande och det är 

intervjuarens uppgift att driva fram samtalet för att få svar på sina frågor, menar Patel och Davidson 
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(2011). I vår undersökning har vi tänkt genomföra kvalitativa intervjuer med hjälp av en frågeguide (se 

bilaga) som består av öppna frågor med låg grad av strukturering och standardisering, som man ofta gör 

på kvalitativa intervjuer menar Patel och Davidson (2011). Med låg grad av strukturering menar Patel och 

Davidson att intervjupersonen får möjligheten att svara på frågorna med egna ord, medan standardisering 

innebär att intervjuaren ställer frågorna i en bestämd ordning. Våra intervjufrågor var standardiserade 

eftersom vi vill jämföra informanternas olika svar, vilket Zetterqvist & Ahrne beskriver i Handbok i 

kvalitativa metoder (2011).  

7.3  Etiska ställningstagande 

Det är mycket viktigt att man överväger de forskningsetiska aspekterna för hur en forskning skulle få 

bedrivas. För att enligt Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att forskningen genomförs med respekt för 

människovärde, mänskliga rättigheter och friheter. Därför har vi i vår undersökning förhållit oss till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som innefattar fyra etikregler. Det första är 

Informationskravet som innebär att informera alla deltagare i undersökning om undersökningens syfte. 

Det andra är Samtyckekravet som innebär att deltagarna avgör om de vill delta i undersökningen. Det 

tredje är Konfidentialitetskravet som betyder att anonymisera alla deltagarnas personliga uppgifter, 

område eller namn på förskolor. Det sista kravet är Nyttjandekravet som innefattar att all uppsamlade 

material får bara användas för undersökningssyfte.  

För dessa skäl har vi meddelat förskolorna i god tid och innan undersökningen börjar. Vi har frågat om 

deras samtycke, informerat om undersökningens syfte samt förklarat på vilket sätt vi kommer att använda 

de insamlade materialen. Vi har även anonymiserat deltagarnas namn och istället har vi använt fiktiva 

namn.  

7.4  Urval  

Eftersom våra praktikplatser är förskolor som befinner sig i ett invandrartätt område, har vi valt att samla 

våra data där. Att ha en kännedom om förskolornas miljö och pedagoger har varit till hjälp under vårt 

tillvägagångssätt och genomförande av undersökning. Vi anser att det är av stor vikt att känna 

människorna vilket Zetterquist & Ahrne (2011) motiverar med att det ger människorna trygghet och 

därigenom får dem att prata, vilket underlättar undersökningen. Även Patel och Davidson (2011) menar 

att det är viktigt att intervjuaren behärskar intervjupersonens språkbruk, gester och kroppsspråk för att 

underlätta samtalet och kunna driva fram det.  
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Vi valde att intervjua sju verksamma pedagoger som är utbildade till både förskollärare och barnskötare. 

Med denna variation syftar vi på att ta del av personernas olika uppfattningar och erfarenheter när det 

gäller inkludering av invandrade barn. 

Vi fick intervjua de pedagoger som ställde upp, vilket var sex pedagoger som har olika utbildningar och 

olika långa erfarenheter. Ulla har barnskötarutbildning har varit verksam inom förskola i tjugoåtta år. 

Även Anna har utbildat sig till barnskötare och arbetat inom förskola i tretton år. Andrea är utbildad till 

lärare mot förskola och skola i yngre ålder och har varit verksam i tre år. Markus och Robin har samma 

utbildning som Andrea, men Markus har arbetat i nio år, medan Robin har två års erfarenhet. Silva är 

förskollärare som har arbetat i nitton år.   

7.5  Tillvägagångssätt  

Vi har besökt våra praktikplatser för att informera pedagogerna om vår undersökning och boka tider för 

intervjuer. Pedagogerna i båda förskolorna har välkomnat oss och några har visat intresse för att delta i 

undersökning efter att vi informerade dem om undersökningssyfte. Alla pedagoger som ville delta i 

undersökning bad om att få intervjufrågorna inskickade till deras mejladress i förväg. Vid detta tillfälle 

fick vi deras samtycke för att få spela in intervjuerna. Vi valde att använda ljudinspelning vid intervjuerna 

för att inte missa några informationer som kan vara betydelsefulla för vår studie. 

Det har varit svårt att få intervjutider på den första förskolan, på grund av att pedagogerna hade brist på 

planering. Därför fick vi vänta en hel vecka för att kunna få tider till tre intervjuer. På den andra förskolan 

fick vi direkt tider för fyra intervjuer, men det blev inte som planerad. Inför intervjuerna blev två av 

intervjupersonerna sjuka och de andra två kunde inte lämna barngruppen på grund av brist på pedagoger. 

Detta orsakade att samtliga intervjuer på denna förskola blev inställda.  Efter några dagar fick vi nya 

intervjutider som skulle genomföras en vecka senare.  

På de bestämda intervjutiderna på den andra förskolan var vi på plats för att genomföra fyra intervjuer, 

men det uppstod några motsättningar. Istället för att genomföra fyra intervjuer gjorde vi bara två, 

eftersom en pedagog ångrade sig och ville inte delta. Den andra pedagogen blev kallad till ett plötsligt 

möte på grund av sitt ansvar som arbetslagsledare, därför denna pedagog erbjöd oss en ny tid två dagar 

senare. Efter två dagar var vi på plats och genomförde den tredje intervjun. En vecka senare var vi på den 

första förskolan och genomförde utan hinder tre intervjuer med tre pedagoger. Totalt blev det sex 

intervjuer i två förskolor.  
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7.6  Genomförande 

Vid genomförandet av alla intervjuer började vi med två uppmjukande frågor (se bilaga). Syftet med 

dessa frågor var för att underlätta samtalet med informanterna. På den första förskolan var vi i tid för att 

genomföra tre intervjuer. Vi blev välkomna av den första pedagogen, som har Marcus som fiktivt namn. 

Marcus bad oss att sitta i personalrummet, där de tre intervjuerna skedde i lugn och rå. Under intervjun 

kunde vi se hur Markus talar med gester och kroppsspråk när han svarade på våra frågor, vilket tyder på 

att har är övertydlig som person. Under samtalets gång gick Markus iväg för att hämta lite material som 

han brukar använda, från avdelningen. Det var tydligen viktigt för Markus att konkret visa oss de material 

som han använder för att inkludera invandrade barn. Samtalet med Markus pågick i cirka fyrtiosju 

minuter.  

Direkt efter intervjuade vi Andrea i cirka tretio minuter. Andrea verkade vara lugn och svarade öppet på 

våra intervjufrågor. Tredje informanten som vi valde kalla för Robin, verkade vara stressad eftersom 

intervjun tog slut efter sjutton minuter. Vi upplevde henne som seriösperson, eftersom hon hade samma 

ansiktsuttryck under hela intervjun och hon svarade ganska snabbt och sammanfattad på våra frågor. 

Robins agerande kan bero på att hon är en praktiskperson som vill ha allt gjort på en gång. Eller så kan 

det vara att hon ville gå snabbt tillbaka till barngruppen. Trots allt detta fick vi svar på våra intervjufrågor, 

anser vi. 

På den andra förskolan genomförde vi intervjuerna med de andra tre pedagogerna i planeringsrummet, där 

vi fick intervjua dem utan att bli störda av någon. Den första informanten som vi kallade för Ulla, var 

välförbered eftersom hon hade med sig ett papper med svar på intervjufrågorna. Ulla visade sina känslor 

när hon svarade på visa frågor, eftersom hon ibland blev berörd och fick tårar i ögonen. Här pågick 

intervjun i cirka tretio minuter. Anna är den andra informanten som vi intervjuade i denna förskola. Anna 

verkade vara stressad under intervjun eftersom hon är ovan vid att bli intervjuad, som hon själv sa det. 

Det tog lite tid för Anna att inta informantens roll, därför fick vi ganska korta svar på våra frågor i början 

av intervjun. Även här höll på intervjun i cirka trettio minuter. Vår sista informant är, som vi kallade, 

Silva. Trots att det var svårt att boka för intervjun med Silva, pågick intervjun till slut i trettio minuter 

utan hinder. 

7.7  Bearbetning och analysmetod av insamlade data 

Efter att vi samlade in våra data av de sex intervjuerna, i form av ljudfiler, började vi med att transkribera 

materialet. Transkriberingen innebär enligt Svensson & Ahrne (2011) att överföra ljud till skrift vilket 
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innefattar att bearbeta, ordna och strukturera materialet samtidigt som man framställer det. Vi skrev ut 

intervjuerna i textform och sorterade dem efter informanternas svar på samma fråga, för att sedan i 

analysen kunna jämföra dessa svar med varandra. Vi valde att analysera och diskutera vårt empiriska 

material utifrån frågeställningarna. Vi sorterade resultaten av intervjufrågorna i olika teman under varje 

frågeställning. Vidare analyserades och tolkades resultaten med kopplingar till begreppen, som tidigare 

definierats, teorierna i teoridelen och tidigare forskning, sedan redovisas i analysen/ diskussionen.     

7.8  Avgränsningar 

Vi valde att bara använda oss av intervju som metod för att vi hade en begränsad tid på oss. Observationer 

skulle också kunna vara en kompletterande metod till intervjuer. Men för att undersöka hur barnen blir 

inkluderade i förskolan kräver det att man observerar under en lång period för att kunna få svar på sina 

frågor. När man observerar barn och pedagoger under verksamheten, kan man se hur pedagogerna arbetar 

för att inkludera dessa barn i praktiken. Det kan hända att under intervjuerna att pedagogernas svar inte 

stämmer överens med praktiken som vi observerade, vilket kan göra att omedvetet bedöma dem i 

analysen. Detta har varit en annan anledning till att vi bortsåg från observationerna som metod.       

8  Analys och resultatredovisning  

I detta avsnitt kommer en redovisning och analys av våra insamlade data, det vill säga resultaten av 

intervjufrågorna. De empiriska materialen analyserades utifrån frågeställningarna och sorterades i olika 

teman under varje frågeställning. Vidare analyserades och tolkades resultaten med kopplingar till 

begreppen och till teorierna i teoridelen. 

8.1  Pedagogernas uppfattning om inkludering av invandrade barn 

8.1.1  Inkludering och ett inkluderande arbetssätt 

Ulla ansåg att ” Inkludering är att lära alla barn att de är viktiga oavsett om barnet är svensk eller inte utan 

utifrån vad man kan bidra till samhället”. Det kan vi förstå som att inkludering enligt Ulla är att alla barn 

som kan hjälpa med något är viktiga oavsett deras bakgrund. Det kan förstås som att hon menade ju mera 

man kan bidra med något bra, desto viktigare blir man, vilket vi uppfattar som att man bedömer barnet. 

Det kan också förstås som att hon menade att barnets medverkan, samarbete och samvaro i gruppen, är 

tillräcklig och gör barnet värdefullt, vilket vi kopplar till vår definition av inkluderingsbegreppet, där alla 
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barn ska vara delaktiga i undervisningen samt att alla är lika mycket värda oavsett vilken bakgrund och 

erfarenheter de har med sig.  

Ulla ansåg att man arbetar inkluderande för att förbereda barnet inför skolan och för att det kommer att 

påverka barnet hela sitt liv. Det tolkar vi som att om barnet blir inkluderat på förskolan kommer det att 

klara sig i skolan också och att det påverkar barnet även i framtiden, som en medlem i samhället. Det är 

möjligt att säga att man inte kan garantera att barnet upplever inkludering hela sitt liv, eftersom man kan 

bli exkluderad någon gång i livet, men inkludering kan även vara en bra grund till en stark identitet hos 

barnet om det blir inkluderat redan i tidig ålder. I detta sammanhang drog hon ett exempel om ett 

politiskparti som har rasistiska tankar. Det kan vi tolka som att om man upplyser barnet om att alla är lika 

värda oavsett sitt ursprung, kultur eller språk kan man motverka rasistiska tankar och inkludera alla i 

samhället. Det kopplar vi till vår mång- och interkulturalittets begrepp, där ömsesidig respekt äger rum 

mellan olika kulturer.   

Anna menade med inkludering att alla barn ska vara delaktiga i verksamheten och i barngruppen, det står 

i läroplanen, att alla barn ska vara med och delta i verksamheten. Det kan förstås som att Anna lyfte upp 

barnets delaktighet i verksamheten som en grundläggande förutsättning för inkludering. Hon bekräftade 

hur viktigt det är att alla barn är med, samverkar och känner tillhörighet till gruppen när hon lyfte upp det 

som står i styrdokumenten, vilket vi förstår som att det är ett måste att inkludera alla barn enligt 

läroplanen för förskolan. Sedan påpekade hon att barns olikheter ska ses som något positivt, gynnande 

och som måste tas tillvara. Det kan vi förstå som att barns skilda kulturtillhörighet, språk och 

förutsättningar ska ses som någonting som berikar verksamheten om man utnyttjar dem på ett bra sätt. I 

Annas uppfattning av inkludering ser vi en koppling till vår definition av inkluderingsbegreppet som 

innebär att alla barn ska vara delaktiga i undervisningen och barns olikheter ses som en tillgång i arbetet.    

Anna ansåg att man arbetar inkluderande eftersom ”det står i läroplanen och för att kunna gruppera sig”. 

Hon menade att man arbetar inkluderande eftersom det står i läroplanen och att det är viktigt för att kunna 

ingå i en grupp. Det verkar vara som att Anna är mycket styrd av vad styrdokumenten yttrar, eftersom 

hon arbetar inkluderande för att hon måste göra det, vilket i sin tur är gynnsam om man utgår från varje 

barns förutsättningar och behov i arbetet med inkludering. Sedan säger hon att det är viktigt för att barn 

ska kunna socialisera sig och tillhöra en grupp, vilket vi uppfattar som att hon arbetar inkluderande för att 

hjälpa barnen att smälta in i gruppen och inte hamna utanför. Det påminner oss om vår 

inkluderingsdefinition, där alla barn ska känna en tillhörlighet och deltagande i det sociala livet därför blir 

en interaktion mellan barn och lärare betydelsefull. 
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Här ansåg Andrea att:  

inkludering handlar inte bara om barn utan också föräldrar, inkluderar dem i verksamheten i våra rutiner, 

att de inte är utanför, att de känner sig inkluderade, delaktiga i verksamheten, sedda, man är sedd man 

lämnas inte utanför. 

I hennes uppfattning av inkludering kan vi förstå att hon lade stor vikt i att inkludera både barn och 

föräldrar i verksamheten och dess rutiner. Hon menade att det är viktigt att ge dem uppmärksamhet och se 

dem som en viktigdel i arbetet. Att man inkluderar föräldrarna i verksamhetens rutiner kan även betyda 

att de inte bara lämnar sina barn utan att de får vara med och delta och kanske påverka verksamhetens 

gång, vilket ses som värdefullt. Detta deltagande tolkar vi som att ge föräldrarna möjligheten att se hur 

pedagoger arbetar och hur de bemöter barnet. Det kan medföra att föräldrar känner tillit för förskolan och 

att barn känner sig trygg, vilket i sin tur påverka barnets inkludering. 

Andrea betonade nödvändigheten av att arbeta inkluderande. Eftersom hon ansåg att inkludera alla barn 

ingår i förskolans uppdrag, enligt läroplanen för förskolan. Hon menade att man ska inkludera alla barn så 

att de inte hamnar utanför. Detta sker genom att visa respekt till barns olika förutsättningar som kultur, 

bakgrund och språk. Hon ansåg även att det är lärarens och förskollärarens ansvar att inkludera alla barn i 

förskolan, vilket innefattar att se alla barn, uppmuntra deras intresse och ta hänsyn till deras behov.  

Av detta kan vi förstå att det är oerhört viktigt att man fullföljer sitt uppdrag, som innefattar att all barns 

lärande, utveckling och omsorg sker i inkluderande miljöer. Hon menade att det både lärarens och 

förskollärarens ansvar att arbeta med inkludering, vilket i detta fall kan uppfattas som att andra 

pedagoger, som till exempel barnskötare, inte har samma ansvar i arbetet med inkludering. Vi kan även 

förstå att det är självklart att arbeta inkluderande, för att både förskolan och pedagogiken bygger på det. 

Vi tolkar det som att utan inkludering sker inget lärande och utveckling, man ska följaktligen planera 

verksamheten utifrån det enskilda barnets behov och intresse. Vi kan också förstå att i inkludering sker 

respektutbyte för varandras olika förutsättningar, vilket vi tolkar som att man lär barnen att acceptera 

varandras olikheter och känna sig lika värda oavsett kultur, bakgrund och andra förutsättningar, vilket vi 

kopplar till vårt interkulturellts begrepp. 

Markus ansåg att ”inkludering är att alla får vara med, trots bakgrund och språk, att man är inkluderad är 

att alla barn får delta på liknande premisser”. Av hans uppfattning kan vi förstå att inkludering handlar 

om att ta in alla barn i en gemenskap där alla känner sig delaktiga. Barn har olika förutsättningar, 

erfarenheter och upplevelser som kan handla om kultur, bakgrund eller språk. Oavsett all dessa olikheter 

får alla barn vara med och ta del av verksamheten på samma villkor. Det påminner oss om vår definition 
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av inkludering som innefattar att alla barn ska vara delaktiga i undervisningen samt att alla är lika mycket 

värda oavsett vilken bakgrund och erfarenheter de har med sig. 

Markus ansåg att man arbetar inkluderande för att ”det är viktigt för barnen, eftersom det handlar om 

demokrati och normer. I inkludering ska alla få vara med och delta, ska få välja om de vill vara med och 

delta eller inte”. Av Markus svar kan vi förstå att man arbetar inkluderande eftersom det är viktigt för 

barnen att de känna sig inkluderade. Barns inkludering är viktig för att det rör sig om demokrati, 

värdegrund och normer. Vi tolkar det som att i ett demokratiskt arbetssätt känner sig barnet viktig och är 

barnet lika värd som de andra. Dessutom kan det förstås som att barnet får sina tankar och åsikter 

respekterade och sina behov tillgodosedda. Vi kan även förstå att inkludering inom demokratins ram kan 

visa sig i alla barns rätt att vara på förskolan, rätt att välja och delta. Det känns som att Markus motsäger 

sig själv när han uppfattade inkludering med att alla ska vara med och delta och samtidigt har barnet rätt 

att välja om det vill vara med och delta eller inte. Här undrar vi vad inkludering egentligen är enligt 

Markus, ska alla vara med? Går det om man får välja? Blir det barnet som inte vill vara med exkluderat? 

Det kan vi också tolka som att barnet som fick rätten att välja inte behöver vara exkluderat, eftersom 

barnet kan bli inkluderat i andra aktiviteter. Detta kan tolkas som att när barnet får all dessa rättigheter, 

känner barnet sitt eget värde och att det är viktigt. Detta kopplar vi till vår definition av inkludering som 

innebär att alla barn har inflyttande, lär sig av varandra och är delaktiga i verksamheten. 

Robin menade med inkludering ”att försöka få alla barn vara inkluderade allt från olika projekt, 

aktiviteter att alla barn får vara med och delaktiga, att ingen står utanför och inte blir exkluderade på 

något sätt”. Det kan sägas att inkludering för Robin är att barn har rätt att vara med och delta på 

förskolans aktiviteter och projekt. Robins uppfattning av inkludering liknar vår definition som innebär att 

skolan ska vara anpassad till för att innefatta och vara gynnsam för barns mångfald. 

Robin menade att man arbetar inkluderande ”för att alla barn har rätt att vara här på förskolan och de ska 

känna sig trygga och inkluderade”. Vi uppfattar det Robin sagt som att inkludering är en rätt för barnet. 

Det är en rätt att vara på förskolan och känna sig trygg, delaktig och inte känner sig utanför. 

För Silva var inkludering "Att ta in person i sammanhanget där han känner sig delaktig och viktig och 

som en naturlig del i gemenskapen". Av detta kan vi förstå att inkludering enligt Silva är att bjuda in en 

person att delta i en social kontext, där den känner sig medskapare och känner tillhörighet till gruppen. 

Här ser vi en liknelse mellan Silvas och vår definition av inkludering som syftar på att alla barn ska känna 

en tillhörlighet och deltagande i det sociala livet därför blir en interaktion mellan barn och lärare 

betydelsefull. 
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Silva sade:   

Om man ska ha en meningsfull vardag till alla som är på förskolan så är det viktigt att alla människor och 

alla barn ska känna sig viktiga och som en viktig del av vår verksamhet för att de är viktiga, sen är de 

viktigt för barnets utveckling, om de inte känner sig viktiga då får inte de samma möjlighet till att utvecklas 

i den takten som de ska, jag känner mig trygg och viktig här och jag är glad när jag kommer och känner 

meningsfullhet till att komma till detta ställe.  

Silva menade, som vi kan förstå, att det är mycket viktigt att arbeta inkluderande för att det leder till att 

barnen får självförtroende och att de känner sig viktiga och kan bidra med något bra. Den här självkänslan 

kan i sin tur skapa trygghet, lust att komma till förskolan, lära sig och utvecklas, vilket gör att barnet blir 

jämbördiga med sina kompisar när det gäller utveckling. Det kopplar vi till vår definition av inkludering 

som innebär att i inkluderande miljöer lär sig barnen och har engagemang i arbetet och sina sociala 

relationer.  Hon menade även att det är förskolans ansvar att lyfta fram individen för att den ska känna sig 

viktig och inkluderad, annars blir det svårt för barnet att utvecklas i den takten det ska. Det kan uppfattas 

som att man har stora förväntningar och sätter höga krav på barnet.  

Sammanfattning – inkludering och ett inkluderande a rbetssätt  

En sammanfattning av informanternas uppfattningar om inkludering och ett inkluderande arbetssätt är att 

alla barn ska vara med och delta på liknande premisser oavsett deras olikheter, för att känna sig trygga. 

Olikheterna ska ses som tillgång i arbetet, där alla barn känner sig viktiga, trygga och lika värda. Man 

arbetar inkluderande för att det ingår i förskolans uppdrag. När man inkluderar barn från olika kulturer, 

skapar det respekt för allas olikheter och alla känner sig lika värda. Inkluderingsarbetet leder till att barn 

ingår i ett socialsammanhang och därmed blir socialtkompetent, lär sig och utvecklas, vilket barnet har 

rätt till i en demokratisk verksamhet. När man blir inkluderat som barn redan på förskolan, bygger det 

grunden för inkludering inför hela livet.  

Informanternas uppfattningar om inkludering och ett inkluderande arbetssätt kopplar vi till vårt 

inkluderingsbegrepp som innebär att alla barn ska vara delaktiga i undervisningen samt att alla är lika 

mycket värda oavsett vilken bakgrund och erfarenheter de har med sig. Ett inkluderande klassrum innebär 

att barns olikheter ses som en tillgång i arbetet, att alla barn har inflytande och att de lär sig av och har 

engagemang i arbetet och sina sociala relationer. Inkludering nås genom att skolan ska vara anpassad till 

för att innefatta och vara gynnsam för barns mångfald. Inkludering har som mål att alla barn ska känna en 

tillhörlighet och deltagande i det sociala livet därför blir en interaktion mellan barn och lärare 

betydelsefull.   
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8.1.2  Inkluderande och exkluderande situationer                         

Här kommer informanternas uppfattningar om situationer, där invandrade barn kan bli inkluderade eller 

exkluderade. Ulla ansåg att ”mest språket är exkluderande. Ett barn blev inkluderat när han lärde sig 

språket, det skapar frustration om man inte kan språket”. Ulla gav exempel på både inkluderande och 

exkluderande situationer. Av det som hon sade kan vi förstå att invandrade barn kan hamna utanför på 

grund av att de inte kan språket, vilket kan orsaka ilska och irritation hos invandrade barnet om det inte 

kan förstå vad som sägs och inte heller kan göra sig förstådd. När barnet har tillägnat sig språket kan det 

bli i detta fall inkluderat, som vi kan förstå.  

Anna ansåg att: 

På samlingar i mindre grupper blir invandrade barnet inkluderad, att man lyfter fram det mångkulturella. 

Det ger status till barnet när barnet berättar om sina erfarenheter i hemlandet. Det finns även situationer när 

invandrade barn talar med varandra på sitt hemspråk. Det gäller att acceptera denna stund, för att de kan 

känna sig tryggare. 

Anna tar upp samlingen i mindre grupper som ett inkluderande tillfälle. Där man som pedagog ger barnet 

möjligheten att berätta om sin kultur och lyfter fram och belyser barnen om de olika kulturer som finns i 

barngruppen. Det tolkar vi som att när barnet på samlingen får möjligheten att tala om sin kultur får det 

självförtroende, känner sig viktig och stolt, det kan också medföra att barn lär känner andra kulturer och 

skapar respekt och ömsesidighet hos barnen för andra kulturer, vilket vi kopplar till vår definition av 

interkulturalittetsbegreppet. Det kan även förstås som att om barnets kultur inte lyfts fram kan barnet 

känna osäkerhet i sitt själva jag. Sedan påpekade Anna att man måste respektera och låta barnen tala sitt 

hemspråk för att det ger dem trygghet. Det förstås som att när barnet känner sig själv, sin 

kulturtillhörighet och sitt språk accepterat kan barnet känna sig trygg och blir inkluderat.  

Andrea uttryckte att: 

Under samlingarna kanske om det inte finns en pedagog som kan förklara för barnet eller en som har 

samma språk som kan tolka då känner barnet sig exkluderat, för t.ex. man går igenom instruktioner, dagen, 

då känner barn sig exkluderat om man inte tar hjälp av bilder t.ex. vi har piktogram bilder som vi använder. 

Om man sitter i en stor grupp och barnet förstår inte så mycket, om man inte tolkar, eller ger kroppsspråket 

och förklarar med bilder eller liksom visa på, då barnet kan sitta där och inte förstå någonting eller hänger 

efter.  
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Av detta kan vi förstå att stora grupper påverkar och kan vara ett hinder för inkludering av invandrade 

barn om man inte arbetar medvetet. De här barnen kan känna sig exkluderade om de inte förstår vad som 

sägs till exempel under samlingen. Det är därför av stor vikt att se till att förklara för invandrade barnen 

vad som sägs under samlingen, vilket kan ske med hjälp av en vuxen som kan barnets språk, kroppsspråk 

eller bilder. Det kan förstås som att under samlingen presenterar pedagogen för barnen dagsschemat. Vi 

tolkar det som att när barnet inte förstår vad som kommer att ske under dagen, känner det sig vilse, orolig 

och inte en del av gemmenskapen, vilket kan medföra att barnet blir exkluderat. Men om det motsatta 

händer, det vill säga att barnet vet vad han eller hon ska göra, kan detta skapa struktur för barnet. Barnet 

känner inte sig vilse längre utan vet nu vad som händer och kommer att hända, är en del av gruppen, 

känner tillhörighet, har en gruppkänsla och är inkluderat.  Detta kopplar vi till vår definition av 

inkludering som har mål att alla barn ska känna en tillhörlighet och deltagande i det sociala livet därför 

blir en interaktion mellan barn och lärare betydelsefull. 

Markus menade att  

invandrade barn kan bli exkluderade i situationer som regelstyrda lekar, när det finns kodar som är 

bestämda för hur den här leken ska gå till. Där även kompisar säger han förstår inte vad vi säger, han kan 

inte leken, då blir det har barnet utanför leken som inte kan använda orden och det är vuxen som 

naturligtvis får vara med, gå in, leka och visa.  

Här kan vi förstå att barn kan bli exkluderade i lekar som är regelstyrda, på grund av de inte har språket. 

För att kunna vara med i leken måste man förstå lekens regler. Barnet som inte kan språket, kan bli 

ovälkommet och kan lätt hamna utanför och bli exkluderat från leken. Vi kan även förstå att man som 

pedagog ska vara närvarande och angripa när det behövs för att hjälpa barnet att vara med och leka, vilket 

kan ske genom att pedagogen går in i leken och visar hur leken går till och försöka förklara lekens regler. 

Robin ansåg att  

Inkluderade blir de med hjälp av vi pedagoger men det beror på hur mottagliga dessa barn är och om de vill 

ta kontakt eller inte. Exkluderade väldigt enkelt för att de är nya. Det är lättare att blir exkluderad. I min 

barngrupp barnen blir inte på något sätt utanför men de känner en oro för att de är helt nya, en oro att 

hamna utanför och på så sätt blir de exkluderade om vi inte är där och stöttar dem. De vågar inte ta första 

steget. Ibland blir det barnet inkluderat och ibland exkluderat, det är alltså situation baserad.  

Robin menade att invandrade barn inkluderas i barngruppen med hjälp av pedagoger men det beror på hur 

öppna dessa barn är, om de vill ta emot den hjälpen eller inte. Sedan menade hon att invandrade barn blir 
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exkluderade på grund av att de är nya. Det kan vi tolka som att invandrade barn behöver stöd av 

pedagogerna för att kunna komma in i gruppen och trots att de får hjälp blir de i alla fall exkluderade. De 

exkluderas eftersom de är nya och det kan förstås som att de barnen inte har hunnit ingå i ett socialt 

sammanhang eller inte hunnit lära sig lika mycket som andra barnen. Sedan påpekade hon att invandrade 

barn i hennes barngrupp kan känna en oro att hamna utanför och att denna oro i sig är exkluderande. Det 

är även situation baserad när de barnen exkluderas eller inkluderas. Det kan förstås som om barnet är 

oroligt och inte känner sig trygg kan det exkluderas men att det är även beroende på kontexten som barnet 

befinner sig i. Om barnet känner sig trygg och delaktig blir det inkluderat och tvärtom.  

Silva menade att invandrade barn blir exkluderade i samling eller när de inte förstår beroende på hur 

pedagogen säger. Hon tog upp ett exempel på det, att när man tvingar ett barn att delta i en samling kan 

man exkludera det, från det barnet egentligen ville göra. Även om samlingen är ett bra tillfälle att 

inkludera barnet i gemenskapen, kan den vara ett tillfälle, där man exkluderar barnet. Det kan förstås som 

att när man inte tvingar barnet att delta i en viss aktivitet, utan att ge det rätten att välja, visar vi respekt 

för barnet och dess viljor. Detta kopplar vi till vår definition av inkludering som innebär att alla barn har 

inflytande och att de lär sig av och har engagemang i arbetet och sina sociala relationer. Silva ansåg även 

att barnet kan bli exkluderat på grund av pedagogens språkbruk, att man stämplar barnet när man säger att 

det inte kan eller förstår språket. Det kan också förstås som att det är ofta man exkluderar invandrade 

barnen på grund av "fel" uttryck val från pedagogen och att det är något man måste tänka på, reflektera 

över och ha mera kunskap om. Det handlar även om professionalitet, att vara en medveten pedagog som 

försöker att inkludera barnet på bästa sätt.    

Sammanfattning – inkluderande och exkluderande situ ationer  

Utifrån pedagogernas tankar om i vilka situationer invandrade barn kan bli inkluderade eller exkluderade, 

kan vi sammanfatta det som följande. Att invandrade barn kan bli exkluderade på grund av att de inte kan 

språket, är nya och känner sig oroliga i stora grupper eller i samlingen om man inte arbetar medvetet. De 

kan också bli exkluderade i regelstyrda lekar, om man tvingar de till deltagandet eller om man inte är 

medveten om sitt språkbruk, kan man lätt stämpla barnet med fel uttryck och exkluderar det. Däremot kan 

de bli inkluderade när de har lärt sig språket, när de befinner sig i mindre grupper, när de talar sitt 

hemspråk med andra barn som har samma språk eller när de får stöd av pedagogerna. En situation som 

kan uppfattas av de vuxna som inkluderande, kan barn uppfatta samma situation som exkluderande och 

tvärtom, det vill säga att man måste utgå från barnsperspektiv, när man arbetar med inkludering.    
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8.2  Pedagogernas strategier för inkludering av invandrade barn 

8.2.1  En förskola för alla barn  

Ulla sa att man kan förverkliga iden om en förskola för alla barn när vi lär barnen att vi är mer lika än 

olika, att man inte fastnar i olikheter utan att lyfta fram det gemensamma. Det kan vi tolka som att uppnå 

en förskola där alla barn känner sig inkluderade sker genom att pedagogerna lär barnen att respektera 

varandra och att känna sig lika värda. Man ska även lyfta fram det gemensamma bland barnen och att se 

på olikheterna som något som inte påverkar arbetet negativt. Dessa tankar påminner oss om vår definition 

av mång- och interkulturalitet som innebär att människor från olika kulturer, etniciteter och nationaliteter 

ingår i en interaktionsprocess där ömsesidighet och respekt inträffar. 

Anna menade att för att uppnå en förskola för alla är det viktigt att uppmärksamma barnen att de kommer 

från olika länder och att se det som något bra eftersom man får tillgång till mycket annat än när 

barngruppen är homogent, kan vi tolka det som. Det kan även förstås som att hon inte ser barns olikheter 

som något negativt utan som någonting berikande. Även här ser vi en koppling mellan Annas tankar och 

vår definition av mång- och interkulturalitet.  

Andrea ansåg att: 

Det är svårt att uppnå en förskola för alla barn, eftersom vi får inte bara barn som är föda här i Sverige, 

vissa barn är födda här men har olika bakgrunder olika traditioner. Har man inkluderat alla de här barnen, 

då har man en förskola för alla. Om man inte inkluderar alla barnen har man inte en förskola för alla, då har 

man inte sett alla barn, då har man exkluderat dem, då har man inte tagit hänsyn till de här barnen.  

Vad vi förstår är att barns olikheter orsaker svårigheter med att arbeta mot en förskola för alla. En möjlig 

tolkning är att varje barn som kommer till förskolan, oavsett om barnet är född i Sverige eller inte, har 

med sig sina individuella erfarenheter och sin hemkultur. Att ta hänsyn till alla barns förutsättningar gör 

arbetet hårdare. Att förverkliga idén om en förskola för alla kan vi tolka som ett dilemma och på det sättet 

blir inkludering av alla barn också ett dilemma. Barns inkludering blir svårt att uppnå på grund av de 

olikheter som uppträder i barngruppen, vilket kan orsaka att man stöter på exkludering trots pedagogernas 

strävan efter att inkludera alla barn i en förskola för alla. Detta kopplar vi till dilemma perspektiv som 

Haug beskriver (1998).    

Markus sade:  

För mig alltså jag kan bara utgå från mig själv, jag kör på som jag brukar, jag pratar med barnen, visa för 

barnen, vill att barnen skulle få vara med och delta oavsett om de kan språket eller inte, så får jag visa på 
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ett annat sätt. För alla barn är inte lika, något barn kan behöva en annan form av genväger. Andra barn 

fungerar inte så, här behöver man hitta strategier. Vi vill att det ska vara en förskola för alla och om barnet 

inte kan språket, kan det lätt hamna bredvid.  

Utifrån Markus uppfattning kan vi förstå att han arbetar mot en förskola för alla genom att vara tydlig 

med barnen, oavsett om barnen kan språket eller inte. Han brukar prata med barnen, visa för barnen och 

vill att alla ska vara med och delta i verksamheten och bli inkluderade. Detta kan tolkas som att med 

arbetet mot en förskola för alla och med att inkludera barnen i verksamheten syftar han på samma sak, 

eftersom både arbetssätten enligt honom syftar på att alla barn ska vara med och delta. Av hans 

uppfattning kan vi även förstå att när man arbetar mot en förskola för alla med tanke på barn som inte kan 

språket, behöver man hitta andra tillvägagångssätt. Eftersom barn är olika och har olika förutsättningar 

och man måste anpassa sitt arbetssätt efter barnets behov. Detta kopplar vi till vår definition av 

inkludering, där inkludering nås genom att skolan ska vara anpassad till för att innefatta och vara 

gynnsam för barns mångfald. 

Här menade Robin att man har samma riktlinjer och att måste man försöka uppfylla de här riktlinjerna 

utifrån barn gruppen, att man försöker lägga upp det så att alla barn är med. Att alla barnen blir erbjudna 

samma grejer. Det skulle kunna sägas att Robin har styrdokumenten som utgångspunkt och stöd i arbetet 

mad alla barn oavsett om barnet är född eller har invandrat till Sverige. Detta sker genom att ta hänsyn till 

barns olikheter när hon planerar sin verksamhet, att ingen ska känna sig utanför eller hamnar efter. Därför 

erbjuder hon barnen densamma möjligheter för att kanske hon upplever det som rättvisa.  

Robin menade att när invandrade barn kommer till förskolan, försöker vi få dem sitta med en kompis, där 

de känner sig tryggare och mer förstådda än att sitta med en vuxen, eller att man pratar med barnet på 

dess eget språk. Det verkar vara viktigt för Robin att invandrade barn ska känna sig trygga. Sedan 

påpekade hon att de barnen kan uppleva vuxna som oförståndiga och i högre nivå än dem samt att de 

barnen känner sig mer trygga med andra barn. Det kan vi tolka som att Robin sätter sig in i barnets 

situation och intar barnets perspektiv för att kunna erbjuda barnet allt det behöver. Som att försöka skapa 

en leksituation mad andra barn eller att växla några ord på barnets hemspråk om man kan det. Detta 

kopplar vi vår definition av inkludering som nås genom att skolan ska vara anpassad till för att innefatta 

och vara gynnsam för barns mångfald. Det kan också förstås som att hon erbjuder invandrade barn att 

sitta med en kompis för att undvika konflikten som kan ske med det barnet på grund av att barnet inte 

känner sig trygg eller förstådd av vuxna. Men i längden kan det orsaka att det blir ett hinder mellan 

invandrade barnet och pedagogen om man inte arbetar medvetet. 
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Silva menade att hon inte ser barns olikheter eller ursprung som ett hinder som hämmar arbetet mot en 

förskola för alla, utan som en tillgång som berikar det, vilket vi kopplar till vår definition av inkludering 

där barns olikheter ses som en tillgång i arbetet. Hon påpekade även att det ingår i uppdraget att arbeta 

med barns olikheter, normer och värden. Silva ansåg att man ska arbeta demokratiskt för att kunna uppnå 

en förkola för alla barn och att det kräver medkänsla, empati och att kunna inta andras perspektiv för att 

förstå deras upplevelser och situation. Här kan vi koppla Silvas tankar till interkulturalitetsbegreppet som 

vi definierat. Vi förstår det som att om pedagogen brister i dessa egenskaper blir ett demokratiskt arbete 

svårt att förverkliga och blir det svårt att ta till vara på barns olikheter på ett positivt och gynnsamt sätt. 

Silva sade:  

Jag tycker att det är jätteroligt att lära mig om nya kulturer och det är någonting som man växer av, barnen 

också växer av när de lär sig om varandras olikheter och varandras ursprung. Jag tycker att vi jobbar lite för 

lite med det i förskolan och skulle behöva jobba ännu mer men det är så med allt. Att kanske göra ett 

projekt om olika kulturer eller möten med andra kulturer.  

Silva menade att det är något trevligt att lära sig om andra kulturer och det kan bidra till utveckling hos 

både barn och pedagog, genom att få kunskap om varandras traditioner och länder blir man mer kunnig, 

kan vi förstå det som. Men Silva påpekade sedan att de arbetar otillräckligt mycket med att lyfta upp 

kulturerna, vilket de behöver göra. Hon menade även att det händer ofta att någon viktig del av 

verksamheten faller bort. Vi tolkar det som att arbetet med kulturer är något som pedagogerna bör satsa 

mer tid och kraft på för att kunna uppnå en förskola för alla. 

Något som Silva lyfte upp som ett dilemma är modermåls undervisning. Hon såg modermåls 

undervisning som ett trevligt tillfälle som gör det möjligt till barnen att förstå att de talar olika språk, 

vilket är något bra menade hon. Det tolkar vi som att när barnen förstår och blir medvetna att de har olika 

egenskaper, men att de i alla fall går i en och samma grupp, skapar det gemenskap, tillhörighet samt 

acceptans till varandras olikheter och därmed känna sig lika värda. Samtidigt ansåg Silva att modermåls 

undervisning ses som ett hinder för "ordinarie" verksamheten. Det skulle kunna sägas att när barnet 

lämnar verksamheten i olämpligt tid, för att få modermåls undervisning, kan barnets lärande begränsas 

och det kan känna sig exkluderad från barngruppen. Även modermåls lärare kan känna sig ovälkomna 

ibland och därför måste man planera verksamheten med hänsyn till barnen och dess modermåls lärare för 

att känna sig inkluderade och välkomna menade hon. Det kopplar vi till dilemman som Haug (1998) 

beskriver. Att det är skolans fasta arbetsformer, normer och värderingar som har skapat ett dilemma 
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eftersom barnet ska anpassa sig till både modermåls undervisning och till förskolans verksamhet. Detta 

kan orsaka att barnet drabbas av det. 

Sammanfattning – en förskola för alla barn 

Utifrån informanternas uppfattningar om hur man arbetar mot en förskola för alla trots barns olikheter 

med tanke på invandrare barn kan vi säga att det kan upplevas som ett dilemma eftersom det inte är lätt 

att inkludera alla barn med tanke hur olika barnen är. Det gäller att se dessa olikheter som tillgång i 

arbetet och att planera verksamhen med hänsyn till det och ta stöd av läroplanens riktlinjer som strävar 

efter att förverkliga en förskola för alla. Man lär barnen att de är lika vädra trots olikheterna genom att 

lyfta fram det gemensamma mellan individer och kulturer, vilket skapar respekt och acceptans till 

varandras olikheter. Att vara tydlig och att tala med barnet på dess språk samt att satsa mer tid och kraft 

med arbetet med kulturer för att kunna förverkliga iden om en för skola för alla barn.  

8.2.2  Inkluderings tillvägagångssätt 

Ulla menade att hon använder sig av olika strategier för att inkludera invandrade barn. När det gäller barn 

som kom från krigsländer och har upplevt trauma begränsar Ulla arbetet med dessa barn. Hon går inte 

med dem i skogen eller på biblioteket eftersom dessa barn kan lätt bli ängsliga om de ser främlingar. 

Istället försöker hon som vi förstår att skapa trygghet för dessa barn i förskolan. Detta kan tolkas som att 

hon intar barnsperspektiv som grund i arbetet med inkludering av invandrade barn. En annan strategi för 

inkludering som Ulla använder är att hon arbetar med att främja de invandrade barnens språkinlärning, 

vilket kan tolkas som att språket har stor betydelse för dessa barn för att kunna få ut sina känslor och 

tankar.       

En tredje strategi som Ulla brukar använda är att låna böcker och lada ner appar som synliggör barnets 

kultur för att barnet ska ha en igenkännande i förskolans miljö. När barnet känner igen sin kultur eller sitt 

språk på förskolan kan detta tolkas som att det kan skapa trygghet hos barnet, vilket i sin tur kan göra att 

barnet blir inkluderat. Utifrån Ullas tankar är det möjligt att säga att invandrade barn kräver mer tid och 

kraft av pedagogerna, när det gäller språkinlärning och arbetet med kultur för att skapa trygghet för 

barnen. Det kan vi koppla till vår definition av barn i behov av särskilt stöd. Till slut menade Ulla som vi 

kan förstå henne att de försöker att anpassa förskolan efter varje barns behov och förutsättningar för att 

alla barn ska känna trygghet och bli inkluderade.  

Anna ansåg:  
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Att ta hjälp av all personal som kan tolka för att det skapar trygghet. Barnet kommer känna att de förstår 

mig och att de vet vad jag säger. De barnen som har flyttat till Sverige från europeiska länder kanske har 

det lättare att inkludera sig men man vet aldrig de kanske ha upplevt något annat. 

En strategi som Anna använder för att inkludera invandrade barn är att ta hjälp av andra pedagoger som 

kan barnets språk för att barnet ska känna sig förstådd, vilket skapar trygghet. Vi förstår också att språket 

är viktigt och att barnet som inte gör sig uppfattat får ingen trygghet och det kan medföra att det inte blir 

inkluderat utan exkluderat. Hon framhöll att det är lättare att inkludera europeiska barn om de inte har 

upplevt något kanske traumatiskt och det kan vi tolka som att invandrade barn som kommer från 

krigsländer behöver mycket mera stöd än andra barn.  

Andrea ansåg att det viktigaste när man får invandrade barn, är att man först sitter och samtalar med 

föräldrarna. Syftet med samtalet är att få lite information som till exempel deras bakgrund och språk. 

Dessa informationer används för att kunna erbjuda barnen det stöd de behöver.  Här tog hon upp en 

konkretsituation där en pedagog missförstod barnets handlingar. Hon förklarade denna missförståelse med 

att pedagogen hade brist på information. Hon poängterade även att det är viktigt att tala med barnet och 

sätta sig in i barnets situation som invandrade barn som kommer till ett nytt och främmande land. Från 

denna situation kan vi förstå hur viktigt det är att ägna sig kunskap om barnets erfarenhetsvärld och 

tidigare upplevelser. Dessa kunskaper är en strategi som hjälper en i arbetet med inkludering.  Det sker 

genom att inta barns perspektiv, ha medkänsla och empati för barnet, respektera barnet och anpassa sig 

efter barnet. Detta kan förstås som att vara lyhörd, tydlig, ha förståelse för barnets situation och att utgå 

från barnet i sitt arbete. Andres tankar om att anpassa förskolan efter varje barns behov kopplar vi till vår 

definition av inkludering.   

Ett annat tillvägagångssätt som Andrea tog upp handlar om språk. Hon menade att de använder sig av 

språket som ett redskap för att kunna både förstå barnet och göra sig förstådd. Vi tolkar detta som att de 

strävar efter att inkludera barnet i barngruppen genom att först ge barnet trygghet. Detta sker genom att 

visa barnet att man bryr sig om det, att prata med barnet på sitt språk eller med kroppsspråket och att ha 

ögonkontakt, menade Andrea. Vi kan tolka det som att barnet först behöver känna sig trygg för att bli 

inkluderat och sedan kunna lära sig och utvecklas. Det kan förstås som att för att lyckas med detta ska 

man ge de här barnen mer tid och stöd, vilket vi kopplar till vår definition av barn i behov av särskilt stöd. 

Vi tolkar det som att inkludering är en process över tid och att det kan ta tid tills man får de invandrade 

barnen inkluderade i verksamheten.  
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På tal om de olika strategierna av inkludering, menade Markus att piktogram bilder är en strategi som han 

brukar använda för att kunna nå fram till de barn som inte har språket och göra sig förstådd i olika 

vardagliga situationer. På samlingar använder han denna strategi för att förklara vad de kommer att göra 

under dagen, som till exempel att ha frukt, leka tillsammans, klä på, äta lunch och så vidare. Markus 

ansåg att när han inte lyckas med att nå fram med språket med hjälp av piktogram, tar han hjälp av andra 

strategier som kroppsspråket, visa med kroppen, gester, peka eller att be ett annat barn som har ett 

gemensamt språk att tolka.  

Vi kan tolka det som att han använder sig av piktogram bilder för att lära barn att komma in i rutinerna, 

förstå sin vardag, känna sig som en del av verksamheten, känna trygghet och bli inkluderat. Han använder 

sig av olika strategier samtidigt för att vara övertydlig. Om inte den ena strategi fungerar, kommer den 

andra eller den tredje möjligen att vara till hjälp. När han använder andra barn för att tolka, kan det 

möjligen medföra att det invandrade barnet skaffa sig kompisar och på det sättet kan bli inkluderat. Av 

Markus arbetssätt förstår vi att han anpassar verksamheten efter barnen, vilket vi kopplar till vår 

definition av inkludering. Vi uppfattar det som att invandrade barn kräver ett komplicerat och genomtänkt 

arbetssätt, vilket i sin tur kräver mer tid och kompetensutveckling. Detta gör det möjligt at säga att 

invandrade barn behöver mer tid och stöd, vilket vi kopplar till vår definition av barn i behov av särskilt 

stöd. 

En annan strategi som Markus nämnde är att han tar hjälp av sina kollegor, i fall att han själv inte kan nå 

fram till ett barn och göra sig förstådd med hjälp av de tidigare nämnda strategierna. Att ta hjälp av en 

annan pedagog kan förstås som att han respekterar barnet och tänker på dess perspektiv. Det kan också 

förstås som att visa barn känner sig trygga med en annan pedagog. Detta tyder på att det finns ett 

samarbete bland pedagogerna i arbetslaget när det gäller arbetet med inkludering och att pedagogerna tar 

ansvaret och arbetar på allvar för att inkludera barnen. Markus använder olika strategier och är bered på 

att byta strategier beroende på situationen. 

De fem frågorna är en annan strategi som Markus använder sig av i arbetet med inkludering av alla barn. 

Han ansåg att   

Jag försöker hela tiden leta efter de här fem frågorna, har man svar på de fem frågorna eller har barn alltid 

svar på de frågorna så funkar allt bättre. 1- vad ska jag göra nu, 2-med vem ska jag vara, 3- var ska jag 

vara, 4- hur länge ska jag hålla på, 5- vad ska hända sen. Det kan vara helt enkelt dagsschemat, matrutinen. 

Om det kommer en ny, nu ska vi ha samling så att alla barn går in hjälps åt och plocka upp, vi ska ha frukt, 

vi ska samla oss på golvet, vi ska ha återberättande av Barba pappa saga i cirka 5 minuter. Nu tänker vi på 
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barn som inte har språket, om barn har språket då förstår mera de här ”fem frågorna”. Har inte det här 

barnet de frågorna, blir det väldigt förvirrat. Om man tvingar barnet att vara med blir det inte inkludering. 

Vi kan förstå att han använder de fem frågorna ständigt som en strategi för att inkludera barnen i 

verksamheten. Om barnet inte har språket, kommer det inte att ha svar på dessa frågor, vilket kan orsaka 

att barnet blir förvirrat och rörigt, menade han. Vi kan förstå att den här strategin inte kan fungera själv 

när det gäller invandrade barn som inte kan språket. Men det kan väl fungera med hjälp av de andra 

strategierna som piktogram bilder, kroppsspråk, ett annat barn som har samma språk, tolkar, eller att ta 

hjälp av en kollega. Med hjälp av dessa strategier förstår barnet de femfrågorna och ses språket inte som 

problem längre. Vi kan tolka det som att barnet kan nu förstå sin vardag på förskolan med hjälp av dessa 

frågor. Det känner sig inte längre förvirrad, orolig eller vilse, utan det har struktur, känner sig trygg och 

inkluderad. Av de förutnämnda strategierna kan vi förstå att Markus försöker anpassa sitt arbete efter det 

invandrade barnets och alla barnens behov för att inkludera alla barn i en förskola som avses vara för alla, 

vilket vi kopplar till vår definition av inkludering som nås genom att skolan ska vara anpassad till för att 

innefatta och vara gynnsam för barns mångfald. 

Robin yttrade sig på följande sätt 

Till att börja med barnen ska känna sig trygga, gör vi att föräldrarna ska vara väldigt aktiva speciellt när det 

gäller inskolningen. Det betyder inte att man ska lämna sitt barn eller att finnas här utan att hjälpa barnet att 

leka på förskolan och stötta, förklara saker och ting när barnet inte förstår. 

Det kan förstås som att först skapar man trygghet för dessa invandrade barn, genom att inkludera 

föräldrarna på förskolan, speciellt vid inskolning. Det sker för att kunna ta hjälp av föräldrarna med att 

berätta för barnet vad pedagogerna säger och menar när barnet inte får klart för sig. Denna strategi kan vi 

tolka som att pedagogen är medveten om att barnet kan bli exkluderad på grund av brist på språk och att 

det behöver stöd från en vuxen som förstår barnet bäst och som har en bra relation till barnet.  

En annan strategi som Robin använder under inskolningsperioden är att hon tar hjälp av barn som hon 

kallar för kärnbarn för att ge trygghet till dessa invandrade barn. Hon beskriver kärnbarnen som sociala, 

självständiga, observanta och utåtriktade. Vi tolkar det som att Robin känner ett behov av barn som är 

kompetenta för att stödja henne i sitt arbete med inkludering av invandrade barn.  

Silva sade: 

De strategierna jag har är att försöka vara närvarande, väldigt in lyssnande, försöka se till att barnet 

inkluderas i gemenskapen och ibland finns det barn eller personal som pratar samma språk då försöker jag 
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att knyta an, det ger trygghet för det här barnet. Man behöver hitta en punkt där barnet känner en trygghet 

det är det första, tillit för pedagogerna, barnet ska kunna bryta ihop framför mig och jag ska kunna försöka 

ta reda på varför det här barnet är ledsen, ibland kanske med hjälp av andra.  Jag tycker att det barnet är i 

behov av särskilt stöd och därför är det viktigt att ta emot det barnet med värdighet och med respekt.  

De strategier som Silva använder för att inkludera invandrade barn är att vara lyhörd, har förståelse för 

barnets situation och att vara en trygghetskälla samt stöd för barnet. Hon försöker även hitta någon 

pedagog som talar barnets språk och skapar förtroende för pedagogen. Det skulle även förstås som att hon 

försöker skapa tillhörighet till gruppen genom att inkludera barnet i gemenskapen.  Vi tolkar det som att 

hon använder all möjliga sätt för att invandrade barn ska känna sig trygga och inkluderade. Detta sker 

genom att anpassa förskolan för att innefatta och vara gynnsam för barns mångfald, vilket vi kopplar till 

vårt inkluderingsbegrepp. Silva påpekade även, som vi kan förstå, att det är viktigt att se till att man tar 

hänsyn och respekterar barnens behov när man placerar dem i en barngrupp, eftersom invandrade barn är 

i behov av särskilt stöd, särskilt med språket och att stödet kan se helt olika beroende på vad barnet har 

upplevt och vart det kommer ifrån, vilket hon uppfattar som svårt. Detta kopplar vi till vår definition av 

barn i behov av särskilt stöd och till dilemma perspektivet enligt Haug (1998) som menar att man ska ta 

hänsyn till de olika barnens behov och samtidigt erbjuda alla barn samma möjligheter, vilket är delimma.  

Sammanfattning – inkluderings tillvägagångssätt  

En sammanfattning av pedagogernas strategier för att inkludera invandrade barn är att skapa trygghet för 

barnet genom att anpassa förskolan efter barnet, vilket bland annat sker genom att samarbeta med 

föräldrar till dessa barn för att ta reda på barnets erfarenhetsvärld som hjälper pedagogen att skapa 

förståelse för barnet. Eller genom att hitta ett gemensamt språk, som till exempel piktogram bilder, 

kroppsspråk, gester, ögonkontakt, att prata med barnet på dess språk om det är möjligt, att ta hjälp av 

andra barn eller pedagoger som har samma språk som barnet att tolka. Pedagogerna tar även hjälp av 

andra pedagoger som barnet känner sig trygg med eller andra barn som är socialkompetenta och kan leka. 

Tryggheten skapas även genom att arbeta med invandrade barn inom förskolan i en liten grupp, genom att 

barnet har igenkännande för sin kultur i förskolans miljö eller genom att främja dessa barns 

språkinlärning för att kunna få ut sina tankar och känslor. De egenskaper som krävs för att lyckas med 

inkluderingsarbete är att inta barnsperspektiv, vara närvarande, lyhörd, och tydlig, ha medkänsla och 

empati samt att respektera barnets behov. En annan strategi För att inkludera invandrade barn är de 

femfrågorna; Vad ska jag göra nu? Med vem ska jag vara? Var ska jag vara? Hur länge ska jag hålla på? 

Som man ska alltid se till att barn har svar på dessa frågor, som möjliggör för barnet att förstå sin vardag 

och bli inkluderat.        
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8.2.3  Samarbetet med föräldrar 

Här presenterar vi hur samarbetet med föräldrar till invandrade barn kan användas som strategi för att 

inkludera invandrade barn. I detta sammanhang ansåg Ulla att: 

När man presenter för föräldrar hur man jobbar i förskolan och hur vår läroplan ser ut samt vilka normer 

och värden vi har, kan föräldrarna i sin tur förmedla det till sina barn. Vi säger vad vi förväntar oss av dem 

och vad de förväntar sig av oss och att ha respekt för individen. 

Detta kan vi tolka som att Ulla använder föräldrarnas samarbete som en brygga mellan barnet och 

förskolan och att det sker när man talar för föräldrarna vilka är deras rättigheter och skyldigheter för att 

kunna hjälpa barnet med att inkluderas på förskolan.  

Anna menade att även föräldrar ska vara delaktiga i verksamheten. Sedan lyfte hon upp samarbetet med 

föräldrar i form av informationsutbyte för att kunna veta hur barnet mår och vad barnet upplever eller har 

upplevt. I detta sammanhang menade hon att man kan ta hjälp av pedagogerna eller hämta en tolk för att 

kunna få information som kan vara viktiga och påverkar barnets inkludering. Detta deltagande som Anna 

beskrev här uppfattar vi som något som påverkar invandrade barnets inkludering. 

Här ansåg Andrea att  

Det påverkar jättemycket, man ska ha ett samarbete med föräldrarna, dialogen är jätteviktigt från början, 

men sen ska man ha en kontinuerlig uppföljning liksom hur barnet är hemma, hur det är här, 

språkutvecklingen. Det ska vara ett samarbete. 

Utifrån citatet kan vi förstå att det är oerhört viktigt att samarbeta med föräldrarna till invandrade barn. 

Detta samarbete kan influera barnets inkludering som kan vara ett reslutat av detta samarbete. Vi kan 

även förstå att det är jätteviktigt att ha en samverkan från början, för att kunna på bästa möjliga sätt stödja 

barnet båda i förskolan och i hemmet. I samtalet sker informations utbytte om hur barnet har det hemma 

och på förskolan. Detta kan tolkas som att om barnet har något problem eller behov hemma eller på 

förskola, ska både pedagogerna och föräldrarna arbetar tillsammans för att hitta en gemensam lösning 

som gynnar barnet och gör att barnets situation blir bättre. Det kan även förstås att i samverkan tar man 

upp var barnet befinner sig i sin utveckling, vad barnet lärt sig och vad finns det för hjälpmedel eller 

hinder som kan påverka barnet och dess utveckling.  

Markus ansåg att det sker ett samarbete med föräldrar på inskolningssamtal. Man förklarar för föräldrar 

om förskolans arbete och om vad deras barn behöver för att må bra. På föräldramöten brukar de visa en 
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bildspel med information och detaljerade bild beskrivningar om allt som barnet kan behöva på förskolan, 

som till exempel extrakläder, med tanke på föräldrar som inte kan språket. 

Detta kan tolkas som att förskolan respekterar föräldrarna genom detta samarbete. När föräldrarna känner 

sig respekterade, upplever de att förskolan är en bra plats för sina barn att vistas på, vilket kan i sin tur 

påverka barnet positivt.  Detta gör att barnets lust att vara på förskolan kan öka och det kan trivas på 

förskolan, och det kan på det sättet blir inkluderat. Det kan också förstås som att man i föräldramöten 

detaljerad beskriver allt även till de som redan kan språket, vilket kan ha andra följder. 

Robin menade att när man diskuterar med föräldrarna om sina barn och om hur dessa barn har det på 

förskolan kan man få stöd och råd av dem för att kunna lösa vissa problem som pedagogerna själva inte 

kunde reda ut. Det uppfattas som att samarbetet med föräldrarna leder till att man håller sig borta från 

vissa svårigheter eller dilemman som kan uppstå. Hon menade även att de alltid försöker be föräldrarna 

att fråga deras barn hur de upplever förskolan för att skapa trygghet hos barnet. Det kan förstås som att 

hon vill att föräldrarna ska bygga en uppfattning om hur deras barn har det på förskolan för att kunna 

stötta barnet på bästa sätt. Det kan också förstås som att när föräldrarna samarbetar med förskolan kan 

barnet känna sig trygg och inkluderad. Därefter påpekade Robin att det inte finns något förutbestämd 

tidsperiod för inskolning utan man avgör det beroende på barnets behov. Ibland behövs det två 

inskolningar för att återge barnet en trygghet. Det uppfattar vi som att man försöker anpassa 

verksamheten utifrån barnets behov och att man styrs inte av fasta former i inskolningen. Detta kopplar vi 

till systempatologi som innebär enligt Haug (1998) att anpassa skolan för att omfatta och arbeta med alla 

barn. Att inskola om barnet verkar vara en möjlig lösning för att ge barnet trygghet, men det gäller att 

föräldrarna är överens, har förståelse och tid för det.  

Silva menade att det är viktigt att även föräldrarna känner sig inkluderade och välkomna och att när 

föräldrarna känner sig trygga i förskolans miljö kan det i sin tur hjälpa barnet att bli inkluderad, vilket vi 

förstår att föräldrarna har stor påverkan på barnets inkludering.  

Sammanfattning – samarbetet med föräldrarna  

Vi kan sammanfatta informanternas svar med att samarbetet med föräldrarna används som en brygga 

mellan barnet och förskolan. Där sker ett informationsutbytte för att barnet ska må bra och känna sig 

trygg på förskolan. Man kan även samarbeta med föräldrarna för att hitta lösningar på vissa problem som 

pedagogerna själva inte kunde reda ut. I detta samarbete visar förskolan respekt för föräldrarna som kan 

påverka barnet positivt och i sin tur blir inkluderat. I detta samarbete strävar pedagogerna efter att anpassa 
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verksamheten utifrån barnets behov för att göra det inkluderat, vilket vi kopplar till vår definition av 

inkludering. 

8.2.4  Insatser för inkludering 

Om vilka insatser som krävs för att inkludera invandrade barn, ansåg Ulla ”Att lada ner appar som till 

exempel: du har rätt att vara den du är, fortbildning och medvetenhet. Jag tror inte att det behövs några 

resurser eftersom det har blivit allt för vanligt att ha mångfald”. 

Ulla nämnde appar som lyfter upp barns olikheter som rätt. Hon menade även att det är viktigt att öka sin 

kunskap och medvetenhet i arbetet med inkludering av invandrade barn. Det kan sägas att Ulla använder 

IKT som insats för inkludering av invandrade barn genom att ladda ner appar som exempelvis synliggör 

barnskulturer och etniciteter. Det påminner oss om mång- och interkulturalittets begrepp som vi tidigare 

definierat. Sedan menade hon att man behöver höja sin kompetens och arbeta medvetet med dessa 

invandrade barn. Sist påpekade Ulla att man inte behöver ta hjälp av resurser efter som de är vana vid att 

få invandrade barn på förskolan. Det kan vi förstå som att man har lärt sig hur man hanterar dessa 

invandrade barn själva och utan att få någon resurs. Det kan vi uppfatta som att pedagogerna fick 

erfarenheter på alla barns bekostnad.  

Anna nämnde här ett styrdokument som likabehandlingsplan som en insats som krävs för att inkludera 

invandrade barn, vilket vi tolkade som att man ska arbeta demokratiskt med barnen och att lära dem att de 

är lika värda. Sedan lyfte hon upp revidering som är i form av blanketter, där föräldrarna får ge förslag 

om fortsatt arbete. Det kan förstås som att föräldrars tankar ses som viktiga insatser och som påverkar 

barnets inkludering. Efteråt sa Anna att invandrade barn inte är i behov av en extra resurs och att de aldrig 

behövt det trots att de vet att de har tillgång till det. Detta kan vi förstå som att de klarar av att arbeta med 

inkludering av invandrade barn utan att ta hjälp av en extra resurs men det gäller att arbeta medvetet och 

vara självkritisk, anser vi.  

Andrea ansåg att det behövs en kompetensutveckling eftersom många pedagoger inte är insatta i de här 

invandrade barnen, deras bakgrund eller upplevelser. Hon betonade att man måste upplysa de här 

pedagogerna som kanske är fyrkantiga, inte ser och vill köra samma arbetsformer med alla barn. I detta 

sammanhang kopplar vi pedagogernas förhållningssätt till det kompensatoriska perspektivet som Haug 

(1998) lyfter upp. Av detta kan vi förstå att dessa pedagoger som arbetar med invandrade barn saknar 

kunskap om hur man bör arbeta med sådana barn. För att kunna lyckas med inkluderingsarbete krävs det 

bland annat att man tillägnar sig kunskap om barnets bakgrund, förutsättningar och tidigare erfarenheter. 
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Det krävs även flexibilitet hos pedagogerna, och att anpassa arbetssättet efter barnet. Det behövs även en 

vidgad syn för att kunna förstå dessa barn och deras agerande. Man måste vara lyhörd till dessa barn, inta 

deras perspektiv eftersom de har upplevt mycket. Detta kan tolkas som att man ska anpassa förskolan och 

dess pedagoger till dessa barns behov och förutsättningar.  

En annan insats som Andrea ansåg att det krävs när man får invandrade barn är extraresurs. Man ska 

kunna ge dem extra tid för det behöver dem som någon form av resurs, menade hon. Detta kan tolkas som 

att invandrade barn kräver mer arbete än de andra barnen, de behöver mer tid, och om pedagogerna i 

verksamheten inte kan anpassa sitt arbete efter att dessa barn behöver extra tid, krävs i detta fall att man 

anställa en person som extraresurs, för att möjliggöra det för pedagogerna att ägna sig åt det invandrade 

barnet. Av Andreas tankar kan invandrade barn ses som i behov av särskilt stöd, vilket vi kopplar till vår 

definition där det finns två anledningar till varför barnet betraktas vara i behov av särskilt stöd. Den första 

är om barnets behov förutsätter att pedagogerna behöver höja sin kompetens. Den andra är om barnets 

behov kräver mer tid från pedagogerna. I dessa två fall betraktas barnet i behov av särskilt stöd.  

En tredje insats som Andrea nämnde och som vi kan tolka, var att invandrade barn först behöver börja på 

en särskild förskola för att lära sig språket, för att sedan kunna börja på en ”vanlig” förskola, vilket hon 

uppfattar som både inkluderande och exkluderande insats. En möjlig tolkning är att invandrade barn ska 

anpassa sig till förskolan först, genom att bli exkluderat, vilket är en nackdel enligt Andrea. En fördel kan 

förstås som att när dessa barn har kommit igång med språket och förskolans rutiner, blir de bereda att 

börja på den ”vanliga” förskolan, där de kan ha det lättare att känna trygghet i jämförelse med de 

invandrade barn som börjar direkt på förskolan.   

Markus sade att:  

man behöver kompetens utveckling när det gäller olika strategier för att bemöta de här barnen och 

föräldrarna som kommer med annat språk och andra ryggsäcken, alla har olika förutsättningar och där 

gäller ju kompetens utveckling, och vi har varit på några föreläsningar.  

Det krävs kompetensutveckling hos pedagogerna så att de tillägnar sig olika arbetsmetoder för hur man 

bemöter barn och föräldrar som kommer från andra kulturer. Vi kan förstå att pedagogerna redan har fått 

någon form av kompetensutveckling, genom vilket skapar pedagogerna förståelse och respekt för andra 

kulturer, vilket vi kopplar till vår definition av interkulturalitet.  

Markus ansåg även att invandrade barn inte är i behov av särskilt stöd på grund av språket, utan om 

barnet har någon annan orsak som diagnos, behöver det en resurs. Det kan uppfattas som att bara barn 
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som har diagnos är i behov av särskilt stöd. Behöver inte barn som inte har någon diagnos och kräver 

mycket extra tid och kompetensutveckling, en form av särskilt stöd? Vi ser en motsägelse mellan Markus 

uppfattning och vår definition av barn i behov av särskilt stöd. Han tyckte även att man inte behöver ha 

någon resurs om det finns pedagoger som har språket eller om det finns modersmålslärare som man kan ta 

in. Av detta kan vi förstå att Markus inte ser språket som något problem. Detta kan bero på, som vi 

förstår, att han har fått kompetensutveckling och använder sig av olika strategier när det gäller arbetet 

med barn som inte har språket. Vi kan även förstå att de inte behöver sätta in någon resurs, när det finns 

pedagoger som har språket och modersmålundervisning. Detta kan tolkas som att de tar nytta av de 

resurser som finns på förskolan, vilket kan tyda på ett medvetet arbetssätt eller det är ekonomiska skäll 

som avgör detta.  

Robin betonade nödvändigheten med kompetensutveckling när det gäller inkludering av barn som 

invandrat från krigshärjade länder eller har upplevt något traumatiskt, vilket pedagogerna fick för att 

kunna stötta barnet på bästa sätt. Hon menade även att i arbetet med barn som kommit från trygga länder 

kan det vara lämpligt att man lär sig några ord på barnets språk. Eller att man tar reda på och öka sina 

kunskaper om barnens kulturer och traditioner för att underlätta arbetet med inkludering för invandrade 

barn. Vi kan uppfatta det hon menade med kompetensutveckling att man går ut på föreläsningar eller 

kurser utanför förskolans ram, vilket hon beskriver som nödvändigt i arbetet med barn som har upplevt 

trauma. Medan i arbetet med barn som kommit från trygga länder behövs det att höja pedagogens 

kunskaper om barnskultur och språk kan ske på egenhand genom till exempel fortbildning. Vi upplever 

ett behov av kompetensutveckling oavsett var barnet kommit ifrån, eftersom vilket barn som helst kan ha 

upplevt trauma.   

Sedan påpekade Robin att man kan behöva hjälp av en psykolog eller en resurs men att hon inte har 

behövt det. Hon förklarade anledningen till att hon klarar sig, utan hjälp av psykolog eller resurs, att hon 

tillhör samma kultur som barnen och att hon förstår barnen mycket bättre än svenska pedagoger. Det 

verkar vara att pedagogen känner sig säker i arbetet med barn som tillhör samma kultur som hennes, det 

kan förstås som att det blir svårt för henne att arbeta med barn som har andra kulturer. Det tolkar vi som 

att hon ser sin kulturtillhörighet som är desamma som invandrade barnen, som befinner sig i hennes 

grupp, som en fördel i arbetet med inkludering för dessa barn.  

Silva menade att man ska ha en extra personal i början, en medmänniska som helst kan barnets språk. 

Hon ansåg även att det krävs kompetens utveckling när det gäller kulturer och om hur ett barn lär sig 

språk, för att ett barn lär sig på olika sätt. Hon påpekade att det finns skolor som tar emot dessa barn 
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direkt när de kommer till Sverige för att integrera de och sedan skicka ut de till förskolor. Detta tyckte 

hon kan vara till hjälp eftersom man kommer in med samma premisser som alla andra. Hon menade att 

vissa barn är jätteduktiga men när de kommer in på helt andra premisser då glöms det hur duktigt barnet 

är och istället kämpar barnet med allt annat. Det kan ses som att det finns faktorer och insatser som kan 

påverka barnets inkludering. Att ha en extra resurs speciellt i början, att höja kompetensen kring olika 

metoder för att kunna stödja barnet i sin språkinlärning eller att de invandrade barnen får stöd utanför 

förskolan, i skolor som lär barnet språk, innan de placeras in på förskolan. Om dessa insatser inte äger 

rum kan barnet uppleva svårigheter, kan vi tolka det för. Detta kan vi koppla till kompensatoriska 

perspektivet som Haug framhåller att den maximala målsättningen inom detta perspektiv är att höja 

barnets nivå inom ett visst område så att barnet kan anpassa sig till skolan och samhället och blir 

jämbördig med de andra barnen. För att sedan sätta in barnet i den vanliga undervisningen.  

Sedan påpekade hon att det är viktigt att vara mäsklig och att det är förutsättningen för inkludering av 

invandrade barn. vi kan tolka Silvas svar som att det mest viktiga är att ha en medkänsla samt att kunna 

sätta sig in i andras situation. Det gäller även att arbeta som ett lag och hjälpa varandra för att kunna 

förbättra och utveckla verksamheten. Vi förstår även att hon visar missnöje och ogillande för 

verksamhetens fasta former som pedagogerna utgår ifrån när de lär barnen och att hos hälften av 

pedagogerna krävs det kompetensutvecklig när det gäller inlärningsmetodik. Detta kan vi koppla till 

dilemman som Haug lyfte upp att barnets uppväxt miljö har förändrats och blivit mångkulturell, vilket har 

medfört att barnet blir mer kompetent och får andra värderingar, vilket gör att barnet upplever skolan som 

otillräcklig och mindre anpassad efter dessa förändringar. Haug i sin tur menar att det är mycket centralt 

att inta barns perspektiv när man planerar sin verksamhet och utbildningen i allmänt. Det kräver även 

resurser som att ha kunskap om barns förutsättningar och kulturer samt kompetens utveckling hos lärare. 

Sammanfattning – insatser för inkludering 

En sammanfattning av pedagogernas tankar om insatser som krävs i arbetet med inkludering av 

invandrade barn, är att synliggöra barnskultur genom att lada ner appar som lyfter fram barns olika 

etniciteter och kulturer. Det krävs även kompetensutveckling kring arbetet med olika kulturer och 

arbetsmetoder om hur man bemöter människor som har olika kulturer. Det gäller även att arbeta som ett 

lag, ha medkänsla, vidgad syn, flexibilitet och lyhördhet, samt att inta barnsperspektiv och att anpassa 

förskola efter barnet. Det behövs även extraresurser i form av medmänniska som kan stödja barnet under 

verksamheten. Att höja barnets kompetens genom särlösningar, är en insats som upplevdes som både 

inkluderande och exkluderande. 
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9  Sammanfattning av resultat och slutdiskussion 

I den avlutande delen kommer resultatet av undersökningen att sammanfattas med kopplingar till tidigare 

forskning, teorier och begrepp, samt en diskussion föras kring relevansen av studien för läraryrket.  Även 

förslag på hur vidare forskning skulle kunna genomföras med den här undersökningen som startpunkt, 

kommer att presenteras.  

Syftet med vår undersökning var att öka förståelsen om hur invandrade barn blir inkluderade på 

förskolan, därför ville vi veta mera om några pedagogers uppfattningar om inkludering och om vilka 

strategier de använder för att inkludera invandrade barn. Den empiriska undersökningen gav oss kunskap 

om att pedagogerna i vår undersökning ansåg att det är viktigt för barn att man arbetar inkluderande 

eftersom det ingår i förskolans uppdrag. Pedagogernas uppfattningar om inkludering och ett inkluderande 

arbetssätt visar på medvetenhet hos dem om uppdraget, även om inte alla pedagoger uttryckligen refererar 

till läroplanen. Resultatet visade att det är viktigt, enligt samtliga pedagoger, att arbeta inkluderande för 

att kunna förverkliga målen i läroplanen för förskolan. Dessa mål innebär att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av deras förutsättningar och 

att förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, där barnen aktivt deltar, får sitt behov respekterade 

och tillgodosedda samt får uppleva sitt eget värde (Skolverket 1998/2010).  

Vi har även kommit fram till att de sex Pedagogerna som ingick i vår undersökning hade olika 

uppfattningar om vad inkludering innebär, vilket även Nilholm (2006) diskuterar. Nilholm (2006) anser 

att man menar olika saker när man använder inkluderingsbegreppet och att begreppet kan användas på 

olika sätt av olika aktörer. Om man tänker efter kommer vi ofta fram till att vi delar olika uppfattningar 

om en och samma begrepp menar Nilholm (2006).  

Om vi summerar alla informanternas uppfattningar om inkludering och ett inkluderande arbetssätt, kan vi 

i högre grad närma oss en omfattande beskrivning om vad inkludering och ett inkluderande arbetssätt kan 

innebära, anser vi. En sammanfattning av de sex pedagogernas uppfattningar om inkludering och ett 

inkluderande arbetssätt var att alla barn ska vara med och delta på liknande premisser oavsett deras 

olikheter, vilket skapar trygghet hos barnen. Att olikheterna ska ses som tillgång i arbetet, där alla barn 

känner sig viktiga, trygga och lika värda. När man inkluderar barn från olika kulturer, skapar det respekt 

för allas olikheter och alla känner sig lika värda. Inkluderingsarbetet leder till att barn ingår i ett 

socialsammanhang och därmed blir socialtkompetent, lär sig och utvecklas, vilket barnet har rätt till i en 

demokratisk verksamhet. När man blir inkluderat som barn redan på förskolan, bygger det grunden för 

inkludering inför hela livet. Nilholm och Göransson (2013) i sin tur framhåller att inkludering är ett 
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helhetsbegrepp som kräver många aspekter för att kunna förverkligas. Dessa aspekter är att verksamheten 

ska ses som ett system som innefattar olika grader av gemenskap, där alla elever är delaktiga i det sociala 

och pedagogiska miljön samt att elevernas olikhet ska ses som tillgång (Nilholm & Göransson 2013).  

Enligt resultatet kan vi tyda att de sex pedagogerna ansåg att invandrade barn kan bli exkluderade på 

grund av språket. Tre pedagoger tog upp samling som ett tillfälle, där invandrade barnet blir inkluderat 

eller exkluderat. Inkluderat om samlingen sker i smågrupper, där pedagogen lyfter fram det 

mångkulturella och tar del av invandrade barnets erfarenheter. Exkluderat blir barnet i stora grupper eller 

när det inte förstår beroende på hur pedagogen utrycker sig. Enligt resultatet kan vi också tyda att 

samtliga pedagoger uppfattade att invandrade barnet blir inkluderat mad hjälp av en vuxen som kan 

barnets språk eller att pedagogen tar hjälp av andra pedagoger som har samma språk som invandrade 

barnet. En pedagog ansåg att barnet kan bli exkluderat på grund av pedagogens språkbruk, att man 

stämplar barnet när man säger att det inte förstår språket. Detta styrker Nilholm genom att förklara att i 

skolan behöver man använda språket för att identifiera grupper som behöver extra stöd och att genom 

språkanvändning inkluderar man en grupp och exkluderar en annan (Nilholm2006).   

En slutsats som vi drog utifrån pedagogernas uppfattningar är att primärt för att invandrade barn ska 

känna sig inkluderade är att känna sig trygga, menade samtliga pedagoger i undersökningen. För att skapa 

trygghet och inkludera invandrade barnet använder samtliga pedagoger både likartade och skiftande 

strategier, denna skiftning kan bero på vilken utbildning pedagogerna har, eventuell fortbildning de fick 

eller så kan det vara erfarenhetsbaserad. En strategi som används av alla pedagoger är att anpassa 

förskolan efter barnets behov för att inkludera barnet och uppnå en förskola för alla barn trots barns 

olikheter, vilket stämmer överens med Nilholms definition av inkludering.  Nilholm menar att helheten 

ska anpassas till delarnas förutsättningar och att skolan ska vara organiserad utifrån att barn är olika 

(2006).  

När det gäller vilka strategier som pedagogerna i undersökningen använder för att inkludera invandrade 

barn, ansåg tre av pedagogerna att olikheterna som uppträder i barngruppen ska ses som något berikande. 

En pedagog ansåg att man ska lyfta fram det gemensamma bland barnen och inte fastna i olikheterna för 

att kunna förverkliga idén om en förskola för alla. Att lyfta fram det gemensamma och att se på barns 

olikheter som berikande, kopplar vi till Nilholm och Göransson (2013) som menar att elevers olikheter 

ska ses som tillgång inte som ett hinder och att undervisningen ska utgå från elevernas olika villkor och 

krav.  
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Att inta barns perspektiv är en viktig strategi för att inkludera alla barn, ansåg två av pedagogerna. Att 

inta barns perspektiv i arbetet stämmer överens med Haug som menar att det är mycket centalt att inta 

barns perspektiv när man planerar sin verksamhet (1998). Två pedagoger ansåg att arbetet mot en 

förskola för alla barn är svårt att uppnå och upplevde det som ett dilemma, eftersom det inte är lätt att 

inkludera alla barn med hänsyn till deras olikheter. Vilket stämmer överens med Lunneblads resultat, där 

han menar att det finns en osäkerhet om vad ett mångkulturellt arbetssätt kan innebära och hur man ska 

genomföra det i verksamheten. Därför har de flesta pedagoger svårighet med att utnyttja banens kulturella 

mångfald på ett lämpligt och gynnsamt sätt (Lunneblad 2006). Det kan även kopplas till dilemma 

perspektivet som innebär enligt Nilholm att man ska ge alla barn samma sak och att samtidigt måste man 

anpassa sig till barnens olikheter (2006).  

Utifrån resultatet kan vi säga att pedagogerna i vår undersökning använder flera tillvägagångssätt och 

arbetsmetoder för att inkludera invandrade barn. Tre av pedagogerna menade att de tar hjälp av andra 

pedagoger som kan barnets språk för att barnet ska känna sig förstådd och bli inkluderat. Tre pedagoger 

tar hjälp av andra barn i arbetet med inkludering av invandrade barn. Två av de pedagogerna använder 

andra barn som har samma språk som invandrade barnet för att tolka för pedagogen. Medan tredje 

pedagogen tar hjälp av de socialkompetenta barnen för att inkludera invandrade barnet i en leksituation. 

Tre pedagoger ansåg att man ska lyfta fram barns kultur i förskolan för att barnet ska känna igen sig i 

förskolans miljö och för att det är en förutsättning för inkludering av invandrade barn. Några andra 

strategier för inkludering som en pedagog använder med invandrade barn som inte har hunnit lära sig 

språket är piktogram bilder, kroppsspråk och en lista med fem frågor som hjälper barnet att träda in i 

verksamhetens aktiviteter och rutiner. Några generella egenskaper som en pedagog lyfte fram som viktiga 

att ha i arbetet med inkludering av invandrade barn är att vara lyhörd, närvarande och att vara en pedagog 

som barnet kan lita på och ta hjälp av.    

Vad vi kunde klart se att samtliga pedagoger menade att det var viktigt att samarbeta med föräldrarna för 

invandrade barn i arbetet med inkludering, men att detta samarbete skede på olika vis av olika pedagoger. 

Vår studie visade att samarbetet med föräldrarna till invandrade barn är en förutsättning för inkludering 

för dessa barn, vilket även Nilholm (2006) poängterar. Nilholm menar att engagemang och samarbete 

från föräldrarna är en gynnsam faktor för inkluderande processer i skolan och är en av de avgörande 

faktorerna för att inkludering ska fungera (2006). Men Nilholm ser vissa situationer som föräldramöten 

och utvecklingssamtal utifrån två dimensioner, inkluderande och exkluderande (2006). Detta framgick 

inte i vår studie.  
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Tre pedagoger menade att de tar hjälp av invandrade barnets föräldrar speciellt vid inskolningen dels för 

att ta del av barnets erfarenhetsvärld och dels för att be föräldern att förklara för barnet vad pedagogen 

säger. Två andra pedagoger menade att när föräldrarna inkluderas, känner sig trygga och välkomna i 

förskolans miljö kan det i sin tur hjälpa barnet att bli inkluderad och trygg. En pedagog menade att 

samarbetet med föräldrarna sker för att lösa vissa problem som pedagogen själv inte kunde lösa. 

Den empiriska undersökningen gav oss även kunskap om vilka insatser som krävs för att inkludera 

invandrade barn enligt de sex pedagoger som ingick i vår undersökning. Fem pedagoger lyfte upp 

kompetensutveckling i många områden, som berör invandrade barn, som ett krav för att lyckas i arbetet 

med inkludering. Tre pedagoger tog upp några egenskaper som krävs för att kunna inkludera invandrade 

barn, vilka är att vara flexibel, mänsklig, medveten och att ha vidgad syn och medkänsla. En insats som 

pedagogerna i undersökningen hade olika åsikter om är behovet av en extra resurs. Två pedagoger ansåg 

att det inte behövs en extra resurs alls när man arbetar med inkludering för invandrade barn. Två andra 

pedagoger utryckte tydligt att det är mycket nödvändigt att få en extra resurs som kan hjälpa invandrade 

barnet, medan en annan pedagog ansåg att det kan behövas men att hon själv inte hade känt det behovet. 

Sjätte pedagog menade att en extra resurs behövs bara för barn som har upplevt trauma eller har diagnos.  

En pedagog menade att man kan ladda ner appar som synliggör barnskultur och etnicitet som insats för 

inkludering av invandrade barn. En annan insats som en pedagog tog upp var att förhålla sig till 

likabehandlingsplanen. En annan insats som två pedagoger hade olika åsikter om är att invandrade barnet 

skulle börja i en särskola för att lära sig språket först och sedan placeras in på förskolan i barn gruppen. 

Det ena pedagogen tyckte att det är både inkluderande och exkluderande insats medan den andra 

pedagogen tyckte att denna insats är inkluderande och kan vara till hjälp eftersom man kommer in till 

barngruppen med samma premisser. De här tankarna kring barnets avskiljning från barn gruppen kan vi 

koppla till det kompensatoriska perspektivet och segregerande integrering som Haug (1998) tar upp. Den 

optimala målsättningen inom dessa perspektiv enligt Haug är att höja barnets nivå inom ett visst område 

så att barnet kan anpassa sig till skolan och samhället och blir jämbördig med de andra barnen. För att 

sedan sätta in barnet i den vanliga undervisningen, detta sker genom att tillsätta en extra resurs till en 

särskilt utbildning (Haug 1998). 

Insatserna som samtliga pedagoger i vår undersökning såg som centrala för invandrade barns inkludering 

stämmer till en stor del överens med faktorerna som Nilholm (2006) såg som avgörande för att 

inkludering ska fungera. De centrala faktorer som Nilholm framför i detta sammanhang är ledarskap med 

en klar vision, engagemang från barn och föräldrar, pedagogs inställningar, övergripande planering och 
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uppföljningar, kompetensutveckling, reflektion, gemensamt arbete i undervisningen, flexibelt stöd och 

bra finansiella möjligheter (Nilholm 2006).  

Utifrån vårt empiriska material som innefattar sex pedagogers uppfattningar och strategier för inkludering 

av invandrade barn kan vi dra slutsatsen att invandrade barn är i behov av särskilt stöd. Eftersom alla 

pedagoger som deltog i undersökning framhöll direkt eller indirekt att arbetet med invandrade barn kräver 

både mer tid och kompetensutveckling. Det kopplar vi till definitionen av barn i behov av särskilt stöd 

som Lutz (2006) beskriver. Att det finns två anledningar till varför barnet betraktas vara i behov av 

särskilt stöd. Den första är om barnets behov förutsätter att pedagogerna behöver höja sin kompetens. Den 

andra är om barnets behov kräver mer tid från pedagogerna. I dessa två fall betraktas barnet i behov av 

särskilt stöd (Lutz 2006).  

Vi anser att våra resultat kan användas som stöd för pedagogerna som vill ha bredare kunskap om 

inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Resultatet kan även ses som ett didaktiskt underlag som 

öppnar möjligheten till reflektion kring pedagogens yrkesroll både i skolan och på förskolan anser vi. 

Våra resultat gav svar på våra frågeställningar och förverkligade syftet med vår undersökning, anser vi. 

Vi kunde även koppla våra resultat till tidigare studiernas resultat i form av jämförelser, vi kunde 

dessutom hitta både likheter och skillnader. Som framgick i metoddelen har vi använt oss av intervjuer för 

att kunna få svar på våra forskningsfrågor. Vi fick informanternas uppfattningar, som var sex pedagoger, 

om inkludering av invandrade barn. De resultat som vi fick från intervjuerna rör barns inkludering utifrån 

de vuxnas perspektiv. Det verkade vara att pedagogerna är medvetna om hur ett inkluderande arbetssätt 

kan se ut. Men vi kan inte garantera om hur pedagogerna tillämpar sin kunskap i praktiken. Pedagogernas 

uppfattningar är våra undersökningsresultat. Resultaten kan ha påverkats av att pedagogerna uppfattar 

inkludering som ett uppdrag som man måste följa upp, det vill säga ett politiskt direkta. Resultaten beror 

också på att samtliga informanterna var pedagoger som arbetar i förskolor, där fler invandrade barn går. 

Hade vi valt att intervjua pedagoger i andra förskolor, skulle vi få andra uppfattningar och på det sättet 

skulle resultaten bli annorlunda.  

Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att undersöka hur invandrade barn bli inkluderade genom att 

använda observationer och barnintervjuer som metod, för att kunna tydligare se hur pedagogerna arbetar 

för att inkludera barnen och man kan även få barnsperspektiv på inkludering.  
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11  Bilaga: Intervjuguide till pedagoger 

 

1- Vilken utbildning har du? 

2- Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

3- Vad är inkludering enligt dig? Varför ska man arbeta inkluderande? 

4- Hur kan man arbeta mot en förskola för alla trots barns olikheter med tanke på invandrade barn? 

5- Vilka strategier använder du dig av för att inkludera invandrade barn?  

6-  I vilka situationer uppfattar du invandrade barn som inkluderade eller exkluderade? 

7- På vilket sätt kan samarbetet med föräldrar till invandrade barnen påverka barnets inkludering? 

8- Vilka insatser krävs för att inkludera invandrade barn? 

 


