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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare anpassar lässtunden för att inkludera 

barn med funktionsnedsättning samt hur stor andel barnlitteratur som behandlar barn med 

funktionsnedsättning som det finns i förskolan. För att hålla en röd tråd i arbetet och för att 

uppnå studiens syfte utformade vi två frågeställningar: Vilka metoder använder 

förskollärare för att inkludera barn med funktionsnedsättning i vardagliga aktiviteter som 

lässtunden? I vilken omfattning har barnen och arbetslaget på förskolan tillgång till 

barnlitteratur som berör barn med funktionsnedsättning? 

 

Studiens material samlades via två delstudier, en kvantitativ enkätundersökning och fem 

kvalitativa intervjuer. Dessa metoder valdes ut för att ge ett mätningsbart resultat samt ett 

reflekterande resultat där det går att urskilja likheter och skillnader i teorin och praktiken. 

Utifrån sammanställningarna av de båda delstudierna har vi tillsammans kritiskt analyserat 

resultaten och fört en diskussion. 

 

Bakgrunden till studien grundas på våra egna erfarenheter av ett inkluderande 

förhållningssätt i barngruppen samt urvalet av barnlitteratur som finns tillgängligt. Vi har 

själva uppfattat att pedagoger exkluderar barn med funktionsnedsättning med  

låt-gå-pedagogik istället för att inkluderar in samtliga barn i förskolans verksamhet. Vi har 

även uppmärksammat hur lite barnlitteratur det finns tillgängligt som handlar om barn med 

funktionsnedsättning.  

 

I resultatet framkom det att flera pedagoger i dagens förskoleverksamhet anser att 

variationen på dagens barnlitteratur inte följer med i samhällets utveckling, det behövs ett 

bredare utbud. Det framkom även att det endast krävs små förändringar i pedagogernas 

förhållningssätt för att alla barnen ska inkluderas in i barngruppen för att kunna ta del av 

lärandet som sker i grupp. Av resultatet kan vi utläsa att barnlitteraturen behöver en större 

bredd och variation samtidigt som pedagogerna bara behöver göra små förändringar i sin 

pedagogik för att alla barnen ska känna sig delaktiga. 

 

Studiens centrala begrepp är inkludering. Vi valde begreppet eftersom det inte bara 

innefattar verksamhetens miljö och pedagogernas pedagog, begreppet innefattar också 

materialet som finns tillgängligt och lärande materialet som används i förskolan. 

Studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på lärande som sker i samspel 

med andra. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, inkludering, barnlitteratur, lässamlingar 



 

 

 

Innehållsförteckning 
1.Inledning ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................... 1 

1.2 Arbetsfördelning ....................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ....................................................................................................................................... 2 

2.1 Skolverket ................................................................................................................................. 2 

2.2 Läroplanen ................................................................................................................................ 3 

2.3 Samspel, stimulans och ledning ............................................................................................... 3 

3. Teoretisk utgångspunkt och begrepp ......................................................................................... 4 

3.1 Sociokulturellt perspektiv ......................................................................................................... 4 

3.2 Begrepp .................................................................................................................................... 5 

3.2.1 Funktionsnedsättning ......................................................................................................... 5 

3.2.2 Inkludering och integrering ............................................................................................... 6 

3.2.3 Proximal utvecklingszon ................................................................................................... 6 

3.2.4 Funktionell olikhet ............................................................................................................ 6 

3.2.5 Horisontella relationer ....................................................................................................... 7 

3.2.6 Kommunikativ praktik ...................................................................................................... 7 

4. Tidigare forskning ........................................................................................................................ 8 

4.1 Inkludering och delaktighet ...................................................................................................... 8 

4.2 Ett anpassat förhållningssätt ..................................................................................................... 9 

4.3 För- och nackdelar med inkludering ...................................................................................... 10 

5. Metod ........................................................................................................................................... 12 

5.1 Delstudie 1 .............................................................................................................................. 12 

5.1.1 Kvantitativ enkät som metodval ...................................................................................... 12 

5.2 Delstudie 2 .............................................................................................................................. 13 

5.2.1 Kvalitativ intervju som metodval .................................................................................... 13 

5.5 Urval ....................................................................................................................................... 14 

5.5.1 Delstudie 1 ....................................................................................................................... 14 

5.5.2 Delstudie 2 ....................................................................................................................... 15 

5.6 Etiska övervägande................................................................................................................. 16 

6. Resultat och analys ..................................................................................................................... 16 

6.1 Resultat och analys (enkätundersökning) ............................................................................... 16 

6.1.1 Enkätens övergripande resultat ........................................................................................ 16 

6.1.2 Vikten av barnlitteratur.................................................................................................... 18 

6.1.3 Antalet barnlitteratur som berör barn med funktionsnedsättning .................................... 19 

6.1.4 Finns det tillräckligt med barnlitteratur om funktionsnedsättning .................................. 20 

6.1.5 Respondenternas reflektioner .......................................................................................... 20 

6.2 Resultat och analys (Intervjuundersökning) ........................................................................... 23 

6.2.1 Hur anpassar förskollärarna lässamlingarna och vilka förhållningsätt använder de för ett 

inkluderande syfte? ................................................................................................................... 23 



 

 

 

6.2.3 Hur ser en lässamling ut om förskollärarna fick bestämma? ........................................... 24 

6.2.4 Likheter och skillnader .................................................................................................... 25 

6.3 Metoddiskussion ..................................................................................................................... 26 

6.3.1 Delstudie 1 (Enkätundersökning) .................................................................................... 26 

6.3.2 Delstudie 2 (Intervjuundersökning) ................................................................................. 27 

7. Diskussion och slutsats ............................................................................................................... 28 

7.1 Resultatdiskussion delstudie 1 (Enkätundersökning) ............................................................. 28 

7.2 Resultatdiskussion delstudie 2 (Intervjuundersökning) .......................................................... 30 

7.3 Slutsats ................................................................................................................................... 31 

8. Referenslista ................................................................................................................................ 32 

9. Bilagor ......................................................................................................................................... 35 

9.1 Bilaga 1 - Enkätens upplägg ................................................................................................... 35 

9.2 Bilaga 2 -  Intervjuguide ......................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 

 

1.Inledning 

Dagens samhälle är i ständig förändring vilket innebär att förskolans arbetssätt också 

behöver förändras för att uppnå kraven som ställs på förskolans verksamhet. Lässamlingar 

och barnlitteratur kan ses som en stor del av förskolans verksamhet och har en stor 

inverkan på barnens lärande och utveckling. Det är i barnlitteraturen som barnen får ta del 

av sin omvärld och ta del av situationer som de annars inte skulle möta på. Men är 

barnlitteraturen uppdaterad utifrån hur samhället ser ut?  

 

Idag är det fler barn med funktionsnedsättning som spenderar sina dagar på förskolan. 

Verksamheten behöver anpassas för att inkludera samtliga barn utifrån kompetens och 

möjligheter. Många aktiviteter utförs dagligen i förskolan för att utmana barnens lärande, 

en av dessa aktiviteter är lässtunden. Men får alla barnen ta del av aktiviteterna som finns i 

förskolan? Hur arbetar förskollärarna för att inkludera barn med funktionsnedsättning? 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare anpassar lässamlingar för att 

inkludera barn med funktionsnedsättning samt hur stor andel barnlitteratur som behandlar 

barn med funktionsnedsättning som finns i förskolan. 

 

Frågeställningar 
 Vilka metoder använder förskollärare för att inkludera barn med 

funktionsnedsättning i vardagliga aktiviteter som lässamlingar? 

 I vilken omfattning har barnen och arbetslaget på förskolan tillgång till 

barnlitteratur som berör barn med funktionsnedsättning? 

1.2 Arbetsfördelning 

Under hela studien har arbetsfördelningen varierat, då studien innehåller två delar. Sandra 

Andersson har fokuserat på delstudie 1 och Sanna Olforser har fokuserat på delstudie 2. 

Detta har inneburit att de olika delstudierna har skrivits separat. De resterande områdena 

har vi delat upp mellan varandra och sedan har vi tillsammans reflekterat och diskuterat 

kring det som den andre har skrivit. Vi har försökt att göra en så jämn fördelning som 

möjligt vilket innebär att Sandras huvudfokus har varit den tidigare forskningen och den 

teoretiska utgångspunkten, medan Sannas huvudfokus har varit studiens bakgrund och 

begrepp. Resterande delar har vi valt att arbeta fram tillsammans. 

 

Vi började dagarna med att samtala om vad vi hade gjort när vi suttit själva och hur långt 

vi kommit i de olika delarna. Detta för att sedan bestämma hur vi skulle lägga upp dagen 

med de olika arbetsuppgifterna. Eftersom Sandra och Sanna har skrivit varsin del i studien 
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så var det första tiden uppdelad eftersom vi kände att de olika delstudierna krävde olika 

upplägg. I delstudie 1 skulle en enkät skickas ut till förskolepersonal och i delstudie 2 

skulle det genomföras besöksintervjuer. När de två delstudierna var genomförda träffades 

vi och diskuterade vad vi fått fram från de olika datainsamlingarna och hur långt vi kommit 

i denna process. När all data var insamlad så bearbetades materialet, delstudie 1 gjordes via 

statistik och diagram och delstudie 2 transkriberades, bådas data tog långt tid att 

sammanställa. 

 

Detta självständiga arbete har bidragit till att vi har fått en fördjupning kring ämnet, studien 

har även fått oss att inse att det inte finns mycket forskning kring ämnet. Ämnet har varit 

aktuellt och intressant vilket har gett oss ett driv till att vilja fortsätta undersöka för att se 

hur stor bredd av forskning det finns inom ämnet. Studien har inneburit att vi lärt oss hur 

man skriver mer akademiska texter. Ett så stort arbete som ingen av oss har gjort förut har 

varit en utmaning i sig men ändå väldigt lärorikt. För att vi ska nå fram till vårt syfte och 

frågeställningar har det inneburit en kreativ process för oss. Arbetet har gått från att vara 

strukturerat och även en del självständig process som ledde till en färdigställd studie. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Skolverket 

I Skolverkets allmänna råd framgår det att alla barn ska få uppleva den tillfredställelse som 

de kan känna när de övervinner svårigheter, göra framsteg och att barnen får uppleva att de 

får känna tillhörighet till barngruppen. Barngruppen på förskolan ska ses som en aktiv och 

viktig del i barnets lärande och utveckling och därför är det viktigt att de barn som behöver 

extra stöd får sina individuella behov tillgodosedda i den ordinarie verksamheten. 

Verksamheten är en resurs för barn som varaktigt eller tillfälligt är i behov av särskilt stöd i 

sin utveckling. Barn som har behov av särskilt stöd har svårigheter som är beroende på vad 

som händer i mötet mellan människor, i den miljö som finns på förskolan och de aktiviteter 

som sker i förskolan. Det betyder att funktionsnedsättningen i sig inte är en egenskap hos 

barnet utan att funktionsnedsättningen kan vara situationsbunden, vilket innebär att ett barn 

med funktionsnedsättning som vistas i förskolans miljö kan få vissa svårigheter och 

utmaningar, men att de barnen inte behöver få samma svårigheter i en annan miljö. Det är 

viktigt att man alltid bemöter de barn som är i behov av särskilt stöd utifrån deras egna 

behov och kompetens, att man ser barnen i sin utveckling som subjekt med samma 

rättigheter och skyldigheter som alla barn. Barnen är inte sin funktionsnedsättning och är 

därför inte ett objekt för specialpedagogiska insatser utan det kan vara verksamheter som 

kan behöva specialpedagogisk handling som gynnar en med inkluderande miljö och 

pedagogik (Skolverket, 2013, s. 31). 
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2.2 Läroplanen 

De grundläggande värdena i förskolans läroplan uttrycker de etiska förhållningssätten som 

ska prägla verksamheten. Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom jämställdhet 

och rättvisa, även egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten. Genom konkreta upplevelser ska barnen få möjlighet att tillägna sig de 

etiska värdena och normer. De förhållningssätt som vuxna använder sig av påverkar 

barnens respekt och förståelse för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle, därför är de vuxna viktiga förebilder för barn (Lpfö98, 2016, s. 4). 

 

Enligt läroplanen ska inget barn i förskolan utsättas för kränkande behandling och 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, 

sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning. Verksamheten ska anpassas 

så det passar alla barn i förskolan. Barn som har varaktigt eller tillfälligt behov av stöd och 

stimulans, ska de få det stödet utformat med hänsyn till sina egna förutsättningar och 

behov så att barnen utvecklas så långt som möjligt (Lpfö98, 2016, s. 4). Arbetslaget ska 

samarbeta för att de ska kunna erbjuda barnen stöd i sin utveckling genom att erbjuda en 

god miljö för utveckling, lek och lärande (Lpfö98, 2016, s. 11). Det är viktigt med 

samarbetet mellan personal och barnets vårdnadshavare för att skapa ett förtroende, detta 

för att vistelsen på förskolan ska ge ett positivt stöd för barn i svårigheter. Barnen i 

förskolan ska få känna tillfredsställelse, barnen gör framsteg och får övervinna svårigheter 

och samtidigt få uppleva sig vara en del i barngruppen. Det är viktigt att förskolan strävar 

efter att barn utvecklar förståelse för andra medmänniskor, att de skapar en förståelse för 

andra människors olika förutsättningar. En del av förskolechefens arbete innebär att hen 

ska utforma verksamheten så att barn får det särskilda stödet som behövs, se till så att 

barnen får sina behov tillgodosedda och se till så att barnen får den hjälp och de 

utmaningar som behövs för att utvecklas (Lpfö98, s. 5, 8 & 16). 

2.3 Samspel, stimulans och ledning 

Alla barn ska ges den stimulans och ledning som behövs för dess personliga utveckling och 

lärande för att barnen utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas, detta enligt 

utbildningens mål. Barn med funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de kunskapskrav 

som ställs på dem, har möjlighet till stöd som syftar till att man så långt som möjligt 

motverkar funktionsnedsättningens konsekvens. Specialpedagogerna är en nyckelperson 

för barn med funktionsnedsättning. Specialpedagogerna finns i förskolan som en resurs för 

att stöttar de barn som har funktionsnedsättning. Deras arbetssätt utgår utifrån förskolans 

arbetssätt och struktur (Hammarberg, 2015, s. 19 & 34). Barn som har svårighet för att 

samspela med andra barn och barn med försenad tal- och språkutveckling är enligt 

pedagogerna det vanligaste problem som barn har i förskolan. För att barn ska bli 

inkluderade i förskolan är interaktion mellan barnen en avgörande faktor. Beroende på vad 

för funktionsnedsättning barnet har, har självklart en påverkan på hur mycket de kan 

samspela med andra barn. Samspel mellan vuxna och barn och även mellan barn och barn 

har en stor betydelse för om barnet med funktionsnedsättning känner sig sedda, 
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inkluderade och bekräftade. Det blir en stor utmaning för personalen att se till att alla barn 

får möjlighet att medverka utifrån sina olika förutsättningar (Hammarberg, 2015, s. 49, 

51). 

 

3. Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien undersöker frågor utifrån en kunskapssyn som ligger i ramarna för det 

sociokulturella perspektivet. Denna kunskapssyn innebär att lärandet och undervisningen 

har en social syn på processen (Gibbons, 2016, s. 29). Det är ett samspel mellan det sociala 

och verbala som sker mellan barn och vuxna, samspelet är drivkraften som för 

utvecklingen och lärandet och undervisningen framåt (Berg, 2011, s. 52; Gibbons, 2016, s. 

31). Det innebär även att individen och pedagogen aktivt deltar, lärandet ses som ett 

samarbetsobjekt. Den främsta forskaren inom det sociokulturella perspektivet är Lev 

Vygotskij. Vygotskijs forskning grundar sig på ett samspel mellan barn och vuxna, ett 

samspel som utgår utifrån individens intresse och erfarenheter. Barnen lär tillsammans med 

andra, interaktionen som sker i grupp gynnar lärandet och ger goda möjligheter till att 

barnen utvecklar ny kunskap och erfarenheter (Stier & Sandström, 2009, s. 43). Den 

mänskliga utvecklingen ses mer som social än som individualistisk. Barnets individuella 

utveckling ses som en produkt av, istället för att ses som en förutsättning för (Gibbons, 

2016, s. 30). Det innebär att utvecklingen är en del av lärandet, inte att utvecklingen är en 

förutsättning för att barnen ska nå ett lärande. En av de främsta utgångspunkterna i det 

sociokulturella perspektivet är lärandet och det mänskliga tänkandet/handlandet. Det 

innebär att fokus ligger på samspelet mellan kollektiv och individ, hur individen tar till sig 

och utnyttjar de fysiska och kognitiva resurser som finns tillgängliga (Säljö, 2000, s. 18). 

Inom det sociokulturella perspektivet byggs en relation och kommunikation, det är en 

handling. Kommunikationen ses som en viktig del, det handlar om att koda kunskapen i 

samtal i den sociala kontexten. Språket är en väldigt viktig och unik del i lärandet, språket 

är en grundläggande del för att kunna kommunicera kunskapen (Säljö, 2000, s. 25 & 35). 

Det är i kommunikationen som barnet blir delaktigt i färdigheter och kunskaper, genom att 

ta del av vad andra pedagoger, föräldrar och andra barn säger för att få flera synvinklar, 

ökar medvetenheten för vad som är intressant i omvärlden (ibid., s. 37). I förskolan är det 

pedagogens roll som blir central för att hjälpa barnen att förstå sambanden mellan 

handlandet och föreställningarna. Barnen utför det konkreta arbetet men pedagogen 

behöver hjälpa barnet att synliggöra det dolda i lärandetillfället genom att utforma nya 

infallsvinklar och arbetsmetoder utifrån barnets föreställningar, detta hjälper barnen att 

utveckla ett helhetslärande i hur barnet ska tänka, inte bara vad barnet ska tänka (Säljö, 

2000, s. 37; Berg, 2011, s. 52; Gibbons; 2016, s. 31). 

Förskolan strävar efter att arbeta utifrån de didaktiska frågorna och i det sociokulturella 

perspektivet är de centrala didaktiska frågorna hur undervisningen bör planeras och för 

vem. Dessa två frågor brukar tillsammans med vad som ska undervisas och varför det ska 
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undervisas (Berg, 2011, s. 52). Denna studie fokuserar på varför och hur undervisningen i 

förskolan bör organiseras för att inkludera alla barnen. Studien utgår från att inkludera 

samtliga barn i barngruppen i lärandetillfällena som ges i förskolan, i detta fall med fokus 

på lässtunden. I lässtunderna ges tillfälle för efterarbete och reflektioner där barnen 

gemensamt samtalar och reflekterar sig till kunskapen utifrån olika erfarenheter och 

synvinklar, barnen lär tillsammans i gruppen. 

I förskolans vardagliga aktiviteter lär barnen sig i tidig ålder att samtala, tänka ihop med 

andra barn, samarbeta samt lösa problem. När barnen samspelar med andra barn i en 

målinriktad aktivitet utvecklas barnen kognitivt vilket innebär barnens intellektuella 

funktioner såsom barnens förståelse, beslutsfattande, tänkande, problemlösande, 

jämförande och bedömande (Gibbons, 2016, s. 30–31). Barnen lär i samspel med andra 

barn, vilket gör att det inte går att undvika lärandet eftersom varje situation är ett 

lärandetillfälle för barnen, istället är frågan vad barnen lär i varje tillfälle, detta inbegriper 

det sociokulturella perspektivet. Genom samspelet är det inte aktivitetens utförande som 

står i centrum utan de bestående aspekter som hjälper till att skapa en helhet i vad barnet 

lär sig. Det sociala samspelet blir en resurs i barnens individuella tänkande (Säljö, 2000, s. 

47; Gibbons, 2016, s. 31). Det är via den sociala praktiken som barnens tänkande formas 

där situationen och levnadsförhållande blir en del av lärandet. Det är naturligt för barn att 

söka mönster i handlande, normer och regler för att begripliggöra olika fenomen i 

samhället. Barnen behöver stöd i att konstruera sin kunskap, pedagogerna behöver då 

synliggöra det som barnen inte ser, utforma nya arbetsmetoder och nya infallsvinklar 

(Berg, 2011, s. 52). 

3.2 Begrepp 

Nedan följer en beskrivning av studiens centrala begrepp. I studien användes begreppen i 

ett förklarande och reflekterande syfte, därav har vi valt att lyfta dessa begrepp och 

förklara deras innebörd. Studien innehåller samtliga begrepp men begreppen kan 

förekomma i olika termer.  

3.2.1 Funktionsnedsättning 

Studien utgår från begreppet funktionsnedsättning eftersom Socialstyrelsen beslutade 2007 

att funktionsnedsättning ersätter det mer negativa benämningarna funktionshinder och 

handikapp. En funktionsnedsättning kan uppstå hos barn och vuxna till följd av en 

medfödd eller förvärvad skada, till följd av sjukdom eller annat tillstånd. Dessa skador, 

sjukdomar eller nedsättningar kan vara övergående men det kan även vara bestående för 

resten av barnets eller den vuxnes liv (Socialstyrelsen, 2007). 

 

 

Funktionsnedsättning är benämningen för individer som har nedsatt fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Det innebär även att barn som har en funktionsnedsättning 

ofta är i behov av särskilt stöd. Barns och vuxnas funktionsnedsättningar kan bestå av flera 
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olika försvagningar eller nedsättningar som innefattar fysiska eller intellektuella skador 

och sjukdomar, synskador, hörselskador, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar, det 

kan även innefatta försvagningar inom dessa områden (Socialdepartementet, 1998). 

3.2.2 Inkludering och integrering 

Inkluderingsbegreppet ses i relation till integreringsbegreppet, det finns dock en del brister 

i integreringsbegreppet. Från mitten på av 1800-talet till mitten på nästa sekel (1960) så 

såg man begreppet ”integration” som ett genomgripande alternativ. Det är viktigt att 

poängtera att inkludering inte är detsamma som integrering. I samband med 

Salamancadeklarationen fick begreppet inkludering ett internationellt genombrott 

(UNESCO, 2006) har mer och mer kommit att ersätta integrationsbegreppet. Nilholm 

menar att det nya begreppet har fått ett positivt bemötande av samhället. Enligt Nilholm 

(2006) så skiljer sig begreppen integrering och inkludering. Integrering innebär att helheten 

ska anpassas till delarnas (barnens) beskaffenhet, medans inkludering innebär att delarna 

(barnen) ska passas in i en helhet (Nilholm, 2006, s. 14). Nilholm tolkar integrering till att 

vara en assimileringsprocess medan inkludering utmanar befintliga hierarkier. 

Inkluderingsbegreppet går också att ses som mer förekommande på den internationella 

arenan (Nilholm, 2006, s. 14–15). Nilholm menar att inkludering handlar om att förskolan 

ska undvika så kallade särlösningar och att alla barn har rätt till att känna sig delaktiga, 

både i sitt lärande och socialt (Nilholm, 2012, s. 20). 

3.2.3 Proximal utvecklingszon 

Begreppet används för att betrakta människor utveckling och lärande på ett dynamiskt sätt 

(zone of proximal development, förkortning ZPD), denna utvecklingszon definierar 

Vygotskij som ”avståndet” mellan det som individen kan prestera ensam och som inte 

kräver stöd, vad man kan prestera under en vuxens ledning eller kamrater som är kapabla. 

Vygotskij vill med begreppet proximal utvecklingszon, betona att det intressanta inte bara 

är ur ett psykologiskt perspektiv, inte heller barnet i huvudsak och den kompetens som 

uppvisas av barnet, utan det är vad som är potentialen för barnets förståelse och agerande 

(Säljö, 2000, s. 120–122). 

 

 
Figur 1: Utvecklingszon (Säljö, 2000, s. 122). 

3.2.4 Funktionell olikhet 

Funktionell olikhet handlar om kroppsligt-individuella variationer, det innebär att man 

diskuterar de utvecklings- och förmågerelaterade relationer människor ingår i. Det innebär 

även människors föreställningar om den värld de befinner sig i. Den kultur man lever i 
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upprätthålls genom rutiner, såsom upprepade vardagsaktiviteter, varigenom omvärlden 

tolkas. Förutom sociokulturell kunskap, får individer en tillhörighet och trygghet som ger 

en del förståelse (Jansson, 2004, s. 173–174).  

3.2.5 Horisontella relationer 

Det framkommer olika former av samspel i barns liv, exempelvis samspel mellan sociala- 

och miljöfaktorer, omsorg, lärande, horisontella relationer och kamratkulturer. Den 

horisontella relationen är inom lek och kamratkulturer en väsentlig faktor. Lekkulturen 

innefattar den horisontella relationen, där barn möts i en jämlik status- och maktposition 

som till stor del handlar om samskapande. Den sociala leken utvecklas inom 

kamratkulturen och även de kulturella rutiner och omvärldstolkningar, där vuxenkulturen 

bearbetas och sedan återuppspelas i barns lek, detta kallas tolkande reproduktion. Barnen 

är jämlika i den kamratkultur som de växer in i och kan förhandla, argumentera eller 

övertala den svaga makten, den förflyttas även under lekens gång genom olika aktörer. 

Den horisontella relationen är mest situations- och uppgiftsorienterad (Jansson, 2004, s. 

174–175). 

3.2.6 Kommunikativ praktik 

Den kommunikativa processen är en central del i det sociokulturella perspektivet på det 

mänskligt lärande och dess utveckling. Genom kommunikation blir individen delaktig i 

färdigheter och kunskaper. Det är när barnet lyssnar till andra som de då föreställer sig 

världen, barnet blir då medveten om vad som är värdefullt och intressant att urskilja, ur det 

som de har iakttagit. Barnet föds in i kommunikativa och interaktiva förlopp, i detta 

förlopp finns det inbyggda förhållningssätt och perspektiv till omvärlden (Säljö, 2000, s. 

37). 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Inkludering och delaktighet 

Inkludering är ett begrepp som utmanar den befintliga hierarkin. Inkludering syftar på att 

verksamheten i sig ska anpassas och organiseras till att alla är olika med olika 

förutsättningar, att barns olikheter ska sättas in i verksamheten. Barn som har andra 

förutsättningar ska inte exkluderas, utan de ska ha rätt till att vara olika men ändå få plats i 

förskolans verksamhet (Nilholm, 2006, s. 14). En av de avgörande förutsättningar för att 

främja barnens delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet är att arbetslaget måste 

ha en balans och ett gemensamt förhållningssätt vilket innebär att arbetslaget behöver ett 

bra samarbete. Det framställs tre definitioner av delaktighet och inkludering: barns 

möjlighet till inflytande, barns känsla av tillhörighet och barn utförande av aktivitet 

(Eriksson, 2014, s. 220–221). Ett mer inkluderande förhållningssätt i förskolan har påvisat 

positiv förändring i verksamheten med ett positivt bemötande från vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna känner sig hörda eftersom deras önskemål om att deras barn får vara en 

del av förskolans verksamhet oavsett funktionsnedsättning eller ej. Förändringen skapar 

även ett samarbete mellan flera yrkesroller och genom ett inkluderande arbete i tidig ålder 

så underlättas barnens övergång till förskolan och skolan (DeVore & Russell, 2007, s. 

194).   

 

Inkludering i förskolan är i allmänhet lättare än i skolan, eftersom yngre barn oftast är mer 

öppna och mottagliga än de äldre barnen i skolan som har påverkats av normen och 

samhällets syn på människors olikheter. Ett inkluderande tankesätt och arbetssätt är också 

optimalt i förskolan eftersom barnen visar individuella behov och stora möjligheter till 

utveckling i sitt lärande (Nutbrown & Clough, 2004, s. 303). Skulle ett barn med 

funktionsnedsättning börja på förskolan uppstår det sällan problem med resterande barn i 

barngruppen, det blir istället mer problem med den fysiska miljön som ibland behöver 

omarbetas för att ge barnet möjlighet till delaktighet och inkludering i förskolans 

verksamhet. Vid valet av aktiviteter handlar det istället om att göra urvalet utifrån att så 

många som möjligt ska kunna delta (Brodin & Lindstrand, 2014, s. 143).  

 

Utifrån Nilholms studie antyder Olsson och Olsson att pedagoger behöver utgå från ett 

relationellt perspektiv i sin pedagogik och se barnens svårigheter som en pedagogisk 

utmaning istället för att se deras svårigheter och olikheter som ett problem i de 

pedagogiska aktiviteterna (Olsson & Olsson, 2013, s. 9). En förskola för alla innebär att 

inkludera alla barnen i verksamheten, ge alla barnen lika möjligheter till en 

utvecklingsfrämjande verksamhet oavsett funktionsnedsättning eller ej (Brodin & 

Lindstrand, 2014, s. 142). 

 

Att skapa en inkluderande verksamhet innebär inte bara att sätta in barn med olika 

förutsättningar i samma barngrupp eller att prata om att acceptera barn med olikheter, det 

innebär att skapa en mer accepterande miljö för barn med olikheter och välkomna barns 
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olikheter. Inkludering handlar om ett gemensamt värde som sätts in i verksamheten. Ett 

mer inkluderande förhållningssätt visar på att barn med- och utan funktionsnedsättning 

utvecklas tillsammans med varandra, och utvecklar ett lärande i varandras olikheter (Odom 

m.fl., 2011, s. 345 & 348). Inkluderingens målsättning för funktionell olikhet i förskolan är 

inte att barn med funktionsnedsättning ska få ytterligare behandlings- och omsorgskultur, 

utan inkluderingen syftar på att barnen ska erbjudas horisontella kulturer, att barnen ska få 

ingå i barngruppens gemenskap och aktiviteter (Janson, 2004, s. 177). Oftast kan barn med 

funktionsnedsättning exkluderas eller glömmas bort i verksamheten eftersom det kan vara 

svårt för pedagoger att få ett grepp om vad barnet förstår och uppfattar, vilket kan medföra 

svårigheter kring vilka krav det går att ställa på barn med funktionsnedsättning och dess 

lärande. Det är fel att tro att barn med funktionsnedsättning inte har samma utbyte av 

upplevelser och stimulans som barn utan svårigheter (Hellström, 1993, s. 69). 

 

Beroende på vad för typ av funktionsnedsättning barnen har visar en påverkan på huruvida 

positiva pedagoger känner sig inför ett inkluderande arbete. Det innebär att pedagoger 

oftast är mer positiva till att inkludera barn med motoriska och rörelsenedsättningar 

(exempelvis CP-skada), samtidigt som pedagoger är mindre positiva till att inkludera barn 

med inlärnings-, språk- eller/och beteende svårigheter (exempelvis ADHD och autism). Ett 

barn med flera svårigheter och nedsättningar är uppskattat till att vara svårast att inkludera 

vilket gör att pedagoger känner sig mindre bekväm i inkluderande arbetet (Huanga & 

Diamond, 2009, s. 176) 

 

Varje lärandetillfälle ger olika typer av stimulans oavsett kompetens. Genom att barnen 

inkluderas i förskolans verksamhet och undervisning får barnen en delaktighet i kunskaper 

och färdigheter som stimuleras vid reflektioner. Genom att höra andra barns resonemang, 

erfarenheter och reflektioner blir samtliga barn medvetna om vad som är värdefullt att 

urskilja ur alla iakttagelser som görs i varje situation. Barnen får även ta del av varandras 

olika förutsättningar (Säljö, 2000, s. 37). 

 

En central aspekt som krävs för att barn ska bli delaktiga är att de vuxna intar barns 

perspektiv; att de vuxna försöker se världen och situationen med barnens ögon. 

Pedagogiskt innebär delaktighet att de vuxna närmar sig barnens sätt att förstå och uttrycka 

sig på och tar hänsyn till det i valet av innehållet i verksamheten. Delaktighet handlar om 

pedagogernas förhållningssätt till barnen, att ha ett möjlighetsinriktat förhållningssätt och 

förmågan att tolka vad som ligger i grunden till barnens agerande, handlingar och 

interaktioner (Eriksson, 2014, s. 216 – 217). 

4.2 Ett anpassat förhållningssätt 

”En skola för alla” handlar inte om att barnen ska anpassa sig till skolan, utan att det är 

skolan som ska organiseras så att det kan ta emot en mångfald av elever som kan befinna 

sig i olika svårigheter (Vernersson, 2007, s. 13). Miljön är en av de avgörande faktorerna 

för barnets fortsatta utveckling. I en verksamhet där man har svårt att samarbeta med barn 
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med funktionsnedsättningar så skapas det dåliga förutsättningar för att samtliga barn ska få 

ett optimalt lärande. Grunden i den pedagogiska verksamheten är relationen, vad som 

händer i mötet mellan barnet och den vuxne, vilket förutsätter att pedagoger är tillgängliga 

och lyhörda i detta möte mellan barn och vuxna (Hellström, 1993, s. 131). 

 

Kinge antyder att en fördel för ett inkluderande arbete är små barngrupper, eftersom små 

barngrupper är lättare att få översikt över. Med små barngrupper vid exempelvis en 

samling blir det mindre stimuli och buller för barnen. Ett barn med funktionsnedsättning är 

ofta perceptionskänsligt vilket innebär att hjärnan tar emot fler sinnesintryck än vad som 

behövs, detta resulterar i en ökad utmattande miljö som barnet även ska vistas, och delta i. 

 Om en pedagog kan motverka att barnen får för många sinnesintryck och skapa ett lugn så 

kan barnet funktionera bättre i samlingsstunden. Oftast är det en bättre lösning att arbeta 

utifrån mindre barngrupper än att sätta in en extra vuxen som stöd i den stora barngruppen 

eftersom en extra vuxen kan innebär större grupp (Kinge, 2014, s. 125). Alltför stora 

barngrupper blir ett allvarligt hot mot de barn som har koncentrationssvårigheter. De barn 

som är känsliga, försvinner och ”drunknar” i stora barngrupper. Barn som har 

koncentrationssvårigheter ger uttryck för detta i stora barngrupper genom impulsiva 

handlingar, bli oroliga, upp i varv och bråkiga (Hellström, 1993, s. 141). 

 

Samlingarna i förskolan är ett tillfälle för att stödja barns utveckling på alla plan, socialt, 

språkligt, motorisk, känslomässigt och kognitivt. En fungerande samling kräver att man 

utför en planering innan. Det är viktigt att man utgår ifrån de barn som har svårt för 

samlingar när man planerar sina samlingar, att man gör samlingen så den passar för alla 

barn. Det är viktigt att det finns en tydlig början och ett tydligt slut, samlingen får heller 

inte vara för lång och den ska vara upplagd så att både form och innehåll är enkelt. Att 

fånga barns uppmärksamhet är viktigt i en samling och även då kunna hålla kvar dem. En 

samling ska återkomma regelbundet, det bästa är om de sker på samma tid och plats varje 

dag, men även att barnen ska ha sin bestämda plats under samlingen. För att behålla 

barnens uppmärksamhet krävs det att pedagogen utgår från barnens egna erfarenheter och 

deras utvecklingsnivå (Hellström, 1993, s. 156–167). Forskning visar på att pedagogerna 

varierar miljön och pedagogiken utifrån barnets svårigheter eftersom barnet behöver stöd i 

det som är utmanande. Det är viktigt att utgå utifrån barnens diagnoser eftersom barnens 

kompetens brister i vissa situationer, men det är inte diagnosen i sig som gör att pedagogen 

vet exakt vad som behöver förändras i den pedagogiska miljön. Olika diagnoser, men även 

samma diagnos kan kräva olika anpassningar och hjälpmedel för att känna sig inkluderade 

(Huanga & Diamond, 2009, s. 176). 

4.3 För- och nackdelar med inkludering 

Inom specialpedagogik förs en inkluderingsdiskussion som fokuserar på barns avvikelser 

eftersom det oftast är de negativa avvikelserna som dominerar, barn med en diagnos eller 

annan svårighet som finns i barngruppen görs oftast till gruppens ’’syndabock’’. Till en 

början riktas uppmärksamheten på föräldrarnas brister i huruvida de tillmötesgår barnens 
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behov, men efteråt riktas uppmärksamheten mot pedagogernas kompetens och lärmiljöerna 

som barnen erbjuds (Lutz, 2013, s. 81). Inkludering kan ge fördelar och nackdelar för barns 

lärande och utveckling, men även för deras självbild och delaktighet. Det räcker inte med 

att generellt tro att alla barnen är likadana och kräver samma förutsättningar. Inkludering är 

en viktig del i förskolans verksamhet, men barn med funktionsnedsättning behöver också 

få förutsägbarhet till vad som kommer ske i aktiviteter för att slippa bli förvirrade och 

börja störa i aktiviteten. Genom förutsägbarhet kan pedagogen tillsammans med barnen 

locka fram motivation och nyfikenhet till den kommande aktiviteten vilket kan utvecklas 

till att barnen blir mer samarbetsvilliga (Kinge, 2014, s. 125). 

 

Barns olikheter kan ses som en tillgång i förskolans verksamhet, det är inte svårigheterna 

som ska vara den avgörande faktorn i det inkluderande arbetet utan det är barnens 

tillgångar som ska beräknas in i förskolans planerande arbete. Särbehandling ska undvikas 

och barnens delaktighet ska genomsyra verksamhetens arbete. Dock kan olika åtgärder 

behövas vid fostran, de vanligaste uppfostringsmetoderna, såsom gränssättning, förklaring 

av orsak och verkan, tillrättavisningar, belöning, straff och konsekvenser, ger ett begränsat 

resultat på vissa barns beteende och agerande. När det gäller barn med 

funktionsnedsättning leder dessa uppfostringsmetoder mestadels till att förstärka 

konfliktspiralen och barnets oro, men det leder även till att barnen känner sig otillräckliga 

och maktlösa. I detta fall kan särbehandling behövas till viss del för att låta barnen landa i 

sina känslor innan pedagogen ’’tillrättavisar’’ beteendet (Nilholm, 2006, s. 18; Kinge, 

2014, s. 125). 

 

Nilholm reflekterar kring för- och nackdelar med ett inkluderande arbete, argumenten får 

även stöd av Lutzs fallstudie. Att segregera barnen innebär att kategorisera barnen vilket 

kränker barnen och barnens rätt till delaktighet i verksamheten. Inkludering visar på att alla 

är olika men lika mycket värda och att barngruppen bör få utmaningar i sitt lärande utifrån 

sina behov. Barn som exkluderas i förskolans verksamhet eller som sätts in i särskola har 

svårt att komma tillbaka till det reguljära livet efter skolan. I förskolan krävs inkluderande 

miljöer för att barnen ska lära sig att fungera med alla sorters människor, barnen får lära av 

varandra och får se hur samhället fungerar. Inkluderingsarbetet kräver att samhällets 

attityder och norm ändras, inkluderingsarbetet visar på att annorlunda kan vara starkt och 

lika mycket värd. Barn som särbehandlas kan istället få andra krav på sig än resterande 

barn i barngruppen, barnen får mer uppmärksamhet. Barn behöver en diagnos för att kunna 

kategoriseras in i grupper, i dessa kategoriseringar delas resurserna upp och 

specialpedagogerna kan utifrån sina kompetenser ställa adekvata krav på barnen och 

undervisa barnen utifrån deras behov. Genom att ge barnen specialundervisning i tidig 

ålder kan de förberedas på framtiden som vuxna. Skulle barnen istället inkluderas i 

förskoleålder så skulle det inte hålla i längden eftersom studiekraven och de sociala kraven 

ökar och sätter en högre press på barnen som de inte är vana vid. Att diagnostisera barnen 

speglar barnens skillnaders och avvikande beteende, men en diagnostisering krävs för att 

ge barnen behoven som behövs menar Nilholm (2006, s. 40) och Lutz (2013, s. 64–68 & 

89–93). 
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5. Metod 

5.1 Delstudie 1 

I delstudie 1 väljer vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning för att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Med en kvantitativ undersökningsform kan vi lättare 

undersöka utifrån syftet och få konkreta svar på en av frågeställningarna. Utifrån den 

kvantitativa metoden kan resultatet statistiskt synliggöra andelen barnlitteratur som 

behandlar området funktionsnedsättning, som finns tillgängligt för barngruppen samt 

arbetslaget.  

Vi skapade en enkät vars frågor svarade på studiens frågeställningar och syfte. Vidare 

skickades enkäten skickades ut i ett mail, varje mail innehöll en länk som ledde till enkäten 

på webbsidan Survermonkey.  Enkätundersökningen resultat sammanställdes i programmet 

Excel, där skapades en översikt över alla respondenternas svar i en tabell. Studiens mest 

centrala frågor sammanfördes i olika stapeldiagram för att kunna synliggöra ett tydligt 

resultat.  

5.1.1 Kvantitativ enkät som metodval 

Den kvantitativa metoden används som mätning och kvantifiering genom statistik. Det 

innebär numeriska observationer eller att undersökningen transformeras i en numerisk 

observation, vilket i detta fall innebär en enkätundersökning (Backman, 2008, s.33). 

Esaiasson m.fl. påpekar att kvantitativ undersökning baseras på att jämförbara uppgifter 

kan mätas, presenteras och analyseras (Esaiasson m.fl., 2012, s. 197). 

 

Enkät som metodval, eller mer specifik webbenkät, kan medföra nackdelar enligt 

Dahmström. Med en webbundersökning kan det vara svårt att få fram lämpliga 

urvalsramar vilket kan göra studien osäker (Dahmström, 2011, s. 88). Det kan även 

uppkomma tekniska problem som påverkar resultaten. En kvantitativ enkät som metodval 

medför en validitet som ofta uppfattas som ett svårt problem med empirin men eftersom 

metodvalet är utvalt utifrån typen av studie kan begreppet validitet definieras i att vi mäter 

det vi påstår att vi ska mäta (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57). 

 

I den kvantitativa undersökningsmetoden finns tre typer av frågeställningar som kan 

ställas, de beskrivande frågeställningarna (frågor som studerar innehållet), frågor om hur 

innehållet ställer sig till normen (frågor om hur det bör se ut) och till sist de förklarande 

frågorna (frågor som kan förklara skillnader i innehållet) (Esaiasson m.fl., 2012, s. 199–

200). 
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5.2 Delstudie 2 

I delstudie 2 använder vi en kvalitativ intervju som metod för att samla in data. Detta för 

att få bredare och mer omfattande svar från förskollärarna som intervjuades. Intervjun 

spelades också in så att data skulle kunna sammanställas via en transkribering för att sedan 

kunna bearbetas. En kvalitativ intervju omfattar inte så många respondenter men 

transkriberingen av det insamlade materialet tar tid samtidigt som de ger mycket 

informativt material. 

 

Syftet med att göra en kvalitativ intervju är att man får en så bred och noggrann 

beskrivning som möjligt och att det ämnet som man vill belysa och utifrån det få ett 

utvecklande och informerande svar. Genom att intervjua en person åt gången blir det 

enklare att ställa en följdfråga eller styra tillbaka respondenten till ämnet. 

 

För att svara på studiens syfte och frågeställningar formulerades öppna intervjufrågor och 

ett antal följdfrågor för att komplettera svaren. En respondent ville i förberedande syfte ha 

tillgång till intervjufrågorna medan resterande respondenter fick frågorna på plats. Utifrån 

respondenternas svar och reflektioner i intervjun följdes intervjufrågorna upp med 

följdfrågor som komplement och fördjupning av huvudfrågan. Dessa följdfrågor ställdes 

utifrån brist på svar eller för att få fördjupning eller uppföljning. Intervjupersonen valde att 

inte föra anteckningar vid intervjun för att vara så närvarande som möjligt vid intervjun 

och fokusera på vad respondenten sade för att komplettera med rätt följdfrågor så att 

studiens syfte och frågeställning besvarades korrekt. Intervjuaren valde att spela in 

intervjuerna med en diktafon för att lättare kunna gå tillbaka till vad som sades i intervjun 

vid sammanställningen av resultatet.  

5.2.1 Kvalitativ intervju som metodval 

En kvalitativ intervju som forskningsmetod består av en intervju som är som ett samtal 

som har en struktur och ett syfte. Med intervjuerna får intervjuaren ett mer beskrivande och 

reflekterande svar. Utöver det spontana vardagliga utbytet under intervjun, så blir det ett 

sätt för intervjuaren genom att omsorgsfullt ställa frågor och vara lyhörd för att kunna 

skaffa sig grundligt prövande kunskaper. Intervjuaren introducerar ämnet för respondenten 

och följer även upp vad respondenten har svarat på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

19). En aktiv respondent är välmotiverad och samarbetsvillig, hen är även vältalig, kunnig, 

uppriktig i sina svar och konsekvent. Respondenten ger ett bra och utförligt svar på frågan 

utan att sväva ut för mycket, säger inte emot sig själv och håller sig även till intervjuämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 207). Skulle det hända att respondenten svävar iväg så är 

det viktigt att intervjuaren ser till att föra tillbaka respondenten till ämnet. 

 

När en intervjuguide konstrueras är det viktigt att tänka på både innehåll och form. 

Innehållet är viktigt för att respondenten ska kunna knyta an till studiens frågeställning och 

form, det innebär att intervjuaren ser till att skapa en dynamisk situation där samtalet blir 

levande. Det är viktigt att respondenten känner sig motiverad och villig till att berätta om 

sina upplevelser och erfarenheter. En intervjuguide har som regel att alla frågorna ska vara 
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lätta att förstå och att frågorna ska vara korta och befriade från akademisk jargong 

(Esaiasson m.fl. 2012, s. 264). Förutom att frågorna är lätta att förstå påpekar Kvale & 

Brinkmann att det även finns det en fördel med att respondenten har flera svarsmöjligheter, 

samt även har möjligheten att förkasta premisserna för intervjusvarens frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 215). Det är ofta förekommande att en kvalitativ intervju består av 

öppna frågor. Kvalitativ intervju kan genomföras på olika sätt, i denna delstudie så valde 

intervjuaren att ställa frågorna i en bestämd ordning och följde därmed en låg grad av 

standardisering (Patel & Davidson, 2011, s. 81). 

 

Diktafon, videokamera, anteckningar och minnet är några av de olika verktygen som 

används för att samla data under en intervju. Den insamlade datan sammanställdes i ett 

resultat som senare utvecklas till en analys. Den mest effektiva metoden för datainsamling 

är diktafonen, den gör det möjligt för intervjuaren kunna koncentrera sig på vad 

intervjupersonen säger för att kunna föra intervjun vidare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

218). 

5.5 Urval  

5.5.1 Delstudie 1 

Eftersom delstudie 1 fokuserar på den aktiva förskolan begränsades valet av deltagare av 

en aspekt, att respondenterna har barnskötarutbildning, förskollärarutbildning eller 

rektorsutbildning. För att urvalskriterierna ska uppnås krävs det att respondenterna har en 

befattning inom förskolans verksamhet för att få en inblick i förskolans verksamhet och 

utbud. Därefter valde vi att via mail sprida enkätundersökningen till fem kommuner i 

Mellansverige.  I mailet som skickades till respondenterna uppmanades det att bara 

barnskötare, förskollärare och chefer fick svara. Mailadresserna som användes för att 

kontakta respondenterna fanns tillgängliga på de olika kommunernas hemsidor. 

 

Urvalet av kommunerna täcker tillsammans och representerar ett stort geografiskt område. 

Det stora området gav en spridning på förskolors olika förutsättningar, olika samhällen och 

olika områden, samt kommunala och fristående förskolor.  

 

För att få en valid studie skickades undersökningen till 65 deltagare. Det förmedlades även 

till respondenterna att de kunde sprida enkäten vidare (vid intresse) men detta brast då 

länken i mailet som respondenten fick var personlig, vilket innebär att den inte gick att 

dela/vidarebefordra. Med en valid studie innebär det att studien är giltig, att studien lyckas 

besvara de frågeställningar som ställts (Bergström & Boréus, 2005, s. 34). Med 

webbundersökningen ansåg vi att respondenterna lättare kunde få tillgång till enkäten via 

en länk, vilken även är skonsamt för miljön. Samtidigt som enkäten skickades ut till de 

olika respondenterna skrevs även ett förklarande mail där studien presenterades, studiens 

syfte och att alla respondenter är anonyma, detta för att göra det mer personligt.  
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För att ge studien reliabilitet, det vill säga en tillförlitlighet och noggrannhet, utformades 

en enkät som respondenterna fick ta del av. Genom att formulera ett avgränsat syfte till 

enkätundersökningen kunde frågor lättare formuleras utifrån delstudiens syfte och 

frågeställningar. Enkätundersökningen bygger på totalt tio frågor, den innehåller sju 

flervalsfrågor och tre frågor med egna svar från respondenten (se bilaga 1). Enkäten 

gjordes kort och koncis för att kunna analysera respondenternas svar inom en utsatt tid. 

Svarsalternativen i enkätundersökningen påverkas av enkätens öppna och slutna frågor. 

Flervalsfrågorna hade som mest sju svarsalternativ där även alternativen vet ej och kanske 

fanns tillgängligt. De sju flervalsfrågorna syftade till att ge ett mer mätningsbart resultat 

och de tre öppna frågorna syftade till att ge ett mer reflekterande svar om varför/varför inte 

barnlitteraturen i förskolan bör behandla barn med funktionsnedsättning. I resultatet 

framställs de tre huvudsakliga flervalsfrågorna i tre olika stapeldiagram medan de öppna 

frågorna ger ett mer reflekterande och fördjupande svar i resultatet.   

 

5.5.2 Delstudie 2 

Målet med delstudie 2 var att få svar på studiens syfte och frågeställningar, detta gjordes 

med hjälp av ett ändamålsenligt urval. Urvalskriterierna vid val av pedagoger på förskolan 

var att de var förskollärare. Det valdes sedan ut förskolor i en kommun i Mellansverige, 

där det fanns förskollärare som ville delta i intervjun och undersökningen om hur de 

inkluderar barn med funktionsnedsättning. Fortsättningsvis kontaktades chefen på 7 

förskolor och vidarebefordrade frågan till sina medarbetare. Författaren intervjuade sedan 

5 förskollärare på 4 olika förskolor. Förskollärarna i studien var kvinnor i åldrarna 40-60 

år. 

 

När man ska genomföra intervjuer kan förarbetet ta tid eftersom man först måste ta kontakt 

med intervjupersonerna exempelvis via mail eller telefon. Vid kontakt informeras det om 

undersökningen samt att det görs en överenskommelse om en lämplig tid för att genomföra 

intervjun (Dahmström, 2011, s. 101). Att genomföra besöksintervjuer kan karaktäriseras 

som en tidskrävande och kostsam metod, men att det ibland kan vara nödvändigt för att få 

så utförliga svar som möjligt och en hög kvalitet. Det kan även ta tid att genomföra 

besöksintervjuer. En stor fördel när man genomför besöksintervjuer är att man kan ställa 

både relativt komplexa frågor till intervjupersonen än vad man kan göra vid en enkät. 

Genom att utföra intervjuerna i ett närområde, i detta fall i Mellansverige, blir deltagarna i 

studien mer lättåtkomliga vilket minskar tidsåtgången, vilket också är en positiv effekt för 

både deltagarna och den som utför intervjuerna (Dahmström, 2011, s. 99). Intervjuerna tog 

mellan 15–30 minuter att genomföra. 

 

För att kunna besvara studiens syfte utformades en strukturerad intervjuguide som 

användes vid intervjutillfällena (se bilaga 2). Frågeformuläret som användes bestod av 11 

frågor som kan knytas an till studiens syfte och frågeställning. Vid intervjutillfället 

användes en diktafon för att kunna spela in respondenternas intervjusvar. Efter genomförd 
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intervju utfördes en transkribering av intervjumaterialet. I transkriberingen skrevs 

intervjuerna ut ord för ord för att sedan kunna tolkas och analyseras. 

5.6 Etiska övervägande 

I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa krav 

innefattar: informationskravet vilket innebär att respondenterna ska informeras vad 

undersökningen berör och dess syfte, samtyckeskravet vilket innebär att respondenten själv 

har rätten till att bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet vilket innebär att 

respondenternas uppgifter skall ges högsta möjliga konfidentialitet vilket även inkluderar 

att materialet förvaras på ett säkert ställe och till sist nyttjandekravet som innebär att 

uppgifter om enskilda individer endast får användas till undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7-14). Utifrån dessa fyra krav kontaktades studiens respondenter genom mail och 

telefonkontakt. När respondenterna kontaktades fick de ta del av studiens syfte, 

frågeställningar, undersökningens genomförande och deras rätt till anonymitet och förmåga 

att kunna avsluta deltagandet vid önskemål.  

 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet och analysen att framföras tillsammans i olika 

underrubriker, detta för att lättare kunna synliggöra resultatet. Delstudie 1 och 2 kommer 

att presenteras separat. Varje underrubrik innehåller en specifik inriktning som svarar på 

studiens syfte och frågeställning. 

6.1 Resultat och analys (enkätundersökning) 

6.1.1 Enkätens övergripande resultat  

Syftet med studien är att undersöka pedagogers och förskolechefers uppskattning av hur 

stor andel barnlitteratur som behandlar barn med funktionsnedsättning som finns i 

förskolan. Respondenterna fick svara på frågor med olika inriktningar som undersökte dels 

respondenternas befattning och erfarenhet, huruvida respondenten ansåg att barnlitteratur 

är viktig för barns lärande, hur många barnböcker respondenterna uppfattade fanns 

tillgängligt i förskolan, om det fanns tillräckligt med barnlitteratur som behandlade barn 

med funktionsnedsättning samt varför/ varför inte barnlitteratur bör behandla barn med 

funktionsnedsättning. 

 

I resultatet kommer de tre flervalsfrågorna som är mest aktuella utifrån studiens syfte att 

presenteras i tre olika stapeldiagram, även en kortare presentation om vilka som har 

deltagit i studien kommer att presenteras i en tabell. I resultatet kommer även 

respondenternas egna reflekterande svar presenteras för att lyfta vikten av barnlitteratur 

som behandlar barn med funktionsvariation. I analysen av det sammanställda resultatet av 

enkäten framkommer att flera av respondenternas svar är överstämmande, det förekommer 

ingen större spridning förutom i enskilda fall. Dessa resultat kommer presenteras mer 
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ingående i diagram som tydligt visa på spridningar i respondenternas svar men även en 

enhetlighet i svaren. 

 

Varje aktuell fråga på enkäten analyserades var för sig och omvandlades till diagram för att 

lättare kunna illustrera och summera undersökningens resultat och samtidigt visa 

respektive befattningar. Eftersom majoriteten av respondenterna var förskollärare var det 

oftast störst spridning på förskollärarnas svar, det innebär även att flest förskollärare 

svarade på varje fråga. För att lättare kunna presentera resultatet omvandlades antalet 

respondenter till procent och procentenheter för att tydligare synliggöra skillnader, 

spridningar och enhetlighet. I resultatet och analysen kommer de aktuella enkätfrågorna att 

analyseras skriftligt och resultaten kommer att redovisas i tabeller och skriftlig form. 

Enkätundersökningens öppna frågor kommer att analyseras och redovisas skriftligt och en 

fråga kommer även att ha punktform för att redovisa vilket svar som var mest- respektive 

minst förekommande. 

 

Enkätundersökningen skickades via mail till 65 deltagare och resulterade i 52 svar, vilket 

innebär att 80 procent valde att delta i studien. Utifrån de 52 svaren var det 6 barnskötare 

som deltog vilket utgör, det var 40 och så var det 6 förskolechefer som deltog. Detta 

innebär att förskolläraren var den mest förekommande befattningen på respondenterna. 

 

Enkätundersökningen inleder med en kortare bakgrundsinsamling av respondenten. Figur 1 

visar på hur stor andel av respondenterna som är barnskötare, respektive förskollärare och 

förskolechef.  

  

 

 
Figur 1: Respondenternas befattning i förskolan.. 
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6.1.2 Vikten av barnlitteratur 

En av frågorna i enkäten bestod av hur viktig/oviktig respondenterna ansåg att 

barnlitteratur är för barns lärande. I enkäten följdes frågan upp med fyra svarsalternativ 

som respondenterna fick välja mellan. Figur 2 visar hur viktig respondenterna anser att 

barnlitteratur är för barns lärande. De vill säga att pedagoger använda barnlitteratur vid ett 

lärandetillfälle med exempelvis boksamtal eller annat efterarbete. Som figur 2 visar anser 

samtliga respondenter att barnlitteratur är väldigt viktigt eller viktigt för barns lärande. 

Nästan tre fjärdedelar, 38 av 52 respondenter, ansåg att barnlitteratur är väldigt viktig för 

barn lärande, detta innefattade 73 procent. Utav de 27 procent som anser att barnlitteratur 

är viktig består största andelen av förskollärare.   

 

En annan sak som är nämnvärt att notera är att alla förskolecheferna är eniga om att 

barnlitteratur är väldigt viktigt för barn lärande medan en tredjedel av förskollärarna inte 

höll med resterande två tredjedelarna som deltog.  En annan sak som visas i figur 2 är att i 

genomsnitt alla respondenter anser att barnlitteratur är ett väldigt bra material för barn som 

påverkar deras lärande och utveckling. Det var ingen av respondenterna som ansåg att 

barnlitteratur inte var viktigt för barnens lärande och utveckling. 

 

 
Figur 2: Hur viktig barnlitteraturen är för barns lärande utifrån respondentens tycke. 

 

En av enkätens följdfråga var om respondenterna ansåg att de behövde arbeta mer med 

boksamtal eller andra efterarbeten när en bok har blivit läst. Eftersom majoriteten ansåg att 

barnlitteratur är viktig för barns lärande ansåg 47 stycken, alltså 90 procent, att de behövde 

arbeta mer med efterarbete för att stimulera barns lärande. Utöver dessa 47 respondenter 

ansåg fem stycken att de inte behövde arbeta mer med efterarbete, detta eftersom de redan 

ansåg sig arbeta mycket med barnlitteratur och efterarbete.   
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6.1.3 Antalet barnlitteratur som berör barn med funktionsnedsättning 

Nästkommande fråga bestod av en flervalsfråga som handlade om antalet barnlitteratur 

som respondenterna skulle uppskatta fanns tillgängligt i barngruppen och arbetslaget, 

barnlitteratur som handlar om barn med funktionsnedsättning. Som svarsalternativ fick 

respondenterna i antal uppskatta tillgängliga böcker på den aktuella förskolan, 

svarsalternativet 0 fanns även med. 

 

Figur 3 visar antalet barnlitteratur som respondenterna skulle uppskatta att det finns 

tillgängligt i förskolan som handlar om barn med funktionsnedsättning. Som mest antal 

uppskattade det att finnas 7–9 böcker tillgängligt för arbetslag och barngrupp i förskolan. 

Det var endast två respondenter som uppskattat att det finns 7–9 stycken böcker, detta 

utgör endast 4 procent, dessa 4 procent är uppskattade av förskollärare. Antalet 

barnlitteratur som uppskattades att vara mest förekommande i förskolan är 1–3 stycken 

böcker som 28 respondenter hade uppskattat att finnas på förskolan, det innefattar 54 

procent vilket är mer än hälften av alla respondenter som har deltagit i studien. Det näst 

mest frekventa antalet uppskattade barnlitteratur som finnas tillgängligt i förskolan enligt 

respondenterna är 0 böcker, alltså att det inte uppskattas att finns några böcker i förskolan 

som handlar om barn med funktionsnedsättning.  

 

41 stycken av alla 52 respondenter uppskattar att det finns 3 stycken böcker eller färre som 

handlar om barn med funktionsnedsättning. De respondenter som anser att det är 

tillräckligt med barnlitteratur om funktionsnedsättning i förskolan har uppskattat att det 

finns 4 böcker eller fler, men ingen respondent uppskattar att det finns mer än 10 böcker. 

  

 

 
Figur 3: Här presenteras hur mycket barnlitteratur som respondenterna skulle uppskatta finns tillgängligt i 

barngruppen och i förskolan, barnlitteratur som handlar om barn med funktionsnedsättning. 
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6.1.4 Finns det tillräckligt med barnlitteratur om funktionsnedsättning 

Efter att respondenterna har uppskattat den barnlitteratur som finns tillgängligt i förskolan 

som handlar om barn med funktionsnedsättning får respondenterna en följdfråga som 

handlar om ifall respondenterna anser att det finns tillräckligt med barnlitteratur som 

handlar om barn med funktionsnedsättning. Följdfrågan är en ja/nej- fråga men alternativen 

kanske eller vet ej finns även tillgängligt för respondenterna att svara på. Resultatet 

framställs i figur 4. 

 

Som det går att se i figur 4 är det att endast tre respondenter som tycker att det finns 

tillräckligt med barnlitteratur som behandlar funktionsnedsättning i förskola, dessa tre 

utgör 6 procent. Resterande respondenter anser att det behövs mer barnlitteratur tillgängligt 

i förskolan, att det kanske behövs mer eller att de inte vet. Det skiljer 79 procentenheter 

mellan de som anser vara tillräckligt med barnlitteratur och de som anser att det är 

otillräckligt. Majoriteten (85 procent) anser att det inte finns tillräckligt med barnlitteratur 

tillgängligt för barngruppen och arbetslaget. Respondenterna som anser att det finns 

tillräckligt med litteratur har på föregående fråga uppskattat att de har 4–6 stycken böcker 

på förskolan och 7–9 stycken böcker vilket var det högst uppskattade antalet böcker bland 

respondenterna. 

 

 
Figur 4: Här presenteras det huruvida respondenterna anser att det finns tillräckligt- respektive inte 

tillräckligt med barnlitteratur som behandlar området barn med funktionsnedsättning. 

 

6.1.5 Respondenternas reflektioner 

Enkätundersökningen avslutades med tre öppna frågor där respondenterna fick reflektera 

kring varför/varför inte det bör finnas mer barnlitteratur som behandlar barn med 

funktionsnedsättning, vilka de främsta aspekterna är för en mer inkluderande barnlitteratur 

och vem som ansvarar för att det ska finnas tillgänglig barnlitteratur som handlar om barn 

med funktionsnedsättning i förskolan. 



 

21 

 

 

Det finns många anledningar till varför respondenterna anser att det behövs mer 

inkluderande barnlitteratur tillgängligt för barngrupp och arbetslag i förskolan, dels för att 

kunna arbeta mer inkluderande och med allas lika värde. Flera respondenter anser att det är 

viktigt att uppmärksamma funktionsnedsättningar av olika slag för att visa på att alla är 

olika men lika mycket värda, vilket är en del av förskolans värdegrund. Det finns för 

många olika typer av funktionsnedsättningar i dagens samhälle som inte uppmärksammas i 

barnlitteraturen vilket gör att det blir svårare att få in ett samtal kring 

funktionsnedsättningar i förskolans arbete eftersom litteraturen och dess efterarbete i 

barngruppen är ett naturligt sätt för barn att lära sig nya saker, barnen får även träffa på 

saker i litteraturen som de inte möter på i vardagen. Genom att visa på allas lika värde kan 

barnen med funktionsnedsättning lättare inkluderas i och ta del av kamratkulturen i 

barngruppen vilket bygger upp barnens horisontella relationer. Barnen får lättare att 

samspela med varandra och får ta del av varandras kunskap och tillsammans utveckla sitt 

lärande och sina erfarenheter. Den horisontella lekkulturen innebär att barnen möts i en 

jämlik maktstatus och för att det ska ske behöver barnen oavsett funktionsnedsättning eller 

ej inkluderas i barngruppen (Jansson, 2004, s. 174-175). Genom en mer jämlik maktstatus 

tar barnen del av den proximala utvecklingszonen eftersom barnen kan prestera mycket 

själv, men kan prestera mer med i ledning andra kamrater (jfr. Säljö, 2000, s. 120-122).    

I respondenternas reflektioner nämns även förskolans arbete med likabehandling, där en 

respondent understryker att barnlitteraturen bör spegla dagens samhälle och människorna 

som lever i samhället. Det kan vara bra för barnen att få se att alla inte har samma 

förutsättningar för allt i livet, vissa har det svårare och får ibland kämpa extra med olika 

saker i livet. Något som är förekommande i många respondenters reflektioner är att utbudet 

av barnböcker där huvudkaraktären har psykiska och fysiska funktionsnedsättningar är för 

litet. 

En respondent påpekar att om det finns ett barn i barngruppen som har en 

funktionsnedsättning är det lättare i och med att pedagogernas medvetenhet i valet av 

böcker ökar men när det inte finns något barn i barngruppen som har en 

funktionsnedsättning glöms det lätt bort. Skulle det istället finnas ett större utbud av 

barnlitteratur som handlar om barn med funktionsnedsättning skulle det bli mer naturligt 

att få in det i förskolans arbete. 

 

Några respondenter anser att den inkluderande barnlitteraturen uppmärksammar alla 

människors olika förutsättningar och barnlitteraturen bidrar även till att barnen kan leva sig 

in i andras situationer, speciellt eftersom vissa svårigheter syns (fysiska 

funktionsnedsättningar), medans andras svårigheter är osynliga (psykiska 

funktionsnedsättningar). I det inkluderande syftet av barnlitteratur som handlar om barn 

med funktionsnedsättningar så handlar det också om mångfalden som speglar sig i 

samhället. Att arbeta aktivt med normen i förskolan är en stor del i många förskolors 

likabehandlingsarbete och att bryta normalitetsbegreppet skulle underlätta om inte 

litteraturen var så homogen. Genom att arbeta aktivt med normen och problematisera 

manipulera normalitetsbegreppet får barnen lättare att passa in och känna sig delaktiga i 
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sitt lärande och i det sociala som utspelar sig i förskolan vilket är en del av inkluderingen 

som ska ske i förskolan (Nilholm, 2006, s. 14-15). En respondent förklarar att barnlitteratur 

som handlar om barn med funktionsnedsättning ska finnas eftersom flera olika 

funktionsnedsättningar finns med i vardagen och bör därför vara representerade i all 

litteratur på samma självklara och naturliga sätt. Hen påpekar också att det är ett viktigt 

pedagogiskt redskap när pedagogerna vill lyfta frågor, tankar och reflektioner om olikheter 

och likheter tillsammans med barngruppen. Det är genom det pedagogiska redskapet 

(böcker) som kommunikativ praktik blir aktuell, barnen får lyssna till andras 

förutsättningar och får föreställa världen och samhället på nya sätt, det skapar en 

medvetenhet och utvecklar barnens perspektiv till omvärlden, andra människors levnadsstil 

och förutsättningar (jfr. Säljö, 2000, s. 37). 

 

Fem begrepp som är förekommande i flera respondenters reflektioner är solidaritet, 

likabehandling, mångfald, inkludering och identitet. Det är viktigt att alla barnen får känna 

igen sig själva, syskon, vänner, föräldrarna eller andra närstående, att få känna att de inte är 

"annorlunda eller ovanliga" på grund av sin funktionsnedsättning. Det är bara en 

respondent som nämner diskriminering och diskrimineringslagen. Hen anser att genom att 

osynlighetsgöra barn med funktionsnedsättning så diskriminerar man dem. Det är viktigt 

att alla barn ska få uppleva att de finns och syns i barngruppen och samhället, detta gäller 

även för vuxna. Det är viktigt att synliggöra alla utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 

i plan mot kränkande behandling som finns i förskolan. 

En fråga som ställdes var vem som respondenterna ansåg ha ansvar för att mer 

barnlitteratur om barn med funktionsnedsättning ska finnas tillgängligt i barngruppen och 

arbetslaget. De mest förekommande svaren var: 

1. Pedagogerna på förskolan 

2. Förskolechefen 

3. Bibliotek 

4. Författare och bokförlag 

5. Skolverket 

6. Huvudmannen 

7. Kommunen 

8. Samhället 

De flesta respondenterna ansåg att det är pedagogernas ansvar att barnlitteratur som 

handlar om barn med funktionsnedsättning ska finnas tillgängligt för barngruppen och 

arbetslaget i förskolan. Det är pedagogernas medvetna val att blanda barnlitteraturen för 

mångfald men att det även är förskolechefens uppdrag att se till så arbetslaget får in en 

varierad litteratur i verksamheten. Flera respondenter antydde att det är svårt att hitta 

barnlitteratur med ett specifikt fokus om det inte finns tillgängligt på de lokala biblioteken, 

skolbiblioteken eller stadsbiblioteket, men flera respondenter ansåg att det är upp till 

pedagogerna att efterfråga specifik litteratur. Nästan alla respondenters svar cirkulerade 

kring efterfrågan, om inte pedagogerna efterfrågar en viss typ av barnlitteratur så 

produceras det inte mer.  
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6.2 Resultat och analys (Intervjuundersökning) 

6.2.1 Hur anpassar förskollärarna lässamlingarna och vilka förhållningsätt använder 

de för ett inkluderande syfte? 

Resultatet baseras på lässtunden som aktivitet, förskollärare A anpassar sina samlingar 

efter tid när det närvarar barn med funktionsnedsättning. Detta för att hen vet att samlingar 

som håller på länge gör att barnen tappar fokus och inte kan koncentrera sig under en 

längre tid. Förskollärare A skiljer inte på barn i samlingarna eftersom hen inte ser 

funktionsnedsättning som ett hinder. Förskollärare A nämner, oavsett om barnen har en 

funktionsnedsättning eller inte så gynnas de flesta barn om lässamlingarna sker i mindre 

barngrupper och att samlingen sker under en kort tid. Precis som förskollärare A så tycker 

förskollärare B att man ska anpassa samlingarna efter tid och storlek på barngruppen när 

det närvarar barn med funktionsnedsättning i lässamlingen. Förskollärare B skiljer inte på 

några barn när hen har samling, de pekar inte ut det barnet med funktionsnedsättning utan 

menar att de barnen/barnet ska ha samma förutsättningar som alla andra barn.  

 

När förskollärarna har samling känner de att det är viktigt att se till att barnen med 

funktionsnedsättning och deras intresse står i centrum för att de ska bli inkluderade på ett 

lättare sätt och känna att de vill delta. Genom att inkludera alla i aktiviteten får alla ta del 

av kunskapen som ges i böckerna, alla barnen får samspela för att ta del av den sociala 

processen i lärandetillfället. I det sociokulturella perspektivet framhålls vikten av att 

individerna aktivt deltar eftersom barnen lär i ett samspel med varandra. Lärandet som sker 

i grupp gynnar alla barnens utveckling eftersom när barnen interagerar med varandra 

utvecklas ny kunskap utifrån individernas olika erfarenheter och intresse (Stier & 

Sandström, 2009, s. 43).  

 

Förskollärare C berättar att barnen/barnet med funktionsnedsättning kan få sitta och göra 

något annat under första delen av samlingen för att sedan komma in mot slutet och 

tillsammans med de andra barnen avsluta samlingen, detta gör att barn med 

funktionsnedsättning får känna sig inkluderad och känna att hen har lyckats. Det är viktigt 

att alla får någon typ av delaktighet i samlingarna. Oavsett om det är i början, på slutet 

eller under hela samlingen så behöver barnen känna tillhörighet och trygghet genom 

upprepade vardagssamlingar. Inom det sociokulturella perspektivet behöver barnen vara 

delaktiga för att utöva kommunikativ praktik. Det är i den kommunikativa praktiken som 

barnen blir medvetna om vad som är värdefullt i omvärlden, de får ta del av varandras 

kunskap och samspela med varandra (Säljö, 2000, s. 37).    

 

När förskollärare C har samlingar så anpassar hen tiden efter de barn som är med och 

framhåller att det är viktigt att anpassa tiden och storleken på barngruppen. I samlingar 

som förskollärare D har där det närvarar barn med funktionsnedsättning så tycker hen, 

liksom förskollärare A och B, att de anpassar tiden och barngruppen för de barn som 

deltar, detta för att alla barn ska kunna höras och synas. Förskollärare E arbetar på samma 

sätt som förskollärare C, där barn med funktionsnedsättning får komma in mot slutet av 
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samlingen för att känna sig inkluderad och att hen lyckas eller att barnet är med en stund 

på början av samlingen och sedan går iväg med en annan pedagog än den som håller i 

samlingen och gör något annat under tiden. Barn som är med och ”förstör” delar 

förskollärare E på från övrig barngrupp eftersom de inte kommer få ut något av samlingen 

då, hen anpassar även samlingarna till vilka barn som deltar, men att hen inte gör på något 

speciellt sätt när de det närvarar barn med funktionsnedsättning. 

 

6.2.2 Vilken inverkan har det valda materialet på barnens närvaro vid aktiviteten 

För att inkludera barn med funktionsnedsättning i lässamlingen med hjälp av olika material 

så använder sig förskollärare A sig av sagor i 3D, eftersom detta är något som hen har 

uppmärksammat att det fungerar för barn med funktionsnedsättning. Överhuvudtaget att 

man använder sig av material som barnet tycker är roligt. Då gäller det för förskollärare att 

ha uppmärksammat vad barnen tycker om och planerar en samling så att det passar, 

exempelvis att använda sig av leksaker så att boken blir mera levande. När förskollärare B 

planerar en samling för barn med funktionsnedsättning så säger hen precis som 

förskollärare A att man väljer efter barnets intresse och även att det ska vara böcker som 

barnet känner igen. Förskollärare B säger att det är viktigt att man har tålamod när man 

arbetar med barn med funktionsnedsättning och arbetar på att inkludera barn med 

funktionsnedsättning i verksamheten. Genom att inkludera samtliga barn får barnen rätten 

till att känna sig delaktiga i sitt lärande och i det sociala som sker i samlingarna (Nilholm, 

2012, s. 20).  

 

Förskollärare C berättar som tidigare förskollärare att de utgår mycket utifrån barns 

intresse och väljer böcker efter vad barnen visar intresse. Detta för att de tycker om att läsa 

vissa böcker och att de känner en trygghet att läsa samma bok om och om igen, då anpassar 

förskolläraren efter detta när hen planerar en lässamling. Förskollärare D menar att det är 

viktigt att man väljer en bok med mer bilder än text och även som förskollärare A nämnde 

att ha lite mer levande sagor, så som flanosagor och sagopåsar, detta i ett mera 

inkluderande syfte för de barnen som har en funktionsnedsättning. Förskollärare E 

använder sig också av flanosagor som förskollärare D, då behöver man inte använda sig av 

så mycket språk, utan det blir mera levande och barnen blir engagerade och delaktiga på ett 

annat sätt. 

6.2.3 Hur ser en lässamling ut om förskollärarna fick bestämma? 

Förskollärare A skulle vilja att en lässamling med barn med funktionsnedsättning ska vara 

spännande så att det fångar barnens intresse och uppmärksamhet. Hon påpekar att det då är 

viktigt att se över barngruppen och anpassa samlingen utifrån barnens förutsättningar, 

anpassningen kan behöva varieras utifrån barnets funktionsnedsättning. Genom att använda 

små påsar som det ligger inspirerat material i tror förskollärare A att man kan fånga 

barnens intresse, men att det samtidigt inte behöver vara något jättespeciellt men att det 

finns rekvisita. Förskollärare A anser att det är viktigt att samlingen ska vara välplanerad 

för att barnen ska få ut något av den. Förskollärare B:s största önskan är att få ha små 

barngrupper för att skapa en lugn miljö, detta för att gynna alla barns olika förutsättningar 
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och skapar ett lugnt lärandetillfälle utan alltför mycket stimuli. Förskollärare B påstår att 

vilken typ av funktionsnedsättning barnet har påverkar exakt vad som behövs just i den 

specifika aktiviteten. Det är viktigt att barnet med funktionsnedsättning och även andra 

barn får lugn och ro på en samling. Barn har svårt att sitta stilla en längre stund, detta är 

något förskollärare B vill träna upp och även att man kan utöka barngruppen successivt så 

att man även kan arbeta i större grupper. 

 

Förskollärare C vill att alla barnen ska delta och vara delaktiga i samlingarna men att man 

anpassar samlingen efter barnet som har funktionsnedsättning precis som förskollärare A 

nämner. Förskollärare C vill ha en välplanerad samling så att barnen får ut något av det, att 

man sätter sig ner innan samlingen och tar fram ett syfte och varför man gör detta. 

Förskollärare D känner att det är viktigt att man når alla barnen i en samling, att alla barn 

som deltar får vara delaktiga och säga sitt. Därför vill förskollärare D inte ha en stor 

barngrupp när hen håller i samlingarna. Att få ha en barngrupp på 1–5 barn vid varje 

lässtund skulle vara drömmen känner förskollärare D. Förskollärare E skulle vilja in ha 

mera musik i samlingarna, eftersom hen vet att det finns andra kanaler i hjärnan som 

arbetar annorlunda än när barnet pratar och tittar på bilder. Förskollärare E har märkt 

skillnad på att hen når fram till de barn som har en funktionsnedsättning med hjälp av 

musiken. Hen känner även att det är viktigt att hen själv tycker om musik så att hen kan 

förmedla det på ett bra sätt. Liksom förskollärare B och D, vill förskollärare E har mindre 

barngrupper, detta för att alla ska få känna sig delaktiga och inkluderande i samlingen. 

6.2.4 Likheter och skillnader 

Likheter som fanns bland respondenterna var att alla hade arbetat med barn som har autism 

eller ADHD. Respondenterna utgår mycket från vad barnen med funktionsnedsättning för 

intresse, att de barnen får vara med och välja bok, att det får välja en bok som de känner 

igen och är trygga med. Böcker som har lite text och mycket bilder har respondenterna 

uppmärksammat att det fångar barnens intresse bättre. Respondenterna nämner även att det 

kan vara bra att ha med någon fysisk sak/ rekvisita, exempelvis ett djur från en sagopåse 

eller använda materialet i en flanosaga. Respondenterna föredrar också mindre antal barn i 

barngrupperna när de arbetar med de barn som har en funktionsnedsättning. Tiden är även 

en viktig faktor tycker de, att det man måste anpassa efter de barn som är med i samlingen 

och hur länge de klarar av att ha koncentrationen där, att det blir betydelsefullt för barnen 

som närvarar och att det får kännas att de lyckas. Att ha mindre barngrupper och ha kortare 

samlingar gynnar inte bara de barn med funktionsnedsättning utan alla barnen som deltar.  

En annan sak som flera av respondenterna anser vara viktigt är att pedagogerna inte sätter 

en diagnos på de barn som de tror har en funktionsnedsättning eftersom de inte har rätt till 

det.  

Det är inte många av förskollärarna som har sett böcker som handlar om 

funktionsnedsättning men att de tror att det finns tillgängligt och om de skulle ha ett barn 

med funktionsnedsättning skulle de lägga ner mer energi på att leta efter böcker med barn 

som har funktionsnedsättning. De flesta förskollärarna nämner också att det är viktigt att 
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man har satt sig ner innan aktiviteten och planerat den, att man har ett syfte med 

lässamlingen som man har med barnen. 

Skillnaden mellan respondenterna är att en av dem inte skiljer på barn om de har 

funktionsnedsättning eller inte, men innan samlingen startar ser hen över vilka barn som är 

med och anpassar samlingen efter det. En av respondenterna har arbetat på ett 

korttidsboende och har erfarenhet av många olika typer av funktionsnedsättningar. Hen 

tycker även att det borde finnas mer böcker som handlar om barn med 

funktionsnedsättning men att det inte är inte är funktionsnedsättningen i sig som är i fokus 

utan att det handlar om att huvudpersonen i boken har en funktionsnedsättning och lever ett 

’’vanligt’’ liv. Hen tycker också att det är viktigt att man avbryter samlingen om man 

känner att man inte når barnen eftersom varken förskolläraren eller barn får ut något av att 

’’tvinga’’ fram en lässamling om intresset inte går att hålla vid liv. Alla respondenterna 

önskar att man har mindre barngrupper när man har en lässamling, men en av 

respondenterna säger att det också kan vara bra att successivt arbetar in fler och fler barn i 

barngrupp så man utökar storleken på barngruppen utan att det får en alltför stor påverkan 

på barnen. En respondent påpekar att valet av var lässamlingen utförs kan avgöra storleken 

på barngruppen. Sker lässamlingen på golvets matta kan flera barn delta men om 

lässamlingen exempelvis sker i soffan kan inte lika många barn delta eftersom ytan är 

mindre. 

6.3 Metoddiskussion  

6.3.1 Delstudie 1 (Enkätundersökning)  

I studiens urval argumenterades valet av metod för en valid studie med ett reliabelt och 

fulländat resultat som är generaliserbart. I en analytisk bemärkelse går validitet och 

reliabilitet att skilja åt men de båda termerna sitter ändå ihop, utan reliabilitet i en 

undersökning går det inte att få validitet (Bryman, 2011, s. 160 & 167). I och med att 

delstudien krävde ett mätbart resultat användes den kvantitativa enkätundersökningen som 

metodval och datainsamling. I enkätundersökningen fick respondenterna välja 

svarsalternativ utifrån olika skalor, respondenterna fick på slutet av enkäten svara med mer 

reflekterande och öppna svar. Genom att utföra en enkätundersökning gick det lättare att 

framställa ett mätbart resultat, dock skulle det bli ett mer detaljerat resultat ifall det hade 

utförts intervjuer och därför kompletterade vi enkäten med delstudie 2. 

 

Enkätundersökningen skickades ut via mail med en bifogad länk till enkäten samt en 

presentation av oss, studiens syfte och frågeställningar, detta för att göra det mer 

personligt. En negativ påföljd av att länken till enkäten skickades från en personlig 

mailadress vilket gjorde att mailen med länken hamnade i skräpposten eller att några antog 

länken var ett virus vilket medförde att flera respondenter ej deltog i enkätundersökningen. 

En mer positiv följd av att enkäten skickades via mail var att respondenterna själv kunde 

välja när hen hade tid för att delta utifrån möjligheter i schemat och var hen skulle svara på 
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enkäten, både platsen och med vad för digitala verktyg. Genom en enkätundersökning 

finns dock en risk med tekniken, det kan uppkomma problem som kan påverka resultatet. 

Eftersom enkäten finns på internet, eller mer specifikt på en hemsida, kan det vara svårt att 

utgå ifrån lämpliga urvalsramar vilket kan göra att respondenterna manipulerar sina svar 

eller ljuger om vem de är. Vilket kan påverka studiens resultat negativt och huruvida 

relevant resultatet är (Dahmström, 2011, s. 88).  

 

Vår intention var att formulera frågor som inte färgades av vår förförståelse. Utifrån 

enkätens frågor och svarsalternativ resulterade sammanställningen av en intern reliabilitet 

vilket innebär att svarsalternativen utgår från ett mått med multipla indikationer som sedan 

sammanställs i en total översikt (Bryman, 2011, s. 161). Enkätundersökningen innehöll två 

av tre frågeställningar som Esaiasson m.fl. nämnt, de beskrivande frågeställningarna och 

frågor om hur innehållet ställer sig till normen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 199–200). Även 

då alla tre frågeställningar inte ställdes i undersökningen fick vi ändå svar på de aktuella 

svaren som behövdes. Vår nedtonade förförståelse gjorde att respondenternas subjektiva 

upplevelser ligger i grunden för det slutgiltiga resultatet som är sammanställt utifrån alla 

respondenters svar. Respondenterna reflekterade argumenterande och utförligt vid de tre 

öppna frågorna som fanns i slutet av enkätundersökningen vilket innebar en bredd i 

respondenternas olika reflektioner och argument vilket sedan gav en bredd i resultatet men 

även en enhetlighet i vissa argumentationer. Respondenternas bredd på reflektioner gav en 

positiv påverkan på resultatet eftersom flera argumenterande aspekter presenterades. Två 

enkätfrågor var upprepande vilket visade sig i sammanställningen av samtliga enkäter. 

Utöver de öppna reflekterande frågorna gav frågorna med olika svarsalternativ ett mer 

jämförbart resultat som lättare gick att få översikt över. Genom att använda enkät som 

metodval kunde vi lättare sammanställa och jämföra resultatet som studiens resultat och 

analys baserades på (Backman, 2008, s.33; Esaiasson m.fl., 2012, s. 197). 

6.3.2 Delstudie 2 (Intervjuundersökning) 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna så valdes det att göra besöksintervjuer i 

delstudie 2 för att få så utförliga svar som möjligt. Urvalet bestod av förskollärare från en 

kommun i Mellansverige och genom respondenternas svar så kunde frågeställningen 

besvaras. Det kan vara en fördel med att bara intervjua en yrkesgrupp, i detta fall 

förskollärare, då utbildningsbakgrunden är mer homogen. Det urval som görs har en stor 

betydelse för validiteten, i detta fall valet av yrkeskategori, eftersom det påverkar svaren i 

intervjun, olika utbildningar kan ge olika perspektiv och utgångspunkter. 

 

Nackdel med att skicka ut förfrågan via mail till förskolor är att det kan ta tid att få svar. 

En del av förskolornas chefer skulle vidarebefordra mailet till sina medarbetare men det 

tog lång tid att få svar eftersom mailet skickades vidare i flera omgångar och blev därför 

ingen ’’direkt’’ kontakt till respondenterna förrän efter ett tag. Vi valde då att kontakta 

respondenterna via telefon istället för att kunde få svar direkt på om de ville/kunde delta 

eller inte, vilket var till stor fördel eftersom vi fick snabbare svar och en direkt kontakt. Det 

fanns ett stort intresse bland respondenterna när de fick höra vad studien skulle handla om 
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och det gjorde att deras engagemang blev större och att de ville delta. Då en av 

respondenterna hade ont om tid och föredrog en sms-konversation ansågs detta vara ett bra 

sätt eftersom en kontakt ändå skapades och ett möte bokades in. Under ett samtal till en av 

respondenterna bad hen att få intervjufrågorna skicka till sig via mail, vilket vi i efterhand 

kunde se inte ledde någon fördel då respondenten redan hade svarar på frågorna och hade 

de nedskrivna på ett papper och läste därefter av sina svar, detta ledde inte till någon 

diskussion och det var även svårt att ställa följdfrågor.  

 

Reliabilitet handlar om att en studie görs på ett tillförlitligt sätt medans validitet handlar 

om att studien handlar om det man avseende att undersöka (Patel & Davidsson, 2003, s. 

98). Det man inte kan veta är om respondenterna svarade sanningsenligt på 

intervjufrågorna och detta kan ses som en nackdel, man får bara anta att de är så ärliga som 

möjligt eftersom det annars påverkar resultatets reliabilitet och validitet. En fördel som 

samtliga respondenterna var införstådda med var att använda en diktafon, då kunde 

intervjupersonen fokusera på intervjun och behövde inte anteckna något under tiden, det 

gavs en trygghet, fördel och noggrannhet i resultatet att kunna ta del av materialet flera 

gånger. En nackdel med att använda sig av en diktafon är att teknik alltid kan gå sönder.  

 En fördel med att ha öppna frågor under en intervju är att respondenterna kan ge 

utförligare svar än om frågorna är stängda. Då vi antar att respondenterna svarat 

sanningsenligt på de frågor som ställdes bedömer vi studiens reliabilitet som hög (jfr. Patel 

& Davidsson, 2003, s. 98). En nackdel var att en del respondenter svävade ut i sina svar 

och då fick intervjupersonen dra tillbaka respondent till ämnet, det var den avgörande 

faktorn i hur lång tid intervjuerna höll på och hur aktuellt allt material är. Materialet 

bearbetades direkt efter intervjuerna för att intervjupersonen skulle ha det som sades färskt 

i minnet, det var en fördel eftersom materialet lättare gick att sammanställa i ett resultat.  

 

7. Diskussion och slutsats 

7.1 Resultatdiskussion delstudie 1 (Enkätundersökning) 

I delstudie 1 undersöktes förskollärares uppfattningar kring andelen barnlitteratur som 

handlar om barn med funktionsnedsättning som finns tillgängligt för barngrupp och 

arbetslag i förskolan. Undersökningen arbetades fram utifrån studiens syfte. Resultatet 

visade på att det finns en liten andel barnlitteratur tillgängligt som handlar om barn med 

funktionsnedsättning i jämförelse med resterande barnlitteratur med en annan handling/ 

fokusområde. Resultatet påvisade även att det behövs mer barnlitteratur som handlar om 

barn med funktionsnedsättning. Det går alltid att vrida och vända på hur resultat ska 

jämföras och presenteras men i denna studie valde vi att utgå utifrån den aktuella 

förskolan. 
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Vikten av barnlitteratur, lässtunder och efterkommande vidarearbete är viktigt för samtliga 

respondenter. Respondenterna anser att det är via barnlitteraturen som barngruppen får 

möjlighet att upptäcka olika människors förutsättningar, allas olikheter, olika värderingar, 

allas lika värde, empati och barnen får möjlighet till att sätta sig in i andras situationer och 

skapar ett nytt synsätt på omvärlden. Det är i litteraturen som barnen får möta på 

situationer som de inte annars skulle göra, litteraturen är en viktig del för solidaritet och 

inkludering. Respondenterna påpekar att barnlitteratur också är viktig för att inkludera alla 

i samhället, inte bara läsa barnlitteratur som innefattar könsroller, mångkultur och 

matematiska problem. Litteratur och efterarbete kring litteraturen är en viktig del i barnens 

lärande och utveckling, genom boksamtal och andra efterarbeten finns det möjlighet att 

bearbeta många kunskapsområden som det inte annars skulle nå. Hägerfelth anser att 

inkluderingen inte bara sker i barnlitteraturen, utan att lärandet oftast sker i efterarbetet vid 

sociala och inkluderande sammanhang mellan barngruppens olika individer vilket 

aktualiserar det sociokulturella perspektivet (Hägerfelth, 2011, s. 33).   

Några respondenter hade inte reflekterat kring utbudet av barnlitteratur som ges men när 

någon ställer en fråga (i detta fall enkätundersökningen), eller om ett barn med 

funktionsnedsättning skulle börja i barngruppen uppmärksammas att det skulle behövas ett 

annat tänk och en medvetenhet i de valen som görs. 

25 procent av respondenterna ansåg att det inte finns några barnböcker som handlar om 

barn med funktionsnedsättning i förskolan, detta utgör en hög procent för ett viktigt 

ändamål, att inkludera alla barnen i barnlitteraturen i förskolan. Det uppskattades att som 

mest finnas 7–9 böcker tillgängligt i förskolans verksamhet. Lite över tre fjärdedelar, vilket 

är en stor del av samtliga respondenter uppskattade att det finns 0–3 böcker, utav dessa tre 

fjärdedelar uppskattar en fjärdedel att det finns 0 böcker. Ur ett lärandeperspektiv där 

barnlitteratur är ett viktigt och mångsidigt lärande material känns det som att samhället 

ligger efter i utvecklingen. I dag är funktionsnedsättningar mer förekommande i 

barngruppen än förut, speciellt koncentrationssvårigheter, då är det viktigt att använda ett 

fungerande lärandematerial för att inkludera alla barn i barngruppen, oavsett 

funktionsnedsättning eller ej (Hammarberg, 2015, s. 91). Det påvisas även i resultatet att 

nästan alla respondenter anser att det behövs mer inkluderande barnlitteratur för att kunna 

inkludera samtliga barn i förskolan och samhället. Respondenterna anser att läsa en bok är 

i sig ett lärandetillfälle men efterarbetet ger tillfälle till att fördjupa kunskap. 

I dag anser respondenterna att barnlitteraturen behöver utvecklas och följa med i 

samhällets utveckling gällande mångfald, detta i och med att undersökningen utfördes 

utifrån dagens aktuella förutsättningar. Eftersom samhället är i ständig utveckling innebär 

det att det går att dra en slutsats i att studien inte kommer att vara aktuell i framtiden 

eftersom samhället ändras vilket innebär att barnlitteraturen med all säkerhet också 

kommer att ändras, utvecklas och så en större bredd. 
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7.2 Resultatdiskussion delstudie 2 (Intervjuundersökning) 

I delstudie 2 undersöktes hur förskollärarna inkluderar barn med funktionsnedsättning i 

lässamlingar. I intervjusvaren var alla respondenter inne på samma spår och hade liknande 

tankar när det handlar om hur de inkluderar barn med funktionsnedsättning i lässamlingar. 

Det framkom inga direkt utmärkande skillnader, förutom att två av respondenterna 

använde metoden att barnet med funktionsnedsättning fick komma in i slutet av samlingen, 

på detta sätt fick detta barn en chans att känna att hen lyckas och även vara en del i 

gruppen, hen inkluderades på ett sätt som passade för just det barnet och det som kunde 

urskiljas på deras svar var att man kunde se att förskollärarna arbeta på ganska så lika sätt 

för att inkludera barn med funktionsnedsättning i lässamlingarna. Utgångspunkten för 

arbetet i förskolan ska vara barnets behov och det gäller också barn i svårigheter. Det bör 

främst vara barnets behov att bli sedd som kommer i första hand och att de ska bli bekräftat 

och accepterat som den man är, både med svagheter och styrkor (Hellström, 1993, s. 130). 

 

Något som alla respondenterna nämnde var att det ville ha små barngrupper under 

samlingarna då även barn som inte har en funktionsnedsättning gynnas av mindre 

barngrupper. Alltför stora barngrupper blir ett allvarligt hot mot de barn som har 

koncentrationssvårigheter. De barn som är känsliga, försvinner och ”drunknar” i stora 

barngrupper. Barn som har koncentrationssvårigheter ger uttryck för detta i stora 

barngrupper genom impulsiva handlingar, bli oroliga, upp i varv och bråkiga (Hellström, 

1993, s.141). 

 

Att se möjligheter för barn i svårigheter är en pedagogisk utmaning i det pedagogiska 

arbetet. En viktig fråga att ställa sig kan vara hur man bemöter de barn som har en 

pedagogisk svårighet i förskolan (Olsson & Olsson, 2013, s. 9). En fråga som ställdes till 

respondenterna under intervjun var om de skiljer på barn med funktionsnedsättning under 

lässamlingar och de flesta respondenterna svarade att det inte gör det. De ser över 

barngruppen och anpassar sen lässamlingen för de barn som är med. De barn som behöver 

stöd har inte en bestämd och avgränsad grupp som har vissa bestämda egenskaper. Utan 

det handlar mera om att dessa barn kan ha behov av att få särskild uppmärksamhet och 

behöva extra stöd från en vuxen (Hellström, 1993, s. 8 & 10). 

 

Flera av förskollärarna anser att det är viktigt att pedagoger ska möta barn utifrån barnens 

kompetenser. Respondenterna menar att det är viktigt att de som pedagoger inte 

diagnostiserar barn som ännu inte har fått en diagnos, men att det kan misstänka att det 

finns en problematik att ge dessa barn lite extra stöd om de skulle behöva det. Det 

diskuterades även att barn i förskoleåldern oftast inte fått någon diagnos och att man inte 

får ställa en diagnos själv i förskolan, men det är viktigt att man som pedagog hjälper och 

stöttar detta barn ändå. Ofta dröjer det en bit in i förskoleåldern innan ett barn kan få en 

diagnos, därför finns de många barn i förskolan som ännu inte har diagnostiserats 

(Hellström, 1993, s. 62). 
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7.3 Slutsats 

Med studien ville vi undersöka huruvida förskollärare anpassar lässtunden för att inkludera 

barn med funktionsnedsättning samt hur stor andel barnlitteratur som pedagoger och 

förskolechefer uppskattar behandlar barn med funktionsnedsättning som det finns i 

förskolan. Utifrån de två delstudierna framkom jämförbara och reflekterande resultat. Efter 

att vi kritiskt analyserat resultaten kunde vi urskilja signifikanta likheter och skillnader.  

 

Barnlitteraturen är ett viktigt pedagogiskt redskap för att lyfta frågor, tankar och 

reflektioner om olikheter och likheter tillsammans med barngruppen. Barnlitteratur är en 

viktig del i barnets lärande och utveckling, det är genom litteraturen som barnen kan sätta 

sig in i olika scenarion som finns i samhället, som de annars inte skulle möta på i vardagen. 

Via barnlitteraturen uppmärksammas barnen på att alla har olika förutsättningar och barnen 

får möjlighet till att leva sig in i andras vardag och situation. En inkluderande barnlitteratur 

är viktig för att uppmärksamma allas olikheter men samtidigt allas lika värde, vilket är en 

del av förskolans värdegrund. I dagens samhälle finns det en mångfald som inte bara 

innefattar etnicitet utan även innefattar funktionsnedsättningar och andra svårigheter. I och 

med att samhället utvecklas och förändras är det viktigt att barnlitteraturens utbud följer 

med i utvecklingen. Ett varierat utbud av barnlitteratur kan bidra till förskolans 

likabehandlingsarbete, genom att hjälpa till att bryta samhällets normalitetsbegrepp. De 

flesta pedagogerna i föreliggande studie anser att dagens utbud av barnlitteratur behöver 

breddas för att inkludera såväl som lära barnen om människors olika förutsättningar. 

 

För att kunna arbeta mer inkluderande i förskolans verksamhet anser förskollärarna som vi 

intervjuade att barngrupperna i verksamheten behöver minskas, en mindre barngrupp 

minskar stimuli för barn med funktionsnedsättning vilket gör att barnen fungerar bättre i 

barngruppen. Strukturen på aktiviteterna behöver anpassas utifrån barnens intresse och 

fokus, ibland kan exempelvis samlingar inte hållas så länge då barnen tappar fokuset och 

vill göra något annat. Valet av materialet som används i aktiviteterna kan avgöra hur länge 

barnen med funktionsnedsättning kan fokusera, exempelvis vid lässamlingar kan det vara 

bra att använda sig av levande sagor, såsom flanosagor eller sagopåsar, detta kan öka 

barnens intresse men det kan även ge barnet något att hålla och plocka med medans 

pedagogen läser sagan. I ett inkluderande arbete anser pedagoger att det är viktigt att visa 

att man ser och hör alla barnen, barnen behöver känna sig sedda och hörda i vad de gör. Då 

är det viktigt att ha mindre barngrupper för att ha tiden för att se och höra alla barnen. 

 

Utifrån denna studie och slutsats vill vi själva fortsätta genom att undersöka inkluderingen 

inom vårt framtida yrke genom att utföra observationer. Genom att ta en roll som en 

reflekterande praktiker anser vi att vi kan utforska vårt egna arbetssätt och pedagogiken 

som vi använder. Fortsättningsvis vill vi ta medvetna val angående vilken litteratur vi 

inkluderar in i verksamheten. Vi vill undersöka exakt vilka böcker som är tillgängliga för 

förskolan för att sedan hjälpa till att skapa ett mer varierat utbud av barnlitteratur genom att 

enskilt, eller tillsammans skriva böcker som handlar om barn med funktionsnedsättning. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Enkätens upplägg 

1. Jag är: 

 Barnskötare 

 Förskollärare 

 Förskolechef 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan som utbildad pedagog? 

 0–6 år                                - 6-10 år 

 11–15 år                            - 16-20 år 

 21–30 år                            - 31 år eller mer 

3. Hur viktig anser du att barnlitteratur är för barns lärande? 

 Väldigt viktig                   - Viktig 

 Inte viktig                         - Vet ej 

4. I vilken grad anser du att du och ditt arbetslag arbetar med barnlitteratur? 

 Värdigt mycket                - Mycket 

 Ibland                               - Sällan 

 Mycket sällan                   - Vet ej 

5. Anser du att ni behöver arbeta mer med boksamtal eller andra efterarbeten när en bok 

har blivit läst? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

6. Hur många böcker riktade till barn skulle du uppskatta finnas tillgängligt för 

barngruppen och arbetslaget i förskolan, som handlar om barn och funktionsnedsättning? 

(antal) 

 0                                       - 1-3 

 4-6                                    - 7-9 

 10-15                                - 16-20           

 21 eller fler 

7. Anser du att det är tillräckligt med barnböcker som handlar om funktionsnedsättning? 

 Ja                                      - Kanske 

 Nej                                    - Vet ej 

8. Om du svarade ja- eller nej på föregående fråga, varför anser du att det är tillräckligt/ 

inte tillräckligt? Utveckla ditt svar. 

9. Vem anser du har ansvaret för att fler/färre böcker om funktionsnedsättning ska finnas 

tillgängligt i förskolan? 

10. Vilket är den viktigaste aspekten enligt dig, att böcker med funktionsnedsättning ska 

finnas/ inte finnas i förskolan? Ge gärna flera aspekter. 
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9.2 Bilaga 2 -  Intervjuguide 

1.   Vad arbetar du som i förskolan? 

2.   Vad har du för utbildning inom förskola och hur länge har du arbetat i förskolan? 

3.   Vilka funktionsnedsättningar/fuktionsvariationer har du erfarenheter av? 

4.   Har du erfarenhet av att arbeta i en barngrupp där det finns flera barn med 

funktionsnedsättning/funktionsvariation? I så fall hur arbetade ni då? 

5.   Hur anpassar ni samlingarna/lässtunden när ett eller flera barn med 

funktionsnedsättning/funktionsvariation närvarar? 

6.      Skiljer ni på barn i samlingar beroende på om de har en 

funktionsnedsättning/funktionsvariation? 

7.   Har du uppmärksammat om valet av bok har en inverkan på huruvida barnet/barnen 

i med funktionsnedsättning/funktionsvariation vill närvara vid lässtunden eller inte, 

om de visar med intresse för vissa böcker? 

8.   Hur arbetar du inkluderande för att få barnet att delta i lässtunden? 

9.   Har du märkt någon skillnad på hur du håller en lässamling när det närvarar barn 

med funktionsnedsättning/funktionsvariation? 

10. Vad har du för erfarenhet om barnböcker i förskolan som handlar om barn med 

funktionsnedsättning/funktionsvariationer?   

11. Om du fick bestämma fritt hur en samling skulle se ut för barn med 

funktionsnedsättning/funktionsvariation, hur skulle den då se ut? 

 

 

 

 

 


