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Sammanfattning  

Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppet inkludering kan förstås i 

förskoleverksamheten. Vi vill studera förskollärares och rektorers uppfattningar i samband 

med inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt vad deras roll kan innebära. 

Inkluderingens innebörd i förskola och skola har blivit omtalat i bland annat media, vilket 

framgår i studiens bakgrund. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt 

i två delstudier som undersöker förskollärare respektive rektorer i förskolan samt deras 

uppfattningar och roll i förhållande till inkluderingsarbetet. För att analysera och diskutera 

resultatet av vår intervjustudie har vi utgått ifrån ett pragmatiskt perspektiv samt de centrala 

begreppen som finns inom denna teori, bland annat demokrati, inquiry och growth. 

Resultatet visade att både rektorer och förskollärare generellt har en positiv inställning till 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna uppmärksammade deras 

respektive roller i samband med detta vilket indikerade att rektorerna ansvarar för att ge de 

förutsättningar som behövs medan förskollärarna är ansvarig för att verkställa 

inkluderingsarbetet. I samband med inkluderingsarbetet uppmärksammades både 

möjligheter och hinder, men överlag visade alla respondenter i studien att de var villiga att 

anpassa verksamheten efter barnens behov och utifrån de förutsättningar som finns att tillgå. 

Genom studien benämns några grundläggande aspekter regelbundet bland respondenterna, 

vilka skulle kunna ses som inkluderingens pusselbitar: kunskap, lyhördhet, kommunikation, 

stöttning, organisation och samspel mellan alla berörda parter. Dessa pusselbitar var sådana 

som både rektorer och förskollärare ansåg vara avgörande för att inkluderingsarbetet ska 

fungera och för att fokus alltid ska ligga på barnets bästa.  
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1. Inledning 

I detta självständiga arbete har vi valt att studera begreppet inkludering. Vi ville ta reda på 

hur förskollärare samt rektorer tolkar innebörden av begreppet och hur de, utifrån de 

förutsättningar och resurser som finns, kan bidra till inkluderingsarbetet. Genom studien har 

vi valt att använda oss av benämningen rektor när vi talar om förskolechefer, detta då 

förskolechefer från och med 1 juli 2019 kommer att benämnas som rektorer (Skolverket, 

2019). 

  Inkludering för oss innebär att alla barn ska få möjlighet att uppleva förskolans verksamhet 

på det sätt som passar dem bäst. Barnen ska få känna sig sedda och hörda samt att de har 

möjlighet att påverka utformningen av undervisningen. Änggård menar att alla barn är olika, 

med olika förutsättningar och därför lär sig på olika sätt (2015, s. 79). Utöver detta anser vi 

självklart att barnen ska få ta del av gemenskapen. Det är viktigt att variera innehållet i 

verksamheten så att alla barn kan finna sin väg men även vara en del av barngruppen. 

  Vi har uppmärksammat att synen på inkludering är under förändring, detta genom bland 

annat aktuell media samt diskussioner med varandra och andra verksamma i förskolan. Vi 

har uppfattat det som att inkludering i grunden har en positiv klang samt är en självklar del 

i förskolans verksamhet. Vid djupare diskussioner av begreppet kan det dock uppstå delade 

åsikter och oklarheter då innebörden samt hur det bör realiseras i praktiken ifrågasätts och 

problematiseras ur olika perspektiv. Detta är någonting vi kommer att diskutera ytterligare 

och förhoppningsvis skapa en tydligare bild av genom denna studie. 

  Vid en närmare granskning av den kommande reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, 

upptäckte vi att begreppet inkludering inte förekommer. Det står dock att förskolan ”ska 

främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Lpfö18, s. 5). För 

att kunna förverkliga detta behöver undervisningen vara individanpassad och erbjuda barnen 

olika möjligheter. Vi har dock uppmärksammat att det inte alltid är så i förskolan, barn i 

behov av särskilt stöd får inte alltid sina behov tillgodosedda. Vi har exempelvis sett barn 

som ställs inför valet att vara med på de aktiviteter som erbjuds eller gå iväg och göra något 

annat. Saknaden av begreppet inkludering i styrdokumenten skulle kunna vara en bidragande 

faktor till otydlighet kring innebörden. Detta är något som även tidigare utbildningsminister 

Gustav Fridolin belyser. I dokumentärserien Kalla fakta, “de osynliga barnen” bekräftar han 

begreppets frånvaro i styrdokumenten och hur detta kan leda till misstolkningar av lärare. 

  Bör alla barn uppleva samma sak på samma sätt för att vara inkluderad eller bör man 

anpassa vardagen till varje enskild individ för att alla ska känna sig inkluderade? 

  För att undersöka detta har vi gjort två separata delstudier med förskollärare samt rektorer 

som respondentgrupper. Sigrid har genomfört delstudie 1 som belyser inkludering ur 

förskollärarens perspektiv och Sara har genomfört delstudie 2 som belyser inkludering ur 

rektorers perspektiv. Vi har genomfört samt redogjort för delstudierna separat och därmed 

skrivit vår egen resultat- och analysdel. Resterande delar i uppsatsen har vi dock genomfört 

och skrivit gemensamt.  
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2. Bakgrund 

I vår bakgrund har vi valt att diskutera ämnet inkludering utifrån aktuell media och tidigare 

forskning. Vi kommer även belysa viktiga delar i förskollärarens roll när det kommer till 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

  När begreppet inkludering till en början introducerades i skolvärlden var detta i förhållande 

till barn i behov av särskilt stöd och hur de bör bli bemötta i verksamheten (Nilholm, 2006, 

s. 6). Som vi nämnt ovan kan inställningen till inkludering variera. Nilholm belyser att 

tanken på vad inkludering innebär i skolan håller på att breddas, från en traditionell syn där 

alla ska vara tillsammans och ta del av samma sak på samma sätt, till att innefatta allt fler 

aspekter såsom rätten till att få sina individuella behov tillgodosedda. Denna breddade syn 

kan dock föra med sig flera dilemman, exempelvis att undervisningen ska vara 

individanpassad samtidigt som alla ska få ta del av ett gemensamt innehåll, tillsammans 

(Nilholm, 2006, s. 4 & 30). Skogstad diskuterar inkludering i skolan och belyser flera 

konsekvenser som inkludering kan leda till. Han menar att barn i behov av särskilt stöd i stor 

utsträckning får ta del av undervisning som inte är individanpassad, vilket kan leda till att 

vissa barn inte når de mål som förväntas av dem. Alternativt placeras de utanför klassrummet 

och exkluderas då från gemenskapen (Pedagogiska Magasinet, 2019). Skogstad menar att 

oavsett om man vill inkludera barnen i gemenskapen eller i specialundervisning anpassat till 

barnens behov, sker alltid någon form av exkludering. Han ser alltså inkludering som ett 

omöjligt uppdrag (2019). Nilholm bekräftar denna svårighet och menar att den breddade 

synen på inkluderingens betydelse för med sig vissa oklarheter exempelvis delade åsikter 

kring innebörden. I samband med detta belyser han vikten av att vara medveten om vad man 

själv menar när man pratar om inkludering, detta för att kunna ställa det mot den andra parten 

och undvika missförstånd (2006, s. 3). 

  För att bedriva en inkluderande verksamhet menar Lundqvist m.fl. att en positiv attityd, 

kunskap och förståelse kring ämnet kan underlätta (2016, s. 125). Att bedriva en 

inkluderande verksamhet är inte någonting “valfritt”. I en debattartikel i Uppsala nya tidning 

skriver Wallenius att exkludering av barn går emot flera styrdokument såsom skollag, 

barnkonvention samt läroplan för förskolan (2019). Exempel ur dessa styrdokument är: 

 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som 

de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 2010:800, kap 3, 2 §). 

 

Konventionerna erkänner att ett barn med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltro till den egna 

förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället (Barnkonventionen, §23).  

 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet (Lpfö18, s. 7). 
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Wallenius belyser att det handlar om mänskliga rättigheter. Vidare diskuteras huruvida barn 

ska vara tillsammans hela dagarna och ta del av innehållet på samma sätt eller inte. Åsikterna 

lutar mot att det snarare handlar om att möta barns olika behov och erbjuda en varierad 

lärmiljö. En inkluderande förskola bygger på en individanpassad verksamhet där varje barn 

får möjlighet att utvecklas både enskilt och tillsammans med andra (Wallenius, 2019). 

  I tidningen Skolvärlden uttrycker Edholm att vi behöver byta perspektiv på inkludering. 

Från att det betyder “en och samma skola för alla, till att målet ska vara lärande för alla - 

och att det kan ske på olika sätt” (2018). 

  Stemberger och Riccarda Kiswarday belyser att lärare överlag är villiga att anpassa 

verksamheten efter barnens behov, så att den passar alla. Dock visar deras studie att lärare i 

de tidigare skolåren ofta har en mer positiv inställning till just inkluderingsbegreppet till 

skillnad från lärare i de senare skolåren. De menar att detta kan bero på att förskollärare ofta 

har bättre förutsättningar att individanpassa sin verksamhet och sitt arbete för att ge barnen 

det de behöver (2017, s. 52 & 55). I förskolan erbjuds barn och vårdnadshavare även en nära 

samverkan med pedagoger. Dias och Cadime belyser vikten av goda relationer till barn i 

behov av särskilt stöd och menar att detta kan vara en bidragande faktor för att det 

inkluderande arbetet ska fungera (2015, s. 17). 

  I en dokumentärserie på TV4 synliggör Kalla fakta i avsnittet “De osynliga barnen” ett 

problem i samhället som tidigare inte uppmärksammats i så stor utsträckning. De bestämde 

sig för att göra något som inga myndigheter hittills gjort - nämligen ta reda på antalet barn 

som inte går till skolan och varför. Antalet visade sig vara mycket större än förväntat och 

anledningen var att dessa barn inte fick sina behov tillgodosedda. Christoffer Gillberg, 

professor i barn- och ungdomspsykiatri, menar att skolan bör vara till för alla, men även att 

miljö och pedagogik bör anpassas till varje enskilt barn och dess behov. I programmet blir 

det tydligt hur viktigt det är med kunskap och förståelse kring barns olikheter för att som 

pedagog ge alla samma möjligheter att utvecklas. Ett barn som inte får sina behov 

tillgodosedda riskerar att bli exkluderade både kunskapsmässigt och ur sociala sammanhang. 

Både Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket samt Gustav Fridolin, tidigare 

utbildningsminister är i programmet överens om att det går att göra skillnad. Genom att 

synliggöra och tillgodose barnets behov i tid går det att förebygga att dessa problem uppstår 

i skolan. Björck-Åkesson förstärker detta och menar att förskolan är det första steget i det 

livslånga lärandet. Därför kan förskolan vara en viktig plats för att upptäcka och möta barnets 

behov i tid, och på så vis skulle även barnet kunna lära sig vad som är dess behov och hur 

dessa kan tillgodoses (2009, s. 24). 

  Nilholm diskuterar uttrycket “en skola för alla” ur olika perspektiv. Han citerar Haug som 

beskriver sin vision om en skola där alla barn kan ta del av hela undervisningen i en 

gemenskap anpassad till varje enskild individ. Där barnen kan delta, på sitt sätt och känna 

sig som en del av skolan (2006, s. 7–8). Hur ska man då göra för att erbjuda en förskola för 

alla, där inkludering innebär lärande för alla - som kan ske på olika sätt? 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppet inkludering kan förstås i 

förskoleverksamheten. Vi vill studera förskollärares och rektorers uppfattningar i samband 

med inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt vad deras roll kan innebära.  

Vi har valt dessa fyra forskningsfrågor att utgå ifrån i vår studie: 

1. Vilka uppfattningar har förskollärare om inkludering? 

 

2. Hur beskriver förskollärare att verksamheten kan anpassas för att barn i behov av särskilt 

stöd ska få möjlighet att utvecklas på sina egna villkor? 

 

3. Vilka uppfattningar har rektorer om inkludering? 

 

4. Hur beskriver rektorer att de kan stötta förskollärares uppdrag att inkludera barn i behov 

av särskilt stöd?  
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4. Tidigare forskning 

Vi kommer i följande avsnitt redogöra för tidigare forskning om förskollärares respektive 

rektorers perspektiv på inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Vi kommer även utifrån 

tidigare forskning belysa vilka möjligheter och hinder förskollärare och rektorer 

uppmärksammat när det kommer till detta. Forskning kring rektorer i förskolan när det 

kommer till inkludering är begränsad och vi har därför har vi valt att även redogöra för hur 

rektorer i skolan ser på ämnet.  

 

4.1 Inkludering 
 

Göransson och Nilholm har genom en studie i två delar granskat och analyserat forskning 

om inkluderande praktik. Den ena delstudien var en konceptuell analys och den andra en 

analys av empirisk forskning. Syftet var att undersöka olika definitioner av 

inkluderingsbegreppet och kritiskt granska hur inkludering definieras i forskning, vilket 

undersöks utifrån fyra kategorier: placeringsdefinition, specialiserad/individualiserad 

definition, allmänt individualiserad definition samt gemenskapsdefinition (2014, s. 265–

268). 

 

A. Placeringsdefinition – barn i behov av särskilt stöd placeras med de andra 

barnen 

Resultatet visade att få forskare ansåg att inkludering är uppnått bara barnen vistas på samma 

plats. Dock har det en betydelse i samband med inkluderingspraktiken för punkt B-D (2014, 

s. 269) 

 

B. Specificerad/individualiserad definition - inkludering som uppfyller sociala och 

kognitiva behov hos barn i behov av särskilt stöd 

För att barn med behov av särskilt stöd ska bli inkluderade både socialt och 

undervisningsmässigt menar Mitchell att det krävs att barnet får den anpassning det behöver 

inom nio olika kategorier. Dessa är vision, placering, acceptans, tillgång, support, resurs, 

ledarskap samt en anpassad läroplan, bedömning och undervisning. Om barnet får dessa 

behov tillgodosedda bidrar det inte bara till en bättre vardag för det enskilda barnet, utan 

även för gruppen som helhet (I Göransson & Nilholm, 2014, s. 269). 

 

C.  Allmänt individualiserad definition - inkludering som uppfyller sociala och 

kognitiva behov hos alla barn. 

Definitionen inom denna kategori fokuserar på inkludering av alla elever. Tomazet menar 

att skolan ska vara en plats för alla barn där de får sina behov tillgodosedda. Inkluderande 

undervisning är en process där det gäller att hitta lösningar för att ge barnen samma 

möjligheter (I Göransson & Nilholm, 2014, s. 269). 
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D. Gemenskapsdefinition - inkludering som gemenskap 

Denna kategori menar Naraian fokuserar på gemenskap i gruppen och att alla barn ska känna 

sig välkomna, snarare än att få en individanpassad undervisning för att lära sig 

ämneskunskaper (I Göransson & Nilholm, 2014, s. 270). 

   

Göransson och Nilholms studie visar att det finns variationer inom de olika kategorierna. 

Exempelvis kan barnets “kognitiva nivå” tolkas på två olika vis. Å ena sidan att inkludering 

är uppnått när de uppnår samma mål som sina kamrater, å andra sidan inkludering som 

barnets rätt att utvecklas på sina egna villkor. Detta visar att tolkningen av begreppet 

påverkar innebörden av inkludering. Göransson och Nilholm lyfter att det existerar en brist 

på forskning kring innebörden av inkludering samt vilka faktorer som gynnar detta. De 

menar att detta kan skapa en otydlighet kring innebörden (2014, s. 270 & 276). 

 

4.2 Förskollärare och inkludering 
 

Stemberger och Riccarda Kiswarday har genom en enkätundersökning studerat lärares 

inställning till inkluderande undervisning. Undersökningen gjordes på sammanlagt 261 

slumpmässiga deltagare varav 129 var förskollärare (2017, s. 51). Syftet var att fastställa 

lärarnas attityder på tre olika nivåer: kognitiv nivå, affektiv nivå och beteendenivå (2017, s. 

47). Den kognitiva dimensionen representeras av deltagarnas kunskap kring ämnet. Den 

affektiva dimensionen syftar till deltagarnas känslor och motivation för innehållet medan 

beteendedimensionen belyser huruvida lärarna var villiga att anpassa verksamheten utefter 

tidigare nämnda dimensioner (2017, s. 51). Studien visade hur dessa tre dimensioner 

samspelar med varandra. Enligt Stemberger och Riccarda Kiswarday fanns en skillnad på 

lärarnas kognitiva nivåer beroende på utbildning, tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta 

påverkar i sin tur den affektiva dimensionen, då lärare med mer kunskap och erfarenhet 

visade sig ha en mer positiv inställning till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Lärare med en positiv inställning till detta visade sig vidare i större utsträckning vara villiga 

att individanpassa sina verksamheter, vilket representeras av den beteendemässiga 

dimensionen. Överlag visade dock deras studie att att majoriteten av deltagarna hade en 

positiv inställning till inkludering samt var villiga att anpassa sin undervisning efter barnens 

behov (2017, s. 52–53). 

  Även Dias och Cadime har genom en enkätundersökning studerat förskollärares attityder 

till en inkluderande verksamhet med syftet att identifiera vilka aspekter som kan ligga till 

grund för dessa. I studien deltog sammanlagt 150 lärare varav 68 var förskollärare (2015, s. 

111 & 114–115). Även denna undersökning utgick ifrån dimensionerna kognitiv, affektiv 

och beteende samt hur dessa kan påverka varandra (2015, s. 117). Resultaten i de båda 

studierna är likvärdiga med varandra och tyder på att dimensionerna hör ihop. Dias och 

Cadimes studie visade också att majoriteten av de deltagande lärarna hade en positiv 

inställning till inkludering i verksamheten. Dock hade lärarna med mer kunskap om arbete 

med barn i behov av särskilt stöd ofta en mer positiv attityd till inkluderingsarbetet, till 

skillnad från de som inte hade någon erfarenhet av dessa sammanhang (2015, s. 114). Detta 

visar på skillnader i förhållande till den kognitiva dimensionen som i sin tur kan vara en 
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bidragande faktor till resultaten av den affektiva dimensionen. Dias och Cadime belyser hur 

lärare med tidigare erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd ansåg att nära relationer med 

dessa barn var en viktig aspekt för inkluderingspraktiken. I och med detta menar Dias och 

Cadime att positiva, nära relationer kan vara en bidragande faktor för förskollärares positiva 

attityd gentemot inkluderingsbegreppet. De tydliggör att det finns ett nära samband mellan 

förskollärares attityder och hens beteende i undervisningspraxis (2015, s. 117). Detta visar 

hur resultatet av den kognitiva och affektiva dimensionen vidare kan påverka 

beteendedimensionen.   

  Renblad och Brodin har genomfört en intervjustudie med tre specialpedagoger, och även 

detta resultat visade på några viktiga aspekter när det kommer till pedagogers 

förhållningssätt. Syftet med studien var att undersöka vad barn i behov av särskilt stöd 

erbjuds för hjälp i förskolan. Resultatet visade att det krävs en medvetenhet och kunskap 

kring barnets behov bland alla pedagoger i förskolan för att tillgodose dessa. Förskolan ska 

vara till för alla och pedagogernas förhållningssätt är viktigt. Om det finns ett behov av 

förändring, så är det pedagoger och miljö som bör utvärderas och utvecklas och inte själva 

barnet (2014, s. 286 & 387–388). 

 

4.3 Förskollärarens möjligheter och hinder 
 

Olsson har utfört en forskningscirkel tillsammans med nio lärare från olika lärargrupper, 

detta innebär att man utgår från deltagarnas intressen, kunskaper och erfarenheter och skapar 

en gemensam kunskapsprocess. Lärarna i studien var överens om att det är viktigt att se varje 

barn och tillgodose dess behov. För att uppnå detta ansåg de att goda relationer och 

främjande av barnens intresse är viktigt samt att barnens bästa alltid ska vara i fokus (2016, 

s. 45 & 139). De lyfte att ett tydligt ledarskap är viktigt för att möjliggöra inkluderingsarbetet 

samt lärande utifrån olika intressen, för att på så vis tillgodose både gruppen och det enskilda 

barnet. Ett dilemma som lärarna hade gemensamt var att de såg svårigheter i att tillgodose 

barnens behov i alla situationer. De ansåg att vissa uppmärksammas mer än andra, oavsett 

hur undervisningen planeras. Ytterligare ett dilemma som lyftes var vikten av att finna en 

tydlig balans mellan barnens bästa och befintliga styrdokument (Olsson, 2016, s. 131 & 135). 

  Brodin refererar till Campell som menar att inkluderingsbegreppet är komplext och ofta 

leder till osäkerhet kring vad det innebär (2011, s. 450). Brodin har genom en intervju-, 

enkät- och litteraturstudie undersökt huruvida utomhuspedagogik och utomhusmiljön kan 

gynna inkludering av personer med intellektuella funktionshinder. Hon menar att 

utomhusmiljön kan ge fler möjligheter och utmaningar för både barn och lärare när det 

kommer till inkluderingsarbetet. Vidare belyser hon en gemensam nämnare mellan lek och 

lärande, men även mellan lärande och de intryck som barnen kan uppleva utomhus (2011, s. 

445–446). Resultatet visar att barn som i en formell undervisningssituation kan uppleva 

svårigheter, kan gynnas i en utomhusmiljö då det inte finns lika tydliga ramverk. I 

lärandesituationer likt denna informella typ, kan lärandet anpassas enklare utefter den 

enskilda individens behov. Utomhusmiljön erbjuder även barnen att tillsammans och på egen 

hand utforska omvärlden efter sina förutsättningar. Brodin använder uttrycket ”learning by 

doing” och menar att barnen lär sig genom att göra (2011, s. 450). Därmed skulle miljön 
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kunna ses som en tillgång och ett alternativt hjälpmedel till att tillgodose barnens behov och 

ge dem möjlighet att utforska omvärlden. 

 

4.4 Rektorer och inkludering 
 

Brotherson m.fl. har med hjälp av 13 olika fokusgrupper studerat 61 rektorers tankar kring 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Studien visade att de flesta hade en god 

inställning till detta. Dock kunde det variera beroende på individuell bakgrund och tidigare 

kunskaper kring ämnet. De flesta rektorer ansåg att de visste hur inkluderingsarbetet skulle 

gå till samt att de var villiga att få det att fungera (2001, s. 37–39).     

  Även Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen belyser vikten av kunskap och en positiv 

attityd kring ämnet, och har utifrån det utfört en intervjustudie där 14 rektorer deltog. Syftet 

var att undersöka deras attityder kring organisation och genomförande av inkludering samt 

specialundervisning i skolan. Rektorerna ansåg att det var viktigt att organisera det 

inkluderande arbetet i samarbete med alla parter samt inom de befintliga ramarna. En 

förutsättning för deras roll som ledare är att vara medvetna om lärarnas roll samt se till att 

de får möjlighet att utveckla de grundläggande kunskaper som krävs (2009, s. 465 & 468–

469). 

  Lindqvist och Nilholm har genom en enkätundersökning studerat rektorers synpunkter 

kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Frågornas fokus låg på olika aspekter av 

rektorernas samt deras anställdas roll. Sammanlagt deltog 45 rektorer, varav 16 var 

verksamma i förskolan. Lindqvist och Nilholm belyser hur rektorerna i studien lade stor vikt 

vid lärarnas kompetens när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. De menar även att 

det är viktigt med samarbete mellan de inblandade parterna och “hålla laget runt barnet” 

(2011, s. 99–100 & 103). 

  Lindqvist har även genomfört en sammanläggningsavhandling med syfte att studera hur 

rektorer anser att skolan respektive förskolan bör stötta barn i behov av särskilt stöd. Denna 

avhandling utgick ifrån fyra delstudier, varav en av studierna var den ovannämnda. 

Resultaten visade att vissa av rektorerna i skolan såg att en diagnos hade betydelse för om 

barnet skulle erhålla särskilt stöd eller ej. Rektorerna i förskolan ansåg däremot att barnet 

bör erhålla särskilt stöd oavsett. I och med detta bör rektorer inte ta ställning till om barnet 

har en diagnos eller ej, utan snarare se till barnets individuella behov (2013, s. 182–183). 

   

4.5 Rektorers möjligheter och hinder 
 

Lindqvist gjorde även en uppföljande studie av den ovannämnda, vilket var en intervjustudie 

med fem noga utvalda rektorer. Samtliga rektorer ansåg att sin roll som “ledare” var viktig 

för en fungerande praktik. I samband med barn i behov av särskilt stöd lade de stor vikt vid 

lärmiljön samt att lärarna har möjlighet att anpassa undervisningen efter barnet i fråga. Andra 

viktiga framgångsfaktorer som rektorerna hade gemensamt var kommunikation, dialog, 

trygghet och goda relationer på skolan (2013, s. 184). 

  Rektorerna i förskola och skola i Brothersons m.fl. studie hade liknande åsikter men såg 

dock vissa svårigheter i inkluderingsarbetet då de ansåg att det saknades vissa resurser. En 
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del av dessa svårigheter var brist på tid, pengar, utrymme samt brist på utbildad personal och 

ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd. Dessa brister påverkar inkluderingsarbetet 

negativt, då varken barn eller pedagoger får full möjlighet att erbjudas vad de behöver. 

Tidsbristen leder till att rektorerna inte i lika stor utsträckning kan planera och följa upp 

arbetet kring inkludering eller eventuella åtgärder som gjorts (2001, s. 39). 

  Brotherson m.fl. belyser även att många av rektorerna ansåg att de saknade kunskap kring 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. De menade att de behövde bättre strategier för 

inkluderingsarbetet, för att på så vis kunna bli bättre ledare. Dock ansåg de flesta att de 

bidrog till arbetet i förhållande till de resurser som fanns tillgängliga. Vidare belyser 

Brotherson m.fl. inkluderingens jetlag och menar att det finns skillnader mellan hur 

inkludering framhävs i forskning och liknande till skillnad från hur det faktiskt kan realiseras 

i praktiken (2001, s. 41–42). 

  Lindqvist belyser att forskning visar hur rektorerna har en betydande inverkan på både 

lärande, organisation och kvalitet i verksamheten. Det är de som är ansvariga för utveckling 

av verksamheten, personalen och organisationen. Resultatet i Lindqvist studie visar även att 

rektorns fördelning av resurser och förutsättningar, samt vilka visioner hen har påverkar 

pedagogers inställning till inkludering (2013, s. 51 & 53). Dock synliggörs en svårighet som 

indikerar att rektorer utmanas med att uppfylla olika krav inom skolorganisationen. Å ena 

sidan lärare och resurspersonal samt deras kunskaper, å andra sidan yttre faktorer såsom 

politiska beslut (Lindqvist, 2013, s. 55).   
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vårt teoretiska ramverk, vilken vi kommer att 

utgå ifrån i kommande analys i vår studie. Vi kommer att utgå ifrån den pragmatiska teorin 

som vi anser är ett bra komplement till vårt ämnesområde.  

  Enligt Nilholm växte inkluderingsbegreppet fram inom ramen för bland annat ett 

demokratiskt perspektiv, med centrala värden som gemenskap och delaktighet. Han menar 

att inkludering och demokrati är två begrepp som hör ihop och därmed svåra att skilja på 

(2006, s. 4 & 10). Demokrati var något som även Dewey argumenterade för, främst i 

sammanhang som rörde skolan. Säljö belyser hur Dewey strävade efter att skapa en skola 

som främjar det demokratiska samhället. Han citerar Dewey som en gång sa “You teach a 

child, not a subject”. Dewey försökte förändra tidigare tankar kring hur barn lärde sig. Han 

trodde inte på att en lärare kunde överföra färdig kunskap till ett barn, utan snarare att barn 

och lärare tillsammans utforskar och på så sätt gör kunskap till en process snarare än en 

produkt. Han såg inquiry som en grundläggande princip för lärande. Lärande genom inquiry 

utgår ifrån barnens intressen, funderingar och behov för att man sedan ska kunna 

problematisera, undersöka och nå kunskap tillsammans, snarare än att pedagogen ger de rätta 

svaren. Poängen med detta är att vi lär oss genom att själva hitta svaret på ett “problem” 

(Säljö, 2017, s. 243, 246 & 248–250). 

  Begreppet growth var också centralt i Deweys undervisningspedagogik och han menade att 

barnen växer genom att ges möjlighet att uppleva, både individuellt och tillsammans med 

andra. Vidare menade han att dessa upplevelser leder till ytterligare erfarenheter, som man 

sedan kan dela med varandra och på så vis komma på nya upptäckter tillsammans 

(Wahlström, 2004, s. 91; Öhman, 2014, s. 48–49). Enligt Dewey bör undervisningen präglas 

av att barnen erbjuds de resurser de behöver för tillsammans ta del av ett gemensamt 

kunskapsinnehåll (I Säljö, 2017, s. 245). Det pragmatiska perspektivet förbereder oss inför 

ett liv i samhället, inte bara kunskapsmässigt utan även socialt, såsom befintliga normer, 

attityder och värderingar. Detta gör det möjligt för barnen att vara med och utforma sin 

framtid (Öhman, 2014, s. 40). Deweys filosofi handlar om att vi alla är medkonstruktörer av 

vår värld och därmed kan påverka innehållet i den. Alla bör ges möjlighet att engagerat och 

medvetet delta i olika sammanhang. För att uppnå detta menar han att det krävs kunskap och 

fantasi för att variera innehållet och erbjuda olika alternativ till lärande (Garrison, 2000, s. 

36). Deweys tanke om en demokratisk skola innebär att barnen ska ges möjlighet till 

inflytande i verksamheten, såsom vad den innehåller och hur det realiserar sig i praktiken 

(Säljö, 2017, s. 246). Cherryholmes belyser demokrati ur ett pragmatiskt perspektiv och 

menar att en öppen kommunikation mellan människor och grupper är avgörande för att 

åstadkomma bästa tänkbara resultat för barnet (2000, s. 16). En annan viktig aspekt inom 

pragmatismen är kunskap, vilket förutsätter att man utifrån praktiska erfarenheter tolkar och 

drar slutsatser om vad som fungerar och inte för ett visst barn eller barngrupp (Allwood & 

Erikson, 2010, s. 85). Stensmo belyser Deweys begrepp transaktion, som innebär en 

pågående process samt att undervisningen bör vara i ständig förändring beroende på vilka 

förutsättningar som finns (1994, s. 203).   
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  Ur en lärares perspektiv kan pragmatismen kopplas till det Dewey kallar för det 

reflekterande tänkandet. Dewey delar in det reflekterande tänkandet i fem faser, vilka är 

viktiga i pedagogens arbete med inkludering (2007, s. 17). Vi kommer genom ett hypotetiskt 

exempel om samlingsstund redogöra för dessa fem faser. 

  Den första fasen kallar Dewey för förslag, vilket innebär att pedagogen reflekterar över 

alternativa vägar att utgå ifrån (2007, s. 17–18). Om pedagogen exempelvis ska genomföra 

en samling med barnen behöver hen reflektera kring hur samlingen skulle kunna utföras. 

Den andra fasen kallas intellektualisering och innebär definiering och lokalisering av 

sammanhanget pedagogen har framför sig (Dewey, 2007, s. 18–19). Detta handlar om 

exempelvis barnens intressen och vilka förutsättningar som finns för att genomföra en viss 

typ av samling. Den tredje fasen benämns som hypotes och handlar om att pedagogen gör 

en hypotes utifrån sina uppfattningar av den andra fasen (Dewey, 2007, s. 19–20). Barnen 

kanske brukar intressera sig för innehållet i samlingarna, men i helgrupp kan vissa barn ha 

svårt att hålla fokus, vilket påverkar samlingen negativt och försvårar lärarens utförande av 

det egentliga syftet. I den fjärde fasen resonemang, tar pedagogen hjälp av tidigare kunskap 

och erfarenheter för att bearbeta sina tankar och intryck kring tidigare faser för att på så vis 

få nya idéer (Dewey, 2007, s. 20–22). Genom tidigare kunskap och erfarenhet är pedagogen 

medveten om att indelning i mindre grupper brukar gynna lärandet för alla barn. Barnen ges 

större möjlighet till inflytande och pedagogen kan i större utsträckning anpassa situationen 

till barnen i fråga. Detta leder till att den nya idén blir samlingsstund i mindre grupper där 

innehållet anpassas efter barnen. Den femte och sista fasen kallar Dewey för handling, vilket 

innebär att idén prövas. Oavsett om handlingen blir som planerad eller ej har den inte varit 

förgäves. Dewey menar då att pedagogen bär med sig ytterligare erfarenheter och kunskaper 

till kommande situationer och reflekterande tänkanden (2007, s. 22–23). 

  Då det pragmatiska perspektivet utgår från det individuella barnet, gemenskap och en 

demokratisk pedagogik representerar det innehållet i vår studie och kompletterar vår data. 
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra metodologiska val. Vi kommer att inleda med 

att presentera vår metod för datainsamling. Därefter redovisas vårt urval, genomförande, 

databearbetning och analysmetod samt reflektion över metod och avslutningsvis lyfter vi 

några etiska aspekter. 

  

6.1 Metod för datainsamling 
 

I vår studie har vi utgått ifrån en kvalitativ metod och genomfört tio samtalsintervjuer. Trost 

menar att kvalitativa intervjuer utmärks av enkla och tydliga frågor som ger utförliga och 

innehållsrika svar. Tillsammans kan de olika intervjuresultaten bidra till ett rikt material som 

visar på likheter och skillnader mellan åsikter och strukturer. Vidare menar han att 

kvalitativa intervjuer ofta används i forskningssammanhang, då det ger ett djupt detaljerat 

innehåll, vilket bidrar till en hög struktureringsnivå. Däremot är urvalet av personer ofta lågt, 

vilket ger en låg standardiseringsnivå (2010, s. 25, 32 & 41). Dock belyser Esaiasson m fl. 

samtalsintervjuer inom den kvalitativa metoden och menar att detta kan fungera som ett 

komplement till annan forskning. Genom att utgå från tidigare forskning och sedan utföra 

samtalsintervjuer kan studien tillföra fler perspektiv inom området. En liten mängd 

samtalsintervjuer i sig bidrar alltså inte till någon reliabilitet, men kompletterat med tidigare 

vetenskap kan man åstadkomma intressanta resultat (2012, s. 13 & 256–257). Vi valde att 

använda oss av denna metod då vi ville komma in på djupet av våra forskningsfrågor, detta 

för att få ett mer detaljerat resultat att bearbeta i förhållande till teori och tidigare forskning. 

Esaiasson m.fl. beskriver hur samtalsintervjuundersökningar syftar till att synliggöra ett 

problem och ta reda på vad det finns för uppfattningar kring detta. Vidare belyser de hur 

samtalsintervjuer möjliggör samspel och interaktion mellan de olika parterna samt 

uppföljning, diskussion och följdfrågor kring svar som inte var förväntade. Denna typ av 

metod kan med fördel användas om man vill ha ett resultat som säger något om människors 

uppfattningar kring olika ämnen (2012, s. 251–252). Detta är något som även Trost 

förtydligar. Kvalitativa studier är passande när intresseområdet kretsar kring människors 

tankar och handlingsmönster kring ett ämne (2010, s. 32). 

 

6.2 Urval 
 

När man gör en kvalitativ studie ska urvalet vara varierat men inom ett givet område (Trost, 

2010, s. 137). I vår studie har detta inneburit att vi valt att intervjua förskollärare och rektorer 

inom förskolan. Trost menar även att ett begränsat antal intervjupersoner är att föredra i 

samband med kvalitativa intervjuer. Han menar att detta ger större möjlighet till överblick, 

för att på så vis kunna finna viktiga detaljer såsom likheter och skillnader. Vidare menar han 

att det inte finns något givet antal för hur många man bör intervjua. Dock kan man med 

fördel bestämma ett antal intervjuer till en början, för att sedan komplettera vid behov (2010, 

s. 143–144). Vi bestämde oss för att intervjua fem personer var till en början, då det kändes 
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som ett rimligt antal i förhållande till tiden. Respondenterna i våra respektive delstudier var 

personer som vi inte hade någon nära relation till. Esaiasson m.fl. belyser vikten av att 

intervjua människor man inte känner, detta gör att man kan på ett enklare sätt hålla en 

vetenskaplig nivå på intervjun. Det underlättar även för personen som blir intervjuad, då en 

begränsad relation kan bidra till en öppenhet i samtalet (2012, s. 259). Även Trost menar att 

intervjuer med anhöriga eller personer man känner kan föra med sig nackdelar, exempelvis 

att vänskapsrelationen tar över (2010, s. 93 & 144). 

  Esaiasson m.fl. beskriver samtalsintervjuundersökning och menar att detta inte bygger på 

fakta utan snarare människors tankar och föreställningar. I och med detta kan inte svaren på 

frågorna bedömas som rätt eller fel. Vid en respondentintervju är det alltså inte individen 

som är intressant, utan dess tankar och åsikter. Därmed skulle personen kunna bytas ut mot 

en annan inom samma kategori (2012, s. 259 & 262). I vårt fall innebar detta att vi ville ha 

förskollärare samt rektorers uppfattningar kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd, 

dock var det inte av betydelse vilken förskollärare respektive rektor.  

 

6.2.1 Delstudie 1 

 

Respondenterna i delstudie 1 består av 5 förskollärare med flera års erfarenhet. Alla är 

verksamma i förskolor i Mellansverige och arbetar med olika åldersgrupper. Respondenterna 

i delstudie 1 går under de fiktiva namnen Alva, Bella, Clara, Doris och Eva. 

 

Nedan presenteras respondenterna i delstudie 1: 

 

Alva har varit verksam inom förskolan som förskollärare i drygt fem år och anser sig själv 

ha mycket erfarenhet om barn i behov av särskilt stöd. Hon har bland annat en utbildning 

inom specialpedagogik och leder för tillfället en barngrupp med 24 barn. 

 

Bella har varit verksam inom förskolan som förskollärare i åtta år och anser sig själv ha 

mycket erfarenhet om barn i behov av särskilt stöd. Hon har ingen formell utbildning inom 

området men menar att man möter barn i behov av särskilt stöd varje år. För tillfället är hon 

ansvarig för en barngrupp med 20 barn. 

 

Clara har varit verksam förskollärare i 22 år och anser sig själv ha goda erfarenheter av barn 

i behov av särskilt stöd. Hon har en utbildning inom tecken som stöd och för tillfället leder 

hon en barngrupp med 23 barn. 

 

Doris har arbetat som förskollärare i förskolan i 27 år och anser att hon har erfarenhet av 

barn i behov av särskilt stöd. Hon har ingen formell utbildning inom området men har lärt 

sig mycket på arbetsplatsen. I dagsläget är hon ansvarig för en grupp på 21 barn. 

 

Eva har varit verksam inom förskolan som förskollärare i 17 år och anser sig ha erfarenhet 

av barn i behov av särskilt stöd. Hon har en utbildning inom tecken som stöd och för tillfället 

leder hon en barngrupp på 20 barn.   
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6.2.2 Delstudie 2 

 

Respondenterna i delstudie två består av 5 rektorer med många års erfarenhet i förskola. Alla 

är verksamma i förskolor i Mellansverige bortsett från en som arbetar på en svensk förskola 

i utlandet. Respondenterna i delstudie 2 går under de fiktiva namnen Astrid, Bina, Cleo, 

Diana och Elna.  

 

Nedan presenteras respondenterna i delstudie 2: 

 

Astrid har arbetat som rektor i 31 år och anser sig själv ha mycket erfarenhet av barn i behov 

av särskilt stöd. Hon har fått mycket kunskaper från olika håll under åren och i dagsläget 

driver hon fyra förskolor. 

 

Bina har arbetat som rektor i 11 år och anser sig själv ha en rätt så bred erfarenhet av barn i 

behov av särskilt stöd. Hon har ingen formell utbildning inom området men har intresserat 

sig och lärt sig mycket på egen hand. I dagsläget är hon ansvarig för en förskoleverksamhet. 

 

Cleo har arbetat som rektor i sex år och anser sig själv ha relativt bra erfarenhet av barn i 

behov av särskilt stöd. Hon har ingen formell utbildning inom området men har varit insatt 

och lärt sig mycket på egen hand. I dagsläget driver hon en förskoleverksamhet. 

 

Diana har arbetat som rektor i 12 år och anser sig själv ha god erfarenhet av barn i behov av 

särskilt stöd. Hon har ingen formell utbildning men har intresserat sig och lärt sig mycket på 

egen hand. I dagsläget är hon ansvarig för 13 förskolor. 

 

Elna har arbetat som rektor i 10 år och anser sig själv ha relativt god erfarenhet av barn i 

behov av särskilt stöd. Hon har ingen formell utbildning men har genom åren arbetat med 

barn i behov av särskilt stöd, både som förskollärare och rektor. I dagsläget är hon ansvarig 

för två förskolor.  

 

6.3 Genomförande 
 

Inför vår studie kontaktade vi varandras tidigare VFU– samt arbetsplatser via e–post, detta 

för att undvika respondenter som vi har en nära relation till. Vi berättade kortfattat om 

studien och vad deras eventuella medverkan skulle innebära för dem. När alla hade bekräftat 

att de ville medverka skickade vi ut separata medgivandeblanketter till förskollärarna och 

rektorerna ifråga. Detta för att alla inblandade skulle vara medvetna om studiens syfte samt 

deras rättigheter i samband med intervjun. Bell och Waters belyser vikten av att få ta del av 

de befintliga riktlinjerna som finns i förväg, då vi som utför studien måste ha allas 

medgivande innan intervjuarbetet påbörjas (2016, s. 190). En del av informationen på 

blanketten var att intervjun skulle spelas in, detta för att vi skulle kunna analysera och 

transkribera materialet i efterhand. Trost menar att en av fördelarna med inspelning är att 
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man kan fokusera på stunden, frågorna och svaren istället för att lägga för mycket fokus på 

anteckningar (2012, s. 74). Dock är inte alla bekväma med att bli inspelade, därför är det 

viktigt att informera respondenterna om detta i förväg (Bell & Waters, 2016, s. 196–197). 

Bell och Waters lyfter även intervjupersonens rätt till att få ta del av intervjufrågorna i 

förväg. Detta för att hen ska få tid på sig att fundera över dem och ha möjlighet att tacka nej 

till att medverka innan intervjutillfället (2016, s. 190–191). Tillsammans med 

medgivandeblanketten bifogades även en intervjuguide så att respondenterna skulle kunna 

ta del av frågorna i förväg.  

  Innan intervjuerna valde vi att genomföra en provintervju. Detta för att vi skulle få en så 

tydlig intervjuguide som möjligt, som undersökte det som var relevant till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Detta är något som Esaiasson m.fl. förstärker som positivt (2012, s. 268). 

Vi ansåg att vår provintervju fungerade som förväntat och vi valde därför att inte göra några 

förändringar. 

  Vi valde att genomföra intervjuerna separat, Sara intervjuade rektorerna och Sigrid 

förskollärarna, detta då våra separata delstudier bestod av just dessa två informantgrupper. 

Esaiasson m.fl. belyser att intervjuer ska ske på en plats där respondenten känner sig trygg 

(2012, s. 268). Mot bakgrund av detta genomförde vi de flesta intervjuerna på förskollärarna 

respektive rektorernas arbetsplatser, i ett avskilt och lugnt rum där respondenterna kände sig 

bekväma. Resterande intervjuer utfördes via Skype, vilket var tre stycken. Vid 

intervjutillfället förtydligade vi studiens riktlinjer samt intervjupersonens rättigheter och 

förklarade att de fick ta del av studien när den var färdig. Innan vi började med de tematiska 

frågorna ställde vi några uppvärmningsfrågor för att få en första kontakt med 

intervjupersonen. Esaiasson m.fl. menar att detta kan vara fördelaktigt (2012, s. 265). Detta 

var något som vi ansåg vara viktigt och underlättande för den fortsatta intervjun. Intervjuerna 

pågick i cirka 20 minuter. 

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Samtalsintervjuer har ett tematiskt upplägg och inför intervjutillfällena bearbetade vi vår 

intervjuguide noggrant för att innehållet med säkerhet skulle vara av relevans för vår studie. 

Esaiasson m.fl. menar att det är viktigt att vara medveten om innehållet i intervjuguiden för 

att underlätta för både forskaren samt intervjupersonen (2012, s. 264). 

  Esaiasson m.fl. beskriver analysstadiet, vilket är stadiet då man bearbetar sitt material. Vid 

detta stadie använde vi oss av det inspelade materialet och transkriberade det ordagrant i text 

för att sedan läsa och analysera det noggrant och finna eventuella likheter och skillnader 

mellan respondenterna. Vi analyserade materialet utifrån vår teoretiska utgångspunkt och 

valde sedan ut de delar som var relevanta för vår studie och kategoriserade dem under 

respektive temarubrik (2012, s. 315). I studiens resultatdelar presenteras respondenternas 

tankar och åsikter.  
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6.5 Reflektion över metoden 
 

Syftet med vår studie var att kvalitativt undersöka två olika yrkesgruppers uppfattningar om 

inkludering i förskolan. Vi valde att intervjua förskollärare respektive rektorer om deras 

uppfattningar kring ämnet samt vad deras roll innebär. Syftet var alltså inte att hitta ett ”rätt” 

svar, utan snarare att ta del av respondenternas åsikter. Trost menar att kvalitativa studier av 

detta slag är lämpliga när fokus ligger på människors uppfattningar och handlingar i 

förhållande till ett visst område (2010, s. 32). Efter genomförd studie anser vi att vi kunnat 

undersöka de olika gruppernas uppfattningar samt fått klarhet i vad deras roll kan innebära, 

liksom vårt syfte och våra forskningsfrågor var avsedda för. Då vi endast intervjuat fem 

personer inom respektive yrkeskategori tillför dessa inte någon vidare reliabilitet. Dock 

använde vi dessa som ett komplement till tidigare forskning, vilket Esaiasson m.fl. menar 

kan leda till ett intressant resultat ändå (2012, s. 13 & 256–257). Respondenternas 

uppfattningar är likvärdiga både med varandra och tidigare forskning, vilket bidrar till ett 

mer entydigt och trovärdigt resultat.  

  Sammanfattningsvis anser vi att vår metod har bidragit till ett kvalitativt resultat samt att 

syftet med studien blivit uppfyllt.  

 

6.6 Etiska aspekter 
 

För att ta ställning till etiska aspekter på ett korrekt sätt valde vi att utgå ifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (2010, s. 6). Vi utgick även ifrån Kvale och 

Brinkmanns fyra osäkerhetsområden, vilka de benämner som informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll (2009, s. 92). 

  Informationskravet och informerat samtycke innebär att respondenterna blir informerade 

om vad deras roll i studien skulle innebära samt vilka riktlinjer som finns. Detta innefattar 

bland annat att det är frivilligt att delta och att intervjun kan avbrytas när som helst (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 87; Vetenskapsrådet 2010, s. 7). Detta gjorde vi genom att skicka ut 

medgivandeblanketter med information kring studien samt vad deltagande i den skulle 

innebära. Samtyckeskravet innebär själva samtycket, alltså att respondenten godkänner sitt 

deltagande i studien, i och med detta har de även rätt till att påverka omfattningen av 

intervjutillfället, exempelvis på vilka villkor hen vill medverka, tidsaspekter och eventuellt 

avslut (Vetenskapsrådet, 2010, s. 9–10). Detta skedde genom att de inblandade skrev under 

medgivandeblanketten och gav den till oss vid intervjutillfället. Vi informerade även om hur 

lång tid intervjun beräknades ta, men att de hade rätt att dra sig ur när som helst. 

Konfidentialitetskravet och konfidentialitet utmärks av deltagarnas anonymitet. 

Respondenterna bör bli försäkrade om att deras privata data inte kommer att avslöjas samt 

att de inte ska gå att identifiera (Kvale & Brinkmann 2009, s. 88; Vetenskapsrådet, 2010, s. 

12). Detta stod tydligt i medgivandeblanketten och i studien nämns respondenterna vid 

fiktiva namn. Nyttjandekravet försäkrar deltagarna om att det insamlade materialet endast 

kommer användas i vetenskapligt syfte för att vi ska kunna koppla det till forskning 

(Vetenskapsrådet 2010, s. 14). Vi som genomfört studien är de enda som har tillgång till det 
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insamlade materialet, vilket stod i medgivandeblanketten. Det Kvale och Brinkmann menar 

med konsekvenser är att den som utför intervjun ska vara väl medveten om 

forskningsområdet samt vilka hinder som finns i samband med intervjusituationen (2009, s. 

89–90). Detta har vi tagit hänsyn till genom att ta del av tidigare forskning i ämnet, bearbeta 

frågorna noggrant samt utfört en provintervju för att minska risken för missuppfattningar. 

Det sista osäkerhetsområdet kallar Kvale och Brinkmann för forskarens roll. Det handlar om 

vår roll, vår integritet och kännedom om etiska riktlinjer och en medvetenhet kring de val vi 

gör (2009, s. 90–91). Detta har vi tagit hänsyn till genom att vara påläst i ovannämnda 

punkter samt funderat över våra val och rättigheter.  
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7. Resultat och analys  

I följande avsnitt kommer vi enskilt att presentera resultat och analys av våra två delstudier. 

Vi utgår ifrån intervjupersonernas uppfattningar om inkludering och analyserar detta utifrån 

vår teoretiska utgångspunkt. Endast det som är av relevans för vår studie kommer att 

presenteras och redovisas under relevanta temarubriker. Vi kommer att inleda med att 

redogöra för resultat och analys ur delstudie 1, som innefattar fem förskollärare och sedan 

avsluta med resultat och analys av delstudie 2, som innefattar fem rektorer. 

 

7.1 Resultat och analys av delstudie 1 
 

Frågorna i intervjuguiden för delstudie 1 riktar sig främst till förskollärarens roll, men även 

hur denne uppfattar rektorns arbete och stöd med frågor om inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd. Intervjupersonerna nämns vid de fiktiva namnen Alva, Bella, Clara, Doris och 

Eva. 

 

7.1.1 Förskollärares uppfattningar om inkludering 

 

Förskollärarna som deltog i studien hade en enad vision om vad inkludering innebär och 

även hur det bör realiseras i verksamheten. Samtliga förskollärare benämner vikten av att 

alla barn ska kunna delta i förskolans verksamhet utifrån deras egna villkor och behov. 

Inkludering beskrivs av respondenterna i studien som något positivt och de menar att det ska 

gynna alla barns olikheter samt deras rätt att få sina behov tillgodosedda, men samtidigt vara 

en del av en gemenskap. Begreppet growth var centralt i Deweys filosofi vilket kan beskrivas 

som att barn utvecklas genom att få uppleva omvärlden, både individuellt och tillsammans 

med andra. Han menade att de upplevelser barnen gör kan de senare dela tillsammans med 

omgivningen för att utvecklas ytterligare (I Wahlström, 2004, s. 91; I Öhman, 2014, s. 48–

49). Respondenterna i studien beskriver vikten av att barnen ska kunna vara inkluderade och 

att få uppleva tillsammans, men att det gäller att anpassa till barnens individuella behov. De 

flesta belyser hur indelning i mindre grupper ibland kan behövas för att vissa barn ska kunna 

delta i en gemenskap. Jag tolkar det som att en inkluderande verksamhet ska erbjuda 

möjlighet att växa både i större och mindre sammanhang.  

  Clara uppmärksammar att inkludering inte är något enkelt begrepp att förstå och att det vid 

diskussion skulle kunna uppstå flera delade åsikter. Flera förskollärare belyser vikten av att 

ge barnen möjlighet att inkluderas i gemenskapen, men även att de bör få sina individuella 

behov tillgodosedda. Eva ger ett exempel på inkludering utanför helgrupp:  

 

Det beror ju på, vilka förutsättningar ger man barnen. […] om jag har det behovet att jag behöver sitta 

ensam med en pedagog för att klara av att göra det som ska göras, […] och jag kan få känna att jag 

lyckas att göra det som är förväntat, så att jag också kan få se min teckning eller min skapelse 

tillsammans med mina kompisars så är ju jag inkluderad för jag lyckades […] eller på dokumentationen 

ser man att jag också var med. […] Det är väl viktigare att alla barn får lyckas och då är de ju inkluderade 
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i verksamheten. Men inte alla barn på samma plats samtidigt och alla ska ha gjort allt likadant (Eva, 

2019).  

 

Det handlar alltså om att anpassa vardagen efter det individuella barnets behov. I utsagan 

ovan  beskriver Eva att barnet kan känna sig inkluderad genom känslan av att lyckas, samt 

få se sin skapelse tillsammans med de andras. Några av respondenterna belyser att om ett 

barn inte får sina behov tillgodosedda, kan detta snarare leda till att barnet inte deltar i 

aktiviteten och därmed blir exkluderad, trots att det är inräknat i gemenskapen.  Säljö skriver 

utifrån Deweys filosofi och menar att lärande ska utgå från barnens intressen och behov. 

Detta för att barnen ska kunna undersöka tillsammans och på så vis nå kunskap. I och med 

denna typ av lärande lär man sig genom problemlösning. Detta beskrev Dewey som inquiry 

(I Säljö, 2017, s. 249). Om ett barn blir exkluderat på grund av att aktiviteterna och 

verksamheten inte är anpassat efter dess behov sker inte ett lärande utifrån inquiry. Jag tolkar 

det som att ett barn kan bli exkluderat från både kunskapsinnehåll och gemenskap om 

verksamheten inte är individanpassad.  

 Alva beskriver att man ständigt behöver planera, analysera och reflektera för att utveckla 

verksamheten så att den gynnar varje barns enskilda behov. Detta för att underlätta för 

barnen snarare än att skapa hinder. Säljö belyser undervisning ur ett pragmatiskt perspektiv 

och menar att den bör präglas av att barn erbjuds de resurser det behöver för att kunna känna 

sig delaktig i verksamheten (2017, s. 245). Det handlar alltså mycket om att se barnens behov 

och intressen för att sedan kunna anpassa verksamheten och dess innehåll så att alla barn ska 

kunna delta på så lika villkor som möjligt. Alva ger ett exempel på en situation där 

anpassning krävs: 

 

Ja, det är också det här med att planera, analysera och reflektera. För det är ju jätteviktigt om vi till 

exempel går på en utflykt. Och så visar det sig att det här barnet får väldiga problem. Vi kanske går för 

långt [...] så barnet i fråga kanske får ett utbrott för att det barnet tror att vi ska gå åt ett annat håll. Så 

då måste ju vi, i arbetslaget som vuxna fundera hur vi presenterar, har vi barnen med oss, och vad finns 

det för risker? Det är ju liksom ett helhetstänk för alla och så kanske specifikt för de här barnen som 

behöver speciellt stöd och uppmuntran i vissa situationer (Alva, 2019). 

 

Alva menar alltså att det är viktigt att reflektera kring vardagens olika steg med barnen. Inom 

pragmatismen beskriver Dewey det reflekterande tänkandet som en del i att kunna handskas 

med situationer som innefattar olika svårigheter (2007, s. 14). Det innebär att läraren kan 

anpassa och förbättra utifrån barnets förutsättningar, för att undvika att vissa svårigheter 

uppstår. I det första steget, förslag, reflekterar läraren över de alternativ som finns (Dewey, 

2007, s. 17–18). Kopplat till utsagan ovan, reflekterar Alva över de olika alternativ som finns 

vid en utflyktssituation. I nästa steg, intellektualisering, reflekterar läraren över de 

förutsättningar som finns, såsom barnens behov och intressen (Dewey, 2007, s. 18–19). Alva 

beskriver ett hypotetiskt exempel med ett barn som upplever utflyktssituationer som 

problematiska och jobbiga. I detta steg behöver pedagogerna reflektera över barngruppens 

förutsättningar och i detta fall även det enskilda barnets behov och ta hänsyn till detta inför 

nästa steg.  
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  Den tredje fasen benämner Dewey som hypotes, här skapar pedagogen en hypotes utifrån 

de reflektioner och upptäckter hen gjort i tidigare faser (2007, s. 19–20). Barnet i fråga 

kanske har visat att hen blir upprörd när saker händer utan förvarning, dock brukar det 

fungera bra när pedagogerna förberett barnet inför eventuella aktiviteter. I den fjärde fasen, 

beskriver Dewey begreppet resonemang, som innebär att pedagogen använder de kunskaper 

och erfarenheter hen har för att få nya idéer (2007, s. 20–22).  

  Utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper kanske Alva visste att det här barnet brukar 

känna sig trygg av att veta vad som ska hända i verksamheten och genom att känna sig 

delaktig i planeringen. Den nya planen blir då att underlätta för barnet genom att förbereda 

hen med vart och när de ska på utflykt, så att hen ska kunna ta del av aktiviteten. I den sista 

fasen, handling, beskriver Dewey att pedagogen ska handla enligt de reflektioner och tankar 

hen upptäckt. Därmed prövas det som skulle kunna underlätta för barnet, så att hen kan delta. 

Vidare beskriver Dewey att även om resultatet inte blir som förväntat, så ska detta inte ses 

som ett misslyckande. Då har pedagogen fått ytterligare erfarenheter och kan utveckla vidare 

genom ett reflekterat tänkande (2007, s. 22–23).  

   Flera av förskollärarna i studien menar att kunskap och erfarenhet är viktiga faktorer för 

ett reflekterande förhållningssätt. När de talar om deras roll som förskollärare beskriver de 

att det är deras ansvar att se till att de eventuella åtgärder som gjorts eller diskuteras blir av. 

De menar att hela arbetslaget behöver vara involverade i inkluderingsarbetet, men att 

förskollärarna är de ytterst ansvariga för att det fullföljs. En av förskollärarna uttryckte 

följande:  

 

Min roll blir ju mer styrande, att man måste se till att det blir av. Så att de inte bara blir fina papper som 

vi skrivit om hur vi ska jobba också genomförs det inte (Eva, 2019). 

 

Förskollärarna har därmed ett ansvar för att alla barn ska kunna delta i verksamheten utifrån 

varje enskild individs behov. Dock belyser de flesta förskollärarna i studien vikten av en god 

kommunikation och dialog inom arbetslaget. De menar att det är viktigt att diskutera och 

reflektera över situationerna de möter under dagarna samt hur man kan förhålla sig till dem. 

Cherryholmes belyser ur ett pragmatiskt perspektiv hur en demokratisk verksamhet handlar 

om en öppen kommunikation för att på så vi kunna göra det bästa för barnet (2000, s. 16). I 

och med en god dialog och ett samspel kan det underlätta för barnen och genomföra de 

eventuella åtgärder som behövs för att alla barn ska kunna delta i verksamheten. Samspel 

kan alltså ses som en viktig pusselbit.   

 

7.1.2 Förskollärares möjligheter och hinder 
 

Flera av förskollärarna som deltog i studien beskriver att det som ses som möjligheter, också 

skulle kunna vara hinder, detta om det finns en brist inom områdena. Samtliga respondenter 

nämner ekonomi och tid som avgörande för arbetet med inkludering. De menar att om det 

finns goda ekonomiska förutsättningar och tid, så kan arbetet med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd fungera i allt större utsträckning. Likväl som om dessa resurser saknas, 

så försvårar detta arbetet för att inkludera alla barn. 
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Tid och pengar behövs haha, mycket så är det ju (Eva, 2019). 

 

Tid och pengar ses alltså som en grund för att kunna fullfölja de upptäckter som gjorts och 

för att kunna åtgärda det som behöver förändras. Vidare menar flera av förskollärarna att 

även personaltätheten och arbetslaget kan vara av betydelse. Eva belyser att för få pedagoger 

försvårar och gör att de känner sig otillräckliga ibland, då de inte hinner se till varje barns 

behov. Däremot menar Clara att för stora arbetslag, främst där åsikterna skiljer sig mellan 

pedagogerna, också kan vara ett hinder. Hon upplever att det kan finnas olika åsikter och 

tankar kring hur man ska arbeta med inkludering av barn i behov av särskilt stöd, vilket kan 

försvåra arbetet. 

 

Att man har stora arbetslag och där man har olika åsikter. En sån situation har jag haft en gång runt ett 

barn där jag hade kollegor som tyckte helt olika om hur man skulle förhålla sig till det här barnet. Det 

upplevde jag försvårade enormt mycket (Clara, 2019). 

 

Ytterligare något som upplevs försvåra inkluderingsarbetet, när det kommer till arbetslaget 

belyser Alva: 

 

[...] det kan bero på sammansättningen i arbetslaget. Att arbetslaget inte fungerar. För arbetslaget är ju 

A och O i förskolan och om det fungerar [...] då blir man ett team (Alva, 2019). 

 

Arbetslaget uppfattas alltså som en påverkande faktor av flera av förskollärarna i huruvida 

barn i behov av särskilt stöd blir inkluderade eller inte. Flera nämner även att en stor 

barngrupp kan försvåra uppdraget att inkludera alla barn, detta då de upplever att de inte 

hinner med att se alla. En av lösningarna som uppmärksammas i samband med detta är att 

dela in barnen i mindre grupper, detta bygger dock på att både miljö och personaltäthet 

tillåter det. En av respondenterna beskriver dock en svårighet i förhållande till det:  

 

Även om man får en till personal så hjälper ju inte det om man har för många barn på för liten yta, då 

blir det ju bara mer folk på den lilla ytan. Så det behöver ju också vara en funktionsduglig miljö och 

lokaler. [...] För att barnen ska slippa vara i en grupp där det är 20 barn i ett rum en hel dag (Eva, 2019). 

 

Eva menar att det inte spelar någon vidare roll att personal sätts in såvida inte miljön är 

anpassad för detta. Miljön och lokalerna kan därmed ses både som en möjlighet och ett 

hinder. Detta beror på om den tillåter exempelvis delningsmöjligheter eller ej.  

  Flera av förskollärarna i studien menar att barn ibland kan behöva vara i mindre 

sammanhang för att kunna ta del av ett kunskapsinnehåll och belyser att även detta kan vara 

en typ av inkludering. Förskollärarna menar att det från deras sida krävs kunskap och 

erfarenhet för att vara lyhörda och kunna uppmärksamma dessa behov. Detta går att koppla 

till Deweys filosofi om ett reflekterat tänkande, vilket innebär att man utgår ifrån kunskap, 

erfarenhet, förutsättningar samt gruppens intressen och behov för att anpassa verksamheten 

för ett kvalitativt lärande (2007, s. 17). Genom att utgå från barnens intressen samt vilka 
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förutsättningar som finns går det vidare ett skapa ett lärande genom inquiry (Säljö, 2017, s. 

249). Likväl som flera av förskollärarna i studien nämner, så behöver upplägget av 

verksamheten utgå från barnens behov så att de kan ta del av innehållet utifrån sina villkor. 

Detta kan tolkas som att barnen bör ges möjlighet att lösa problem på egen hand för att känna 

sig lyckad och därmed inkluderad, vilket ibland kan innebära ett alternativt lärande utifrån 

sina individuella behov. 

  Som nämnts ovan har arbetslaget en betydande roll i inkluderingsarbetet och förskollärarna 

menar att oavsett hur arbetslaget ser ut bör man hela tiden arbeta för barnets bästa. De menar 

att det är viktigt att ha en enad bild över hur man ska agera och arbeta i olika situationer. Ur 

ett pragmatiskt perspektiv, belyser Cherryholmes vikten av en demokratisk verksamhet. Med 

detta menar han att en öppen kommunikation är viktig för att kunna gynna det som är bäst 

för barnen (2000, s.16). Det handlar om kommunikation och samspel mellan alla berörda 

parter. 

  Alva beskriver att en trygghet mellan berörda parter kan vara utvecklande och en stor 

möjlighet för inkluderingsarbetet. Hon menar att man ibland inte ser sitt eget handlande och 

hur detta påverkar barnen och att man då kan hjälpa varandra för att utvecklas tillsammans. 

Det gäller alltså att se arbetslaget som en tillgång. Ur ett pragmatiskt perspektiv kan man 

genom ett sådant samspel dra nytta av gemensamma kunskaper och erfarenheter för att 

vidare tolka och dra slutsatser om vad som fungerar och inte i en viss situation eller i 

förhållande till ett visst barn (Allwood & Erikson, 2010, s. 85) Jag tolkar det som att samspel 

är viktig pusselbit för inkluderingsarbetet samt att detta bör vara en pågående process i 

förhållande till barn, situation och förutsättningar. Stensmo belyser begreppet transaktion ur 

ett pragmatiskt perspektiv, som innebär att undervisningen är en process som hela tiden bör 

utvecklas och förändras utifrån i förhållande till omgivande faktorer (Stensmo, 1994, s. 203). 

Utifrån det Alva belyser angående att använda bland annat arbetslaget som ett sätt att 

utveckla varandra som pedagoger, tolkar jag det som att det skulle vara ett sätt att ha 

verksamheten under förändring för att utveckla den till det bättre. 

   Vidare nämner förskollärarna vad som mer behövs för att kunna fullfölja arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Majoriteten av förskollärarna nämner kunskap 

som en viktig grund till att förstå hur arbetet med inkludering kan gå till. Kunskapen beskrivs 

som en teoretisk förståelse om hur man kan bemöta barns olikheter i olika situationer. Bella 

beskriver att pedagogerna behöver ha kunskap, medvetenhet och en vilja när det kommer till 

att inkludera barnen i verksamheten för att arbetet med dessa frågor ska fungera. Garrison 

menar att innehållet i undervisningen bör vara varierande och erbjuda olika alternativ för 

lärandet. För att detta ska vara möjligt kvävs kunskap och fantasi från pedagogernas sida 

(2000, s. 36). 

  Under intervjun tillfrågas förskollärarna om de blir erbjudna fortbildning eller 

kompetensutveckling, detta för att bidra till ökad kunskap som de nämnt som viktigt i 

inkluderingsarbetet. Flera av respondenterna beskriver att de kan få fortbildning eller 

kompetensutveckling när det är aktuellt kring ett visst barn. En av förskollärarna uttrycker 

sig på följande sätt kring detta:  

 

Det är ju punktinsatser, alltså att vi får någon liten handledning med specialpedagog kanske där vi får 

lite verktyg om hur vi kan bemöta barnen [...] Avdelningen som har barnet just då går. Annars har det 
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varit väldigt lite fortbildning inom barn i behov av särskilt stöd. [...] Det blir ju att vi letar själva (Eva, 

2019).  

 

Några av förskollärarna i studien benämner även att de själva läser på om hur de kan 

underlätta för ett visst barn när det behövs. Detta sker när de känner att kunskap saknas inom 

ett visst område. Därmed uppdaterar de sig kring hur man kan arbeta med inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd. Några av respondenterna nämner att det ibland är vissa utvalda 

personer som får kompetensutveckling inom området. Dessa kan sedan förmedla kunskapen 

de tagit del av till övriga i arbetslaget. Bella beskriver det följande:  

 

[…] framförallt är det de som är elevhälsoteamsrepresentanter som får utbildning. Och de går igenom det med 

oss sen på förskolan. Men det är framförallt de som får lite extra (Bella, 2019). 

 

Överlag anser alla förskollärare i studien att det är viktigt att alla i arbetslaget har kunskaper, 

och att de som fått utbildning förmedlar detta vidare. Doris beskriver att de pedagoger som 

är närmast barnet i fråga erbjuds utbildning, men att de i arbetslaget stöttar varandra.  

  Enligt respondenterna ligger det ett ansvar på rektorerna när det kommer till att erbjuda 

resurser och den kunskap som behövs hos pedagogerna, för att kunna fullfölja arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Garrison menar, ur ett pragmatiskt perspektiv, 

att en inkluderande och demokratisk verksamhet kräver kunskap och fantasi från 

pedagogernas sida (2000, s. 36). Respondenterna beskriver att det är rektorerna som har det 

övergripande ansvaret för att ge förskollärarna de förutsättningar som behövs för att skapa 

en inkluderande verksamhet samt att de har de kunskaper som behövs. Dock finns det delade 

åsikter kring huruvida stöd av olika slag erbjuds eller ej. Alla förskollärare i studien är enade 

om att ledningen, alltså rektorerna, har en viktig roll och att deras stöd kan underlätta arbetet. 

Flera beskriver att det är viktigt att rektorn har en insyn och en förståelse i vilket stöd som 

behövs. Alva benämner vikten av att de som är verksamma närmast barnet, därmed 

pedagogerna, involverar och informerar rektorn om vilket stöd de behöver såhär: 

 

[...] ett samarbete är ju A och O. Vi måste se vår del. Vi måste involvera chefen och chefen måste lyssna 

på oss. Det är ett samarbete. Vi kan aldrig beklaga chefen om vi inte har informerat (Alva, 2019).  

 

Samarbete mellan berörda parter är alltså något som anses viktigt av de flesta förskollärarna 

för att inkluderingsarbetet ska fungera. Detta påverkar i vilken utsträckning de har möjlighet 

att utforma förskolan utifrån barnens behov, så att varje barn blir en del av verksamheten. 

Flera förskollärare belyser hur rektorn ger förutsättningar så att de kan anpassa vardagen 

efter gruppens intressen och behov. Vilket återigen kan kopplas till det Dewey menar med 

lärande genom inquiry (Säljö, 2017, s. 249). Finns det brister i det som förskollärarna i 

studien beskriver som grundläggande för att kunna utföra ett inkluderande arbetssätt, kan 

detta bidra till att lärandet inte kan ske utifrån barnens behov och intressen och därmed inte 

blir ett lärande genom inquiry. Jag tolkar det som att en tydlig kommunikation och dialog är 

avgörande för att ha vetskap om vilka förutsättningar som finns, även från ledningens sida.  
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   Doris belyser att ledningen på deras förskola gjort en omorganisation kring arbetslagets 

reflektionstid. Tidigare har resurspedagogen de har för ett barn medverkat på 

reflektionstiden, så att alla har lika stor insyn i verksamheten. Omorganisationen ledde till 

att resurspedagogen inte skulle medverka, utan istället vara tillsammans med barnet hela 

tiden. Personalen upplevde detta som ett problem då resurspedagogen inte längre kunde 

medverka i arbetslaget i lika stor utsträckning och därmed sågs detta som ett hinder för att 

utvecklas tillsammans. Pedagogerna utformande en gemensam lösning på detta problem 

vilket Doris beskriver följande:  

 

Vi har med både resursen och barnet inne nu på reflektionen för att resursen ska kunna vara med (Doris, 

2019). 

 

Enligt min tolkning kan detta leda till att barnet exkluderas från gemenskapen och de andra 

barnen under dessa situationer. Vilket återigen kan kopplas till det Dewey menar med 

growth, alltså att växa genom att uppleva och dela erfarenheter med andra (Wahlström, 2004, 

s. 91; Öhman, 2014, s. 48–49). Utifrån begreppet growth, erbjuds barnet i fallet som Doris 

beskriver inte möjlighet att uppleva verksamheten tillsammans med de andra barnen, då hen 

i detta fall tas från verksamheten. Säljö beskriver att Dewey även menar att verksamheten 

ska vara en grund för att barnen kan ta del av ett gemensamt kunskapsinnehåll och att man 

som pedagog ska erbjuda barnen det som behövs för att göra detta möjligt (2017, s. 245). 

Jag tolkar det som att pedagogerna i grunden vill barnets bästa genom att de tillsammans 

med resursen som står barnet närmast, vill växa för att barnet långsiktigt ska kunna 

inkluderas, dock leder detta till att barnet i stunden blir exkluderat. Vilket uppmärksammas 

som ett problem.  

   Ytterligare ett hinder som nämns av en förskollärare är otydligheten kring begreppet 

inkludering, främst när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. Hon belyser 

otydligheten kring inkludering i läroplanen på följande sätt: 

 

[...] funderade jag på vad står det i läroplanen om det här. Och jag hittade inte mycket. [...] Det står ju 

inte tydligt att vi ska inkludera de här barnen, deras behov ska bli tillgodosett men annars står det inget 

mer. Det står inte tydligt att vi faktiskt ska inkludera dem. Det är inget lätt begrepp att förstå och jag 

tror att man tolkar det olika. Skulle vi sitta och diskutera det i arbetslaget skulle vi nog få fem, sex olika 

åsikter (Clara, 2019).  

 

Clara menar även att det finns en delad mening kring begreppets innebörd inom arbetslaget 

och att saknaden av begreppet i läroplanen inte bidrar till någon vidare tydlighet. 

  Sammanfattningsvis är förskollärarna eniga om att inkludering innebär alla barns rätt att få 

sina behov tillgodosedda och möjlighet att känna sig som en del av verksamheten. Dock 

uppmärksammas svårigheter i samband med hur detta bör realiseras, vilket kräver ett gott 

samarbete, kommunikation, stöttning och lyhördhet samt att fokus alltid ska ligga på barnets 

bästa.  
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7.2 Resultat och analys av delstudie 2 
 

Frågorna i intervjuguiden för delstudie 2 riktar sig främst mot rektorers uppfattningar om 

inkludering samt hur de beskriver att de kan stötta förskollärares uppdrag att inkludera barn 

i behov av särskilt stöd. För att redogöra för respondenternas uppfattningar och analysera 

resultatet av delstudie 2 kommer de fiktiva namnen Astrid, Bina, Cleo, Diana och Elna att 

användas.  

 

7.2.1 Rektorers uppfattningar om inkludering  

 

Rektorerna i studien hade generellt en positiv inställning till begreppet inkludering. De var 

alla överens om en vision av inkludering som omfattar alla barns lika värde och möjlighet 

att få delta som alla andra barn, i gemenskap, men på sina egna villkor. Inom pragmatismen 

beskrev Dewey en demokratisk filosofi som handlar om allas rätt till möjlighet att delta i 

olika sammanhang (Garrison, 2000, s. 36). Rektorernas vision syftar enligt min tolkning till 

en demokratisk verksamhet där alla har möjlighet att bli sedd och hörd samt känna sig som 

en del av verksamheten. Dock bekräftar rektorerna i studien vissa svårigheter kring 

begreppets innebörd och hur det bör realiseras i praktiken. Flera av rektorerna menade att 

det inte finns något rätt sätt när det kommer till inkluderingsarbetet, utan att det är 

individuellt. Cleo uttrycker följande: 

 

Det finns inget stereotypt sätt att arbeta med inkludering, utan det handlar mycket om barnet, behovet, 

föräldrar och inkludering av personal (Cleo, 2019). 

 

Det finns alltså flera aspekter som påverkar inkluderingsarbetet. Cleo belyser hur barnets 

behov, föräldrasamarbetet och huruvida hon blir inkluderad av personalen eller ej har en stor 

inverkan i detta. Cherryholmes menar, ur ett pragmatiskt perspektiv, att en öppen 

kommunikation mellan inblandade parter är avgörande för att ge bästa möjliga 

förutsättningar för barnet i fråga och erbjuda de resurser som barnet behöver (2000, s. 16). 

Detta tyder på att samarbete är en grundläggande faktor för att inkluderingsarbetet kring 

barnet ska fungera, vilket alla rektorer i studien värderar högt för att möjliggöra 

resurstillgångar samt en bättre vardag för barnet. Säljö belyser utifrån Dewey, att det är 

viktigt att barnen erbjuds de resurser de behöver för att tillsammans med sina kamrater ta 

del av ett gemensamt innehåll (Säljö, 2017, s. 245). Vilka resurser ett barn behöver är dock 

individuellt och verksamheten bör därför anpassas utifrån det enskilda barnets behov. 

Rektorerna i studien belyser att dessa behov kan framkalla vissa dilemman i förhållande till 

inkluderingstanken. Tre av rektorerna menar att barnets behov ibland kan gå emot de 

aktuella styrdokumenten, exempelvis genom att barnet behöver egen tid med en pedagog 

eller sitta för sig själv i lugn och ro en stund. Rektorerna i fråga argumenterade för att fokus 

alltid ska ligga på barnets bästa och att detta inte alltid innebär inkludering och deltagande i 

gemensamma aktiviteter. Bina beskriver det såhär:  
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Vi ska utgå ifrån barnets behov, och då kan det betyda att man inte gör samma saker ibland också (Bina, 

2019). 

 

Bina menar att barnets behov ibland kan innebära att inte göra samma saker som sina 

kamrater, och att man då bör erbjuda barnet andra alternativ. Detta är något som Cleo också 

belyser och menar:  

 

Ibland kan man behöva “exkluderas” för att bli inkluderad (Cleo, 2019). 

 

Cleo förtydligar att barnet aldrig bör exkluderas från verksamheten, utan att det snarare 

handlar om att tillgodose barnets behov för att ge det möjlighet att känna sig inkluderad, 

exempelvis genom att lyckas med något som även kamraterna lyckats med, men genom ett 

alternativt lärande. Cleo menar att barnen inte alltid behöver vara tillsammans, vilket Diana 

bekräftar:  

 

Jag tycker att det är svårt att säga att alla barn ska vara inkluderad alltid och hela dagen. I 

kommunikation med inblandade parter behöver vi hitta det bästa för det enskilda barnet (Diana, 2019).  

 

Det finns som sagt inget “rätt” sätt att arbeta med inkludering enligt de flesta rektorerna i 

studien, utan det är en ständig process som hela tiden bör anpassas efter barn, situation och 

förutsättningar. Detta går att koppla till det Dewey kallade transaktion, det vill säga en 

kontinuerlig och pågående process i förhållande till medvetande och omvärld (I Stensmo, 

1994, s. 203). Jag tolkar det som att inkluderingsarbetets fokus hela tiden ska ligga på barnets 

bästa, men att det samtidigt är nödvändigt att ta hänsyn till omgivande faktorer i just den 

situationen i fråga. Alla barn är olika och behöver olika saker och rektorerna i studien menar 

att det är deras ansvar att ge pedagogerna förutsättningar för att lyckas med en 

individanpassad och inkluderande pedagogik, som gynnar både gruppen och det individuella 

barnet. Vidare belyser de att sådana anpassningar, för barn i behov av särskilt stöd, ofta 

gynnar alla. Astrid uttryckte följande: 

 

Om man anpassar verksamheten för barn i behov av särskilt stöd så funkar det för alla. ALLA är 

välkomna oavsett vad de har för behov (Astrid, 2019). 

 

Astrid menar att anpassningar för barn i behov av särskilt stöd inte är något hinder för de 

andra barnen, utan snarare att det gynnar även dem. Inkludering ska ske i det vardagliga 

arbetet menar Bina och fortsätter:  

 

[...] har du ett barn som exempelvis behöver träna det motoriska, jamen då har du motorik med hela 

barngruppen, och behöver någon talträning ja då har du språklek med alla [...] Det är ju verkligen 

inkludering, att alla kan delta (Bina, 2019). 
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Barnet ska inte känna sig utpekat och annorlunda, utan det ska få sina behov tillgodosedda i 

lek med sina kamrater såvida inga andra behov uppmärksammas. Det handlar om 

anpassning, som gynnar både det individuella barnet och gruppen som helhet. Cleo menar:  

 

I förskolan gäller det att anpassa så att det funkar för det enskilda barnet, men i gruppen. [...] Ofta är det 

så med barn i behov av särskilt stöd, att om man anpassar för dem så är det inga problem för gruppen 

att göra samma (Cleo, 2019). 

 

I exemplen ovan går det att tyda att barnen ges inflytande i verksamheten samtidigt som de 

får sina behov tillgodosedda. Inom pragmatismen läggs stor vikt vid demokrati och 

inflytande och Dewey argumenterade starkt för alla barns rätt till möjlighet till deltagande i 

olika sammanhang (I Garrison, 2000, s. 36). I exemplen ovan får även barnen möjlighet att 

uppleva innehållet och växa i en gemensam kontext, vilket inom pragmatismen går att 

koppla till begreppet growth, som innebär att barn växer genom att uppleva och dela 

erfarenheter tillsammans med andra (Wahlström, 2004, s. 91; Öhman, 2014, s. 48–49). Detta 

kan tolkas som att en viktig del i inkluderingspraktiken är att det bör ske i det vardagliga 

arbetet samt gynna både det individuella barnet och gruppen som helhet. För att skapa en 

sådan demokratisk och inkluderande verksamhet menar Garrison att det krävs kunskap och 

fantasi från lärarens sida. Detta för att kunna variera innehållet och erbjuda alternativa vägar 

till lärande utefter barnens intressen och behov (Garrison, 2000, s. 36). Nästan alla rektorer 

i studien lägger stor vikt vid pedagogernas kompetens och kunskap i förhållande till 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Elna menar att det trots allt är verksamheten 

som ska anpassas efter barnet och inte tvärtom, vilket Diana bekräftar och menar att 

problemet aldrig ligger hos barnet, utan att det ofta handlar om brist på kunskap. Rektorernas 

uppgift blir då att ge lärarna det de behöver för att kunna erbjuda en kvalitativ 

inkluderingspraktik. De flesta rektorerna beskriver sin roll ur ett helikopterperspektiv och 

hur de fungerar som medlare mellan olika aktörer. De behöver kunskap i området och 

kännedom om verksamhet, personal samt omgivande faktorer för att kunna stötta och ge 

bästa möjliga förutsättningar för inkluderingsarbetet. Cleo och Diana beskriver sin roll som 

följande: 

 

Min roll blir spindeln i nätet. Den som tjatar till sig att det faktiskt blir förändringar och att vi får hjälp. 

[...] och självklart uppföljning med inblandade parter (Cleo, 2019).  

 

Cleo menar att hon har den övergripande rollen som ser till att saker och ting blir gjorda, 

vilket även Diana belyser: 

 

Förskolläraren är ansvarig för barnen och jag är ansvarig för att ha kännedom och ge förutsättningar. 

[...] jag ansvarar för att ge stöttning och se vilken typ av fortbildning personalen behöver, exempelvis 

(Diana, 2019).  

 

Cleo och Diana menar att det är de som har det övergripande ansvaret medan förskollärarna 

har ett mer centralt ansvar i arbetslaget och i barngruppen. Rektorerna ansvarar för att se 
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vilken typ av stöd arbetslaget behöver samt att behovet tillgodoses medan förskolläraren är 

ansvarig för hur stödet används och realiseras i verksamheten. Återkommande stöd som 

uppmärksammas är bland annat kompetensutveckling, personalåtgärder och 

materialresurser. Dessa faktorer kan ses som avgörande för arbetslagets förmåga till det 

Dewey kallar för det reflekterat tänkandet. Det reflekterande tänkandet lägger stor vikt vid 

anpassning av verksamhet och handlingar utefter förutsättningar, behov, kunskaper och 

erfarenheter (2007, s. 17–23). Enligt mina tolkningar av rektorerna samt Deweys utsagor 

krävs ett nära samarbete mellan ledning och personal för att pedagogerna ska kunna ha de 

kunskaper, resurser och förutsättningar som krävs för att göra det bästa för barnen genom ett 

reflekterat tänkande. Detta är något rektorerna bekräftar och menar att samspel, 

kommunikation och dialog bland alla inblandade parter är avgörande för inkluderingsarbetet. 

Cleo sammanfattar det såhär:  

 

 [...] så jag skulle säga att lyhördhet och samarbete med alla berörda parter är A och O för att hjälpa 

barnet, och fokus ska alltid ligga på barnets bästa (Cleo, 2019). 

 

Precis som Cherryholmes menar, en öppen kommunikation mellan människor och grupper 

är avgörande för att nå bästa tänkbara resultat (2000, s. 16). Detta innefattar såväl ledning 

som arbetslag, personal, vårdnadshavare och barn.    

   Sammanfattningsvis tyder mycket på att inkludering går att tolka och förstå på olika vis. 

Dock belyser alla rektorer i studien vikten av att försöka ge förskollärarna förutsättningar, 

för att de i sin tur ska kunna ge barnen förutsättningar att delta i gemenskapen men samtidigt 

få sina behov tillgodosedda. De menar att inkludering ska realiseras i det vardagliga arbetet 

tillsammans med andra barn så länge inte andra behov uppmärksammas. Detta går återigen 

att koppla till begreppet growth, som innebär att barn växer genom att uppleva omvärlden 

både individuellt och tillsammans med andra (Wahlström, 2004, s. 91; Öhman, 2014, s. 48–

49). Detta är något rektorerna i studien argumenterar för och menar att en inkluderande 

praktik ska anpassas efter barnet och möjliggöra deltagande i både stora och små 

sammanhang.  

 

7.2.2 Rektorernas möjligheter och hinder 
 

För att skapa en kvalitativ inkluderingspraktik är det flera aspekter som spelar in. Men enligt 

rektorerna ligger grunden i att ha en personal som är öppen för förändring. Stensmo belyser 

utbildningsarenan ur ett pragmatiskt perspektiv och menar att den bör vara i ständig 

förändring, mot det nya (1994, s. 203). Jag tolkar det som att ingen dag är den andra lik i 

förskolan, och att en öppenhet för förändring är avgörande för att göra inkluderingsarbetet 

till en process anpassad till situationen i fråga snarare än ett färdigt förhållningssätt. Som 

nämnts tidigare anses även individuell anpassning, samarbete och kunskap vara avgörande 

faktorer för detta arbete. Diana uttrycker följande:  

 

Anpassningar är A och O och goda kunskaper, också ett gott samarbete med vårdnadshavare (Diana, 

2019). 
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I förhållande till dessa faktorer uppmärksammas dock flera svårigheter av rektorerna. En 

återkommande faktor är ekonomi, som många anser inte alltid räcka till. Det finns dock 

skilda meningar gällande detta vilket visar på att även rektorerna har olika förutsättningar. 

Elna beskriver hur de gör allt de kan och lite till, men att de ekonomiska förutsättningarna 

sällan finns, detta då huvudman inte alltid beviljar förfrågningar av olika slag. Astrid 

däremot beskriver huvudman som förstående och villig att bidra till förändring. Enligt Astrid 

ska ekonomi inte vara ett hinder för att göra vardagen bättre för ett barn och hela 

barngruppen, hon menar följande:  

 

Det är ju SÅ värt, alltså, man kan ju inte sätta det i pengar. Barn och personal är viktigare än kronor och 

ören [...] och det förstår huvudman (Astrid, 2019).  

 

Vilka förutsättningar rektorerna blir erbjudna uppifrån påverkar deras möjligheter att stötta 

personalen, genom exempelvis kompetensutveckling, personalresurser och material, vilket i 

sin tur påverkar personalens inkluderingsarbete och barnen i fråga. Dessa förutsättningar 

varierar mellan rektorerna i studien vilket återigen går att koppla till Deweys filosofi om alla 

barns rätt till de resurser de behöver samt arbetslagets förmåga till ett reflekterat tänkande 

(Dewey, 2007, s. 17; I Säljö 2017, s. 245). Utifrån detta går det att tolka att både förskollärare 

och barn har olika förutsättningar i förskolan beroende på vilka förutsättningar som finns i 

ledningen. Ekonomi och förutsättningar uppifrån har en stor inverkan och kan ses som både 

en möjlighet och ett hinder beroende på situationen i fråga. Dock belyser de flesta rektorerna 

att det inte alltid handlar om ekonomi, utan att det också kan handla om miljöns utformning, 

pedagogers kompetens och fingertoppskänsla samt huruvida vårdnadshavare är villiga att 

samarbeta eller ej. Dessa faktorer kan liksom de ovannämnda, beroende på om de fungerar 

eller ej, ses som både en möjlighet och som ett hinder. Alla rektorer argumenterar starkt för 

vikten av gott samarbete med vårdnadshavare, lyhörda pedagoger som kan reagera och agera 

samt miljöns möjliggörande för att vara en del av både större och mindre sammanhang 

utifrån behov. Om dessa faktorer däremot inte alls fungerar påverkas inkluderingsarbetet 

negativt, och det menar rektorerna kan skapa stora hinder.  

  Astrid talar mycket om förskollärarens roll och vilka svårigheter som kan uppstå om 

personalen inte är lyhörda eller erbjuds kompetensutveckling för att förnya sina kunskaper 

kring ett visst område: 

 

[...] för vi kan ju också bli hemmablinda och tycka att “såhär har vi alltid gjort” - men inget barn är den 

andra lik. Man kan ju ta lärdom från tidigare erfarenheter men absolut inte köra fast i gamla spår. Och 

det kan vara en svårighet ibland [...] men vi är skyldiga att inkludera så det är bara att bita i och se framåt 

(Astrid, 2019). 

 

Astrid menar att man hela tiden måste tänka nytt, tänka framåt, vilket ibland kan innebära 

påminnelser utifrån av olika slag eller någon form av kompetensutveckling. Precis som 

Dewey sa, utbildning är en pågående process (I Stensmo, 1994, s. 203). Utifrån detta går det 

att tyda att inget barn är det andra likt, och oavsett om barnet har en diagnos eller ej bör man 
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utgå ifrån att barnet har andra förutsättningar och intressen till skillnad från ett annat barn 

med samma diagnos eller svårighet. Med detta som utgångspunkt går det sedan att skapa ett 

lärande genom inquiry, där man utforskar omvärlden och löser problem tillsammans (Säljö, 

2017, s. 249). Jag tolkar det som att vi alltid bör utgå ifrån barnens förutsättningar och 

intressen för att ge alla barn möjlighet att utforska och prova sig fram, för att på så vis hitta 

lärmetoder som kan gynna alla barns olika personligheter.  

  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet belyser alla rektorer hur 

föräldrakontakten är en viktig pusselbit. I samband med detta menar de att man bör vara 

lyhörd och varsam kring uppmärksammande av en eventuell svårighet och hur man 

tillsammans kan skapa förutsättningar. Diana beskriver att tidiga insatser är mycket viktiga 

och fortsätter: 

 

Då är det också jätteviktigt att vara lyhörd för vad vårdnadshavare säger och komma ihåg att alla inte 

alltid har kunskaper. Vad är en förväntad utveckling exempelvis? Där gäller det att man varsamt pratar 

kring det och gemensamt kommer fram till vad vårdnadshavare ska göra och vad förskolan ska vara ett 

komplement till. [...] I förskolan har vi stora möjligheter till tätt föräldrasamarbete och därmed 

förändring (Diana, 2019). 

 

Enligt rektorerna är föräldrar de bästa utbildarna, då de kan sitt barn bäst. Ur ett pragmatiskt 

perspektiv kan man genom ett gott samarbete slå ihop sina kunskaper och erfarenheter för 

att tolka situationen och dra slutsatser om vad som fungerar och inte för ett visst barn 

(Allwood & Erikson, 2010, s. 85). Elna beskriver det som följande:   

 

Samarbete mellan alla berörda parter är en stor möjlighet för inkluderingsarbetet (Elna, 2019).  

 

Ytterligare en faktor som belyses av rektorerna när det kommer till inkluderingsarbetet är 

miljön. De menar dock att det inte finns så mycket att påverka gällande utformning, utan att 

det snarare handlar om vilka möjligheter som finns att dra nytta av denna. Diana lägger stor 

vikt vid barnens behov av att få växa både i små och stora sammanhang och att miljön bör 

ge upphov för detta.  

 

Om X och Y behöver vara två med en pedagog så ska de ha möjlighet till det. Och då handlar det inte 

om att exkludera dem utan det är utifrån deras behov just då. Lika villkor men olika förutsättningar har 

man. Och då måste jag försöka möjliggöra tillsammans med personalen hur vi får till det på bästa sätt 

(Diana, 2019). 

 

Diana menar att lokaler kan vara stora, små, öppna eller indelade och att man utifrån det man 

har måste skapa möjligheter för att erbjuda barnen olika konstellationer. Svårigheter som 

kan uppstå med detta är att lokalen inte erbjuder delningsmöjligheter eller att personalen inte 

räcker till för att exempelvis dela gruppen och vara ute respektive inne. Dock anser 

rektorerna att sådant alltid löser sig på ett eller annat sätt och att barnen alltid, oavsett vad, 

ska ha möjlighet att ta del av mindre sammanhang vid behov. Det handlar om organisation, 

struktur och en tydlig plan menar Cleo och fortsätter: 
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Vi har alla ansvar att göra det bästa för barnen och det vore rent olagligt att inte uppfylla det (Cleo, 

2019).  

 

Återigen berörs arbetslagets möjligheter till ett reflekterat tänkande samt barnets rätt till de 

resurser de behöver (Dewey, 2007, s. 17; Säljö, 2017, s. 245). Rektorerna menar att vi alltid 

ska se till barnets bästa och att man utifrån de förutsättningar man har är ansvarig för att 

organisera, strukturera och planera vardagen så att arbetslaget kan tillgodo se barnens behov. 

Dessa tre faktorer är återkommande bland alla rektorer i studien, de menar att även de är 

grundläggande för att inkluderingsarbetet ska fungera. Detta för att alla inblandade parter 

ska känna sig trygga i vad som ska göras, såsom vem som gör vad och när samt vad som 

behövs för arbetet ska fungera. De menar även att strukturen i barngruppen är viktigt och att 

det krävs diskussioner kring antalet barn, vilka som ska vara ihop när och varför för att skapa 

en så behaglig vardag som möjligt för alla. I det inkluderande arbetet av barn i behov av 

särskilt stöd är det viktigt att även inkludera de andra barnen, så att även de förstår varför 

personalen gör som de gör. Astrid beskriver det såhär:  

 

Det är jätteviktigt att man hittar hur man kan jobba tillsammans på förskolan, och också inkludera de 

andra barnen, de lär sig ju väldigt snabbt. Är det synlig funktionsnedsättning så är det inga problem, 

barnen ser ju om ett barn sitter i rullstol exempelvis. Men är det osynligt, att det sitter inom en, då får 

man ju också förklara för barnen och det handlar ju också om värdegrundsarbetet, allas lika rätt. Vi får 

vara som vi är, vi är bra (Astrid, 2019). 

 

Inkluderingsarbetet är en process helt enkelt som hela tiden förnyas i relation till barn, 

förutsättningar och organisation. Detta kan återigen kopplas till begreppet transaktion, som 

innebär en kontinuerlig, pågående process där undervisningen alltid ska vara 

förnyelseinriktad (Stensmo, 1994, s. 203). Jag tolkar det som att det är flera pusselbitar som 

påverkar inkluderingsarbetet och att det krävs samspel, organisation och dialog mellan alla 

berörda parter för att erbjuda barnen bästa möjliga vardag utifrån de förutsättningar man har. 

Cleo uttrycket det såhär:  

 

Alltså, har barnet en diagnos så får vi ju inte bort diagnosen, men det ska vi ju inte ens göra - vi ska se 

till att barnet få det den har rätt till utifrån styrdokument och sina förutsättningar (Cleo, 2019) 

 

Sammanfattningsvis finns det både hinder och möjligheter i samband med 

inkluderingsarbetet och det är upp till rektorerna att ge förskollärarna de förutsättningar de 

behöver för att möta alla barns olikheter och anpassa vardagen utifrån barnens bästa.   
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8. Diskussion och konklusion  

I följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till vårt syfte samt våra 

frågeställningar. Vi kommer även koppla detta till tidigare forskning inom ämnet och avsluta 

med en konklusion där vi sammanfattar studien och våra tankar kring den.  

8.1 Diskussion 
 

Vår studie syftade till att undersöka förskollärare och rektorers uppfattningar kring 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt vad deras roll kan innebära. För att studera 

detta har vi utgått ifrån fyra forskningsfrågor, vilka var: Vilka uppfattningar har förskollärare 

om inkludering? Hur beskriver förskollärare att verksamheten kan anpassas för att alla barn 

ska få möjlighet att utvecklas på sina egna villkor? Vilka uppfattningar har rektorer om 

inkludering? Hur beskriver rektorer att de kan stötta förskollärares uppdrag att inkludera 

barn i behov av särskilt stöd?  

  Då vi ville undersöka dessa två grupper separat har vi genomfört två delstudier, varav den 

ena utgick från förskollärare och den andra rektorer. Vi kommer nedan att redogöra för 

likheter och skillnader inom och mellan de olika yrkesgrupperna.  

  Med utgångspunkt i vårt resultat har vi uppmärksammat att både rektorerna och 

förskollärarna i studien arbetar utifrån faktorer som är grundläggande för lärande enligt den 

pragmatiska teorin. I förhållande till inkludering tolkar vi det som att alla rektorer och 

förskollärare i studien vill utgå från ett arbetssätt som gynnar barns olikheter och främjar 

inkludering. Inom pragmatismen så ska utbildningsarenan präglas av ett demokratiskt 

förhållningssätt, vilket Nilholm menar är tätt förknippat med inkludering (2006, s. 4 & 10).  

I förhållande till detta finner vi flera likheter mellan respondentgrupperna, då alla är eniga 

om att alla barn ska känna sig sedda och hörda samt få sina behov tillgodosedda i den 

vardagliga verksamheten. Alla respondenter i studien visade en positiv inställning till 

inkludering samt en vilja att möjliggöra inkludering utifrån de förutsättningar som finns. 

Både inom och mellan grupperna uppmärksammades dock att de hade olika förutsättningar 

för att lyckas med detta. Rektorerna belyste hur deras arbete påverkades mycket av deras 

ledning, vilket i sin tur påverkar i vilken utsträckning förskollärarna har möjlighet att 

uppfylla barnens eventuella behov. Detta diskuterades även bland förskollärarna som 

menade att det övergripande ansvaret ligger hos rektorn, men att det är deras uppgift att 

informera och realisera. Vi kan konstatera att rektorn är ytterst ansvarig för att medla mellan 

olika aktörer samt se till att förskollärarna får det stöd de behöver. Detta framgår även i 

läroplanen, som förtydligar att rektorn har det övergripande ansvaret att ge förskollärare de 

rätta förutsättningarna (Lpfö18, s. 13). Förskollärarnas roll innebär i sin tur att tillsammans 

med arbetslaget fullfölja inkluderingsarbetet utifrån det stöd och organisation de blivit 

tilldelade uppifrån, för att skapa bästa möjliga vardag för barnen. Respondenterna är eniga 

om att en anpassning av verksamheten utifrån barn i behov av särskilt stöd ofta gynnar alla 

barn, men att det krävs en tydlig organisation. Detta är något som även Olsson belyser och 

menar vara av betydelse för att tillgodose både gruppen och det enskilda barnet i 

inkluderingsarbetet (2016, s. 131). Dock har vi lagt märke till att innebörden av begreppet 
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inkludering går att se ur olika synvinklar. I samband med det uppmärksammas vissa 

skillnader mellan respondenterna. Den övergripande uppfattningen om vad inkludering 

innebär var enligt respondenterna att barnen ska få sina behov tillgodosedda, i gemenskap. 

Dock uppmärksammas vissa svårigheter i samband med detta då barnets behov ibland kan 

innebära en verksamhet utanför gruppen, exempelvis skapande tillsammans med en pedagog 

i en lugnare miljö. Vissa menar då att även detta kan ses som inkludering, men då utifrån 

andra faktorer såsom att se sin skapelse tillsammans med de andra barnen snarare än 

deltagande i fysisk gemenskap. Några av respondenterna i studien diskuterar hur detta skulle 

kunna ses som exkludering och därmed gå emot styrdokumenten, men att fokus alltid ska 

ligga på barnets bästa. De menar att om detta är barnets behov så ska det tillgodoses. Olsson 

belyser detta dilemma och menar att man bör finna en balans mellan barnets bästa och 

befintliga styrdokument (2016, s. 135). 

  Något annat som uppmärksammats är saknaden av begreppet inkludering i styrdokumenten 

vilket tidigare utbildningsminister Gustav Fridolin menar skulle kunna vara en bidragande 

faktor till otydlighet kring innebörden. Även Göransson och Nilholm belyser otydligheten 

kring innebörden av inkludering samt vilka faktorer som gynnar detta och menar att det finns 

en brist på forskning inom området, vilket också kan vara en bidragande faktor (2014, s. 

276).  

  I förhållande till inkluderingsarbetet är det många faktorer som påverkar. Enligt 

respondenterna kan dessa påverkande faktorer ses som både möjligheter och hinder beroende 

på i vilken utsträckning de är fungerande eller inte. En av de grundläggande faktorerna som 

återkommer inom båda respondentgrupperna är vikten av kunskap. Forskning visar hur 

kunskap påverkar lärares inställning till inkludering samt deras motivation och vilja att 

anpassa verksamheten efter barnens olikheter (Dias & Cadime, 2015, s. 114 & 117; 

Stemberger & Riccarda Kiswarday, 2017, s. 52–52). Majoriteten av förskollärarna menar att 

kunskap är grundläggande för att få en teoretisk förståelse om hur man kan bemöta barns 

olikheter i olika situationer och därmed förstå hur inkluderingsarbetet kan realiseras i 

verksamheten. Detta är något som även rektorerna belyser och menar att det behövs kunskap 

både från deras och förskollärarnas sida. Detta för att kunna anpassa verksamheten efter 

barnet och inte tvärtom. Renblad och Brodin diskuterar vikten av detta och menar att det 

krävs en medvetenhet och kunskap för att tillgodose barnens behov. De menar även, liksom 

rektorerna, att det är pedagoger och miljö som bör utvärderas och utvecklas vid behov och 

inte själva barnet (2014, s. 387–388). För att rektorerna ska kunna erbjuda personalen 

utveckling inom eventuella kunskapsområden samt erbjuda de resurser som behövs, belyser 

de vikten av kommunikation och medvetenhet kring förskollärarnas roll samt vilka 

kunskaper de besitter. Detta är något som även rektorerna i Heimdahl Mattson och 

Malmgren Hansens studie belyser. De beskriver att en förutsättning för deras roll som ledare 

är just en medvetenhet om lärarnas roll samt se till att de får möjlighet att utveckla de 

grundläggande kunskaper som krävs och ta del av eventuella resurser (2009, s. 468–469). 

För att erbjuda personalen eventuella resurser och utvecklingsmöjligheter lyfter flera av 

rektorerna ekonomi som en avgörande faktor. Detta är något som även diskuteras bland 

förskollärarna som menar att tid och pengar ligger till grund för inkluderingsarbetet. Om 

detta finns kan inkluderingsarbetet fungera i allt större utsträckning. Dock belyser de flesta 

rektorerna att det inte alltid handlar om ekonomiska frågor utan att det också kan handla om 
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miljöns utformning och personaltäthet samt vilka möjligheter dessa erbjuder, exempelvis 

möjligheten att erbjuda deltagande i stora respektive små sammanhang. Detta är något som 

även förskollärarna diskuterar, de menar dock att personaltätheten inte är avgörande såvida 

miljön inte tillåter exempelvis indelning i mindre grupper. Detta uppmärksammas som en 

svårighet av många. Rektorerna i Brotherson m.fl. studie belyste flera svårigheter i samband 

med inkluderingsarbetet vilka var likvärdiga med de som uppmärksammades i vår studie. 

De menade att brist på tid, pengar, utrymme samt brist på personal kan påverka 

inkluderingsarbetet negativt (2001, s. 39). I samband med miljöns utformning 

uppmärksammas dock att det inte finns så mycket att påverka utan att det snarare handlar 

om hur man organiserar och planerar innehållet samt antalet personer som ska befinna sig i 

verksamheten. Lindqvist belyser att rektorn har en betydande inverkan på verksamhetens 

organisation, kvalitet och personal (2013, s. 51). För att möjliggöra det krävs bland annat 

kommunikation mellan förskollärare och rektorer. Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen 

studie visar på vikten av samspel mellan alla parter samt inom de befintliga ramarna, 

exempelvis vilka förutsättningar man har (2009, s. 468–469). Kommunikation och samspel 

är överlag två faktorer som är återkommande genom hela studien i samband med inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd. Rektorerna i studien menar att samspel mellan berörda parter 

såsom rektorer, förskollärare och föräldrar, är avgörande för att ge bästa möjliga 

förutsättningar för barnet i fråga. Förskollärarna belyser också vikten av samspel och 

kommunikation inom arbetslaget och menar att detta är en stor möjlighet om det fungerar. 

Avslutningsvis kan samspel mellan berörda parter underlätta och utveckla arbetet med 

inkludering genom att lära sig av varandra och hela tiden sträva mot barnens bästa. Forskning 

visar att både lärare och rektorer upplever samspel, kommunikation, trygghet och goda 

relationer som framgångsfaktorer i samband med inkluderingsarbetet (Lindqvist, 2013, s. 

184; Lundqvist m.fl., 2016, s. 139). Inkludering ska gynna både gruppen och det enskilda 

barnet. 

 

8.2 Konklusion  
 

Sammanfattningsvis hade respondenterna i studien en positiv inställning till inkludering 

samt en öppenhet för förändring. Rektorerna och förskollärarna i studien belyser vissa 

svårigheter när det kommer till inkludering av barn i behov av särskilt stöd, bland annat 

oklarheten kring begreppets innebörd i styrdokumenten och andra omgivande faktorer såsom 

ekonomi, tid och miljö. Dock ansåg alla respondenter att de bidrog till inkluderingsarbetet 

utifrån de förutsättningar de hade. Hur ska man då göra för att erbjuda en förskola för alla, 

där inkludering innebär lärande för alla - som kan ske på olika sätt? I samband med detta 

återkommer flera grundläggande aspekter bland respondenterna, vilka skulle kunna ses som 

inkluderingens pusselbitar. Dessa är bland annat kunskap, lyhördhet, kommunikation, 

stöttning, organisation och samspel mellan alla berörda parter.  

  För att utveckla studien vidare hade fler respondenter inom vardera yrkesgrupp kunnat 

bidra till en ytterligare vidgad reliabilitet. Även observationer på arbetsplatserna hade kunnat 

genomföras för att få en mer konkret bild av hur ett inkluderande arbetssätt kan gå till utifrån 

olika förutsättningar som finns.   
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Bilaga 1 

Förskollärare: 
Personlig bakgrund: 

• Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

• Hur länge har du varit förskollärare/förskolechef? 

• Vad har du för erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd? 

• Har du gått någon fortbildning/kompetensutveckling inom området barn i behov av 

särskilt stöd eller inkludering? 

Verksamheten: 

• Hur många barn har du i din barngrupp för tillfället? 

• Är det någon inriktning på förskolan? 

Förskolläraren och inkludering 

• Berätta vad inkludering innebär för dig. 

-       hur tycker du att det bör realiseras i verksamheten? 

• Hur arbetar ni i arbetslaget för att fullfölja era tankar kring inkludering i praktiken? 

• Berätta om din roll när det kommer till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Möjligheter och hinder:  

• Vad anser du behövs för att tillgodose arbetet med inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd? 

• Beskriv vad du anser försvårar arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd. 

• Vad upplever du att du får för stöd när det kommer till att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd? 

-       Blir ni erbjudna fortbildningar/kompetensutveckling inom området? 

• Vilket samarbete har du med förskolechefen när det kommer till 

inkluderingsfrågor? 

• Tycker du att du saknar kunskap/utbildning inom detta område?  

-       Om ja, vad för något saknar du? 

• ·     Är det något du vill tillägga? 
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Förskolechef 

 

Personlig bakgrund: 

• Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

• Hur länge har du varit förskolechef? 

• Vad har du för erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd? 

• Har du gått någon fortbildning/kompetensutveckling inom området barn i behov av 

särskilt stöd eller inkludering? 

Verksamheten: 

• Hur många förskolor är du ansvarig för? 

• Är det någon inriktning på förskolorna? 

Förskolechefen och inkludering: 

• Berätta vad inkludering innebär för dig.  

-       hur tycker du att det bör realiseras i verksamheten?  

• Berätta om din roll som förskolechef när det kommer till inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd. 

Möjligheter och hinder: 

• Berätta om ditt samarbete med förskollärarna när det kommer till inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd? 

• I vilken utsträckning upplever du att du har möjlighet att ge det dina anställda 

behöver för att inkludera barn i behov av särskild stöd? 

-       Hur gör du för att följa upp de eventuella åtgärder som gjorts?   

• Vad finns det för specifika hinder/svårigheter i förhållande till inkludering? 

• Tycker du att du saknar kunskap/utbildning inom detta område?  

-       Om ja, vad för något saknar du? 

•  Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 
Till……………………………………………………….. 

 
Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om inkludering i förskolan, kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Sigrid Elgenius och Sara Eklund som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö, samt att det jag säger kommer att analyseras. Jag har förstått vad 

studien innebär och jag vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 
 
Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 
 
....................................................................... 
Ort och datum                          
 
 
....................................................................... 
Underskrift                   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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Till……………………………………………………….. 

 

Information om en studie om inkludering i förskolan 

 
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vi har valt att studera inkluderingsbegreppet, samt förskollärares och förskolechefers roll i 

samband med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd har blivit omtalat i media och samhället. Vi vill ta reda på hur förskolor arbetar 

med detta utifrån de möjligheter och resurser de har tillgång till.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer intervjua dig angående ämnet. Vi kommer att 

spela in intervjuerna för att kunna analysera och transkribera vid senare tillfälle.  

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om du är positivt inställd till studien undertecknar du den medföljande blanketten om 

medgivande och ger den till oss vid intervjutillfället. Om ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

 

Studiens handledare: Petra Gäreskog 

e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

 

 

Uppsala den ……………………………………….. 

 

Sigrid Elgenius, sigrid.elgenius.0598@student.uu.se 

 

Sara Eklund, sara.granados.4028@student.uu.se 

 

 


