
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, 

Självständigt arbete,  

15 hp 

Att få vara med, precis som 

man är. 
- En kvalitativ intervjustudie om 

inkludering av barn i behov av stöd. 

Michaela Wahlgren och Sara Sjöblad 

Handledare: Rebecka Göransdotter 

Examinator: Josefine Krigh  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning  
I läroplanen för förskolan anges att utbildningen i förskolan ska ta hänsyn till barns olika 

förutsättningar och behov och utifrån det anpassa verksamheten till alla barn i förskolan. 

Dessutom anges att “Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska 

få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar”(Lpfö18, s. 6). Begreppet 

inkludering benämns inte någonstans i läroplanen men är enligt vår mening en avgörande 

aspekt för att en förskola för alla barn ska förverkligas. Syftet med vår studie var därmed att 

undersöka begreppet inkludering i samband med barn i behov av stöd. Vi ville undersöka 

förskollärares respektive barnskötares förståelse, upplevda praktik och realisering av 

begreppet inkludering kopplat till barn i behov av stöd. Datainsamlingen skedde genom 

kvalitativa intervjuer och resultaten tolkades och analyserades sedan utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultaten från vår studie indikerar att de deltagande barnskötarna 

och förskollärarna har en samstämmig förståelse av begreppet inkludering och inkluderande 

arbetssätt. I resultaten framgår att miljö och material har betydelse för och påverkar barns 

sociala samspel i lek och undervisning. Miljö och material anses påverka barns utveckling 

och lärande och är jämförbara med det sociokulturella perspektivet. I denna studie beskrivs 

inkluderande arbetssätt som att anpassa verksamheten efter barnens behov, inte att anpassa 

barnen efter verksamheten.  
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1. Inledning  
I detta självständiga arbete har vi valt att rikta in oss på inkludering i förskolan, mer specifikt 

inkludering av barn i behov av stöd. Det är ett ämne som vi tycker är intressant då det enligt 

Läroplanen för förskolan är förskolans ansvar att uppmärksamma dessa barn och tillgodose 

en utbildning som är utformad efter barnets egna behov och förutsättningar (Lpfö18, s. 6).  

Forskarna Anette Sandberg och Martina Norling skriver i boken Med sikte på förskolan - 

barn i behov av stöd, om hur begreppet barn i behov av stöd definieras av förskolepersonal. 

Forskarna har undersökt detta genom en studie som genomförts i forskningsprojektet 

Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan - generellt och 

specifikt (PEGS). Det kan vara barn som har någon form av funktionsvariation, som till 

exempel Downs syndrom, eller som har medicinska omständigheter som exempelvis astma 

eller psykosociala problem. Det finns även barn som inte är formellt identifierade som just 

barn i behov av särskilt stöd, men som förskolepersonalen eller familjen anser vara i 

gråzonen. Det kan röra sig om barn som exempelvis uppfattas som utvecklingsförsenade. 

Resultatet från en av delstudierna i Sandbergs och Norlings studie visar att pedagogiskt stöd 

ges till de barn som är formellt berättigade enligt sociala myndigheter (2009, s. 37).  

Hur arbetar förskolan då med att få dessa barn inkluderade i barngruppen? Under våra 

respektive VFU-perioder och på tidigare arbetsplatser har vi mött barn i behov av stöd och 

även fått se hur pedagoger arbetar med detta. Vi har fått se olika sidor av ett sådant arbete, 

Sara Sjöblad, fortsatt benämnd Sjöblad i detta arbete, har tagit del av förskolor som inte 

aktivt arbetat för att barn i behov av stöd ska få samma utvecklingsmöjligheter som övriga 

barn. Detta har utkristalliserat sig genom bland annat miljön i verksamheten, då den inte 

varit utformad på ett sätt som gjort det möjligt för alla barn att delta i verksamhetens olika 

aktiviteter. Samtidigt har Michaela Wahlgren, hädanefter nämnd Wahlgren, helt andra 

upplevelser kring detta då en förskola lade ner mycket tid på att få anställda resurser till 

dessa barn. Exempelvis genom insatta möten där det diskuterades hur verksamheten skulle 

utformas för att kunna inkludera barn i behov av stöd på bästa sätt. Detta bidrog till ett 

välutformat arbetssätt hos pedagogerna och det synliggjordes i verksamheten.  

Våra erfarenheter ligger därmed till grund för hur vi ser på ämnet. Vi vill genom vår 

studie ta reda på hur inkludering av barn i behov av stöd uppfattas av pedagoger och hur 

inkluderingsarbetet sedan formas i verksamheten. Läroplanen för förskolan förordar, som 

tidigare nämnt, likvärdig utbildning och att alla barn ska få en utbildning som är utformad 

och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Våra erfarenheter indikerar dock att 
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förskolan inte alltid möter detta krav. Barnskötare och förskollärare har olika utbildningar 

och i Läroplanen för förskolan (2018) beskrivs de ha olika ansvarsområden. I vår studie blir 

det därför intressant att undersöka och synliggöra potentiella skillnader i hur förskollärare 

respektive barnskötare menar att de förstår, praktiserar och realiserar begreppet inkludering 

kopplat till barn i behov av stöd.  

För att identifiera och synliggöra dessa potentiella skillnader mellan yrkeskategorierna 

har vi gjort två separata delstudier, där förskollärare och barnskötare är respondenter i 

respektive delstudie. Wahlgren har genomfört delstudie 1 som lyfter fram inkludering ur 

förskollärares perspektiv och Sjöblad har genomfört delstudie 2, som lyfter inkludering ur 

barnskötares perspektiv. Eftersom delstudierna är genomförda separat har Wahlgren 

bearbetat och analyserat empirin från delstudie 1, och Sjöblad har ansvarat för 

databearbetningen av delstudie 2. Resterande avsnitt i uppsatsen är i huvudsak författade 

gemensamt. Undantagen är avsnittet Teoretisk utgångspunkt som i huvudsak är författad av 

Sjöblad, samt avsnittet Metod för datainsamling som i huvudsak är författad av Wahlgren. 
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt motiveras vår undersökning utifrån samhälleliga och förskolepedagogiska 

sammanhang, som debatterar och kritiserar arbetet kring inkludering av barn i behov av stöd 

inom ramarna för ordinarie förskoleverksamhet.  

I Läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att utbildningen i förskolan ska ta hänsyn till 

barns olika förutsättningar och behov, och utifrån det anpassa verksamheten till alla barn i 

förskolan (Lpfö18, 2018, s. 6). För att det ska möjliggöras behöver samtliga barn vara 

inkluderade och således få inflytande över och vara delaktiga i förskolan. Begreppet 

inkludering benämns inte i läroplanen för förskolan. Vad är då inkludering? Habilitering och 

Hälsa är en verksamhet driven av Stockholms läns sjukvårdsområde. Verksamheten 

erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga och 

omfattande funktionsvariationer. På deras hemsida förklaras begreppet inkludering såsom 

att barn i behov av stöd får vara delaktiga i samma miljö som övriga barn, med så få 

begränsningar som möjligt (Habilitering och hälsa, 2019-10-22). I barnkonventionen, som 

blir lagstadgad i Sverige 2020, framkommer även att barn med funktionsnedsättning, eller 

funktionsvariation, har rätt till ett fullvärdigt, anständigt liv samt nödvändig hjälp att aktivt 

delta i samhället (Barnkonventionen, kort version, 2019-10-14). Förskolan är en del av 

samhällets institutioner och bör således vara förpliktigad att tillhandahålla de resurser eller 

annat hjälpmaterial som barnet behöver. Stefan Helte skriver i en artikel publicerad i 

Lärarnas Tidning om en undersökning Skolinspektionen genomfört rörande barn i behov av 

stöd. Undersökningen visar att två tredjedelar av 35 granskade förskolor inte arbetar 

tillräckligt för att hjälpa barn i behov av stöd (Helte, 2019). Orsaker till detta uppges vara 

bristande kompetensutveckling, ingen tid till reflektion och avsaknad av ett 

specialpedagogiskt bollplank, exempelvis specialpedagog. Många av förskolorna i 

granskningen arbetade utifrån ett inkluderingsperspektiv där det extra stödet sätts in i den 

vardagliga verksamheten. Det förekommer dock en svårighet i att skilja på särskilt stöd och 

det stöd som förekommer i den ordinarie verksamheten, och många pedagoger vill inte ens 

tala om särskilt stöd. De risker som påtalas, kopplat till ett avståndstagande gentemot 

begreppet, menar Skolinspektionen är att det utvärderande arbetet kring huruvida rätt stöd 

erbjuds och att det har avsedd effekt uteblir. Undersökningen visade även att det relativt 

vanligen förekommer så kallade ad-hoc-lösningar, det vill säga tillfälliga insatser eller 

lösningar, vilket även det äventyrar barns utveckling och lärande, då man inte kan säkerställa 

att rätt stöd erbjuds. Samtidigt lyfter Skolinspektionens undersökning i Lärarnas Tidning 
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fram att det är förskolechefen, numera titulerad rektor, som har ansvaret för att arbetet för 

att stödja barn genomförs men att ansvaret för att det arbetet ska förverkligas ligger hos 

huvudmannen (Helte, 2019). 

Utifrån Skolinspektionens undersökning råder således en osäkerhet hos personal i 

förskolan om vad som är särskilt stöd, vilket kan förklara det stora antalet verksamheter som 

inte ger extra stöd till de barn som behöver det. Eftersom det utvärderande arbetet uteblir 

genom avståndstagandet till särskilt stöd blir konsekvenserna enligt Skolinspektionen att 

verksamheterna inte kan erbjuda rätt utmaningar för barnen så deras utveckling och lärande 

optimeras. Genom de tillfälliga lösningarna som implementeras i de flesta förskolor kan 

barnens inkludering, delaktighet och inflytande över verksamheten vidare inte säkerställas. 

Om barnen inte kan förmedla sina behov behöver vuxna utifrån barnens situation metoder 

och strategier baserade på kunskaper och forskning för att erbjuda rätt stöd. 

Elisabeth Wallenius, ordförande för organisationen Funktionssätt Sverige, skriver i en 

debattartikel i Uppsala Nya Tidning om vikten av inkludering och målet att skapa en skola 

som passar mångfalden av elever. Hon betonar att inkludering inte innebär att alla elever ska 

sitta i samma klassrum under hela skoldagen, utan att skolan ska innehålla en lärmiljö som 

är flexibel och tillgodoser alla barns olika behov. Wallenius menar även att en inkluderande 

skola ska ha kunskap om barns olika behov samt specialpedagogiska redskap och metoder. 

För detta krävs det fler pedagoger och en mer flexibel fysisk miljö (Wallenius, 2019). 

Wallenius menar att i en inkluderande skola ska det finnas utrymme och möjlighet för 

undervisning i både helklass och mindre grupper. Det ska även finnas kunskap om barns 

olika behov och specialpedagogik, samt redskap och metoder för hur man som lärare ska gå 

till väga. Elever i skolan ska få lära sig att alla människor är olika och att det är berikande. 

Detta kräver dock fler pedagoger och en mer flexibel fysisk miljö. Dessa aspekter kan i sig 

vara utmaningar, men som man dock inte kan bortse från enligt Wallenius, som påpekar att 

arbetet med inkludering inte är valfritt för de som arbetar i skolan (Wallenius, 2019).  

De debatter och diskussioner som förekommer i samhället påvisar bristande arbetssätt för 

inkludering av barn i behov av stöd. Anledningen till detta anges vara bristande kompetenser 

inom specialpedagogiska strategier och metoder. I artikeln i Lärarnas Tidning menar 

Skolinspektionen att det finns ett uttalat motstånd till att ens tala om barn i behov av stöd. 

Ändå anger förskolans styrdokument, Läroplanen för förskolan (2018, s.6), att alla barn ska 

vara delaktiga i verksamheten samt att alla barn ska få det stöd de behöver, tillfälligt som 

varaktigt. Även Barnkonventionen som blir lagstadgad påvisar barns rätt till ett värdigt, 

anständigt liv.  
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Utgångspunkten för detta arbete är därför att undersöka vilka förståelser och praktiker 

förskollärare/barnskötare erfar att det finns, rörande begreppet inkludering i förskolans 

verksamheter. I vår studie undersöker vi vidare hur förskollärare/barnskötare menar att 

miljö, material och personal påverkar inkluderingsarbetet.  
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3. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka begreppet inkludering i samband med barn i behov 

av stöd. Vi vill undersöka förskollärares respektive barnskötares förståelse, upplevda praktik 

och realisering av begreppet inkludering kopplat till barn i behov av stöd. 

 

1. Hur ser förskollärare/barnskötare på begreppet inkludering?  

2. Hur upplever förskollärare/barnskötare att de arbetar för att inkludera barn i behov 

av stöd i den dagliga verksamheten? 

3. Hur påverkar miljö och material på förskolan inkluderingsarbetet för barn i behov av 

stöd? 

4. Vilka skillnader eller likheter kan vi identifiera i hur förskollärare/barnskötare erfar 

i sin praktik? 
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4. Forskningsläge 
I följande avsnitt presenteras den forskning vi anser som relevant för vår studie och som 

senare kommer användas när vi analyserar diskuterar resultaten från våra delstudier. Den 

tidigare forskningen vi använt oss av är också ramverk för vår studie och har format vårt 

syfte och frågeställningar. 

4.1 Pedagogers tankar om inkluderande arbetssätt 

Specialpedagogen Johanna Lundqvist definierar i sin bok Tidiga insatser och barns 

utbildningsvägar - inkludering och specialpedagogik inkluderande arbetssätt. Hon definierar 

det som ett välkomnande och rättvist utbildningssystem som uppskattar barns olikheter och 

värnar om deras rättigheter (2018, s. 115). Lundqvist menar att när olikheter tas tillvara 

berikas och förbättras lärmiljöer och därmed förutsättningarna för lärande och utveckling. 

Hon menar fortsättningsvis att inkludering och inkluderande arbetssätt handlar om att barn 

med och utan behov av särskilt stöd utbildas, leker och umgås tillsammans i lärmiljöer, samt 

om relevanta stödinsatser för hälsa och utveckling (2018, s. 115). 

Forskarna Leah S. Muccio och Julie K. Kidd (2018, s. 38) utgår ifrån Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori i deras flerfallstudie ”I'm the One with the Child with a Disability”: 

Head Start Teachers' Perspectives on Inclusive Education. Forskarna har undersökt vilka 

stöd och behov som lärare menar att de behöver i inkluderande arbetssätt, samt hur detta 

arbetssätt ser ut i olika miljöer. Studien är genomförd i USA i särskilda förskolor där barnen 

är 3–5 år gamla och kommer från socioekonomiskt utsatta familjer (s. 37). Datainsamlingen 

har skett via intervjuer med personalen i dem förskolorna (Muccio & Kidd, 2018, s. 41–42). 

Forskarna menar i analysen av sina resultat att förskollärares tankar om förutsättningar för 

att arbeta inkluderande med barn i behov av stöd kan delas upp i olika kategorier. Dessa är; 

attityder, familjer, miljöer, material och personal, professionell utveckling, kunskaper och 

arbetssätt samt kvalitativ inkludering (s. 45). Muccio och Kidds resultat påvisar att 

förskollärare hävdar att miljöer, material och personal samt professionell utveckling är 

faktorer som möjliggör inkluderande arbetssätt, och att attityder, familjer och arbetssätt är 

faktorer som förhindrar eller försvårar inkluderande arbetssätt (2018, s. 54). Längre fram i 

diskussionen beskriver forskarna lärarnas tankar om en positiv attityd till inkludering som 

viktig men inte tillräcklig för att kvalificera ett högkvalitativt arbetssätt. Lärarna reflekterade 

även över faktorer som de anser finns i högkvalitativ inkludering, och poängterade behovet 

av särskilda strategier för att kunna bemöta särskilda behov i sin undervisning (Muccio & 

Kidd, 2018, s. 59). Att inkludera barn i behov av stöd i sina verksamheter menade lärarna är 
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deras personliga ansvar. Författarna konkluderar att om lärares tankar om inkludering och 

deras eget ansvar rörande fenomenet ska tillvaratas bör de erbjudas individuell handledning 

och professionell kompetensutveckling, likväl möjligheten att erbjuda barnen personligt stöd 

i barngrupp. Baserat på lärarnas uppfattning om deras roll i inkluderingsprocesser, är ett 

bristfälligt utbud av eller generella strategier inte att rekommendera ifall man vill nå hög 

kvalitet i sitt inkluderande arbetssätt (Muccio & Kidd, 2018, s. 59). 

Resultatet från nämnda forskares studier visar att det finns olika faktorer som påverkar 

inkluderande arbetssätt, på olika sätt. Resultaten pekar även på att om lärares tankar om 

inkludering ska bevaras behöver de strategier och särskilda kompetenser för att inkludera 

barn i behov av stöd. Resultaten är relevanta för vårt arbete då vi vill undersöka 

förskollärares och barnskötares tankar om inkludering och inkluderingsprocesser, samt vilka 

faktorer de menar påverkar deras arbete. 

4.2 Barns lek, utveckling och lärande 

De amerikanska forskarna Tzu-Jung Lin, Jing Chen, Laura M. Justice och Brook Sawyer 

skriver i sin studie Peer Interactions in Preschool Inclusive Classrooms: The Roles of 

Pragmatic Language and Self-Regulation, att ett av målen med inkludering är att utveckla 

alla barns sociala kompetenser i meningsfulla sammanhang (2019, s. 436). Författarna har i 

sitt arbete undersökt hur barn med och utan behov av stöd formar lekar. I relation till det 

undersöker forskarna huruvida barns språkkunskaper och självregleringsförmåga kan 

påverka utformandet av lek (s. 436). Författarna undersöker detta genom ett testprojekt där 

utvalda förskolor slumpmässigt ombeds genomföra ordinarie undervisning kontra 

språkfokuserad undervisning (2019, s. 436). Resultaten av deras studie påvisar att lek mellan 

barn som befinner sig inom samma ramar är mest förekommande, även om lek mellan barn 

som inte anses vara inom samma ramar är framträdande i inkluderande verksamheter. Med 

ramar menar författarna att barn i behov av stöd är en ram, och barn utan behov av stöd är 

en annan. Det framkom att till vilken utsträckning barn i behov av stöd deltog i de olika 

lekkonstellationerna berodde på typen av svårighet barnet upplevde samt barnets språk- och 

självregleringsförmåga (Lin, Chen, Justice & Sawyer, 2019, s. 446). Forskarna menar att det 

var barnens språkkunskaper och självkontroll som i första hand påverkade vilken typ av lek 

som skapades, snarare än funktionsvariation. Vidare menar de att det är viktigt att lärare 

tidigt i barns liv etablerar inkluderande verksamheter eftersom det är tidigt i livet som de 

kognitiva och sociala förmågorna är som mest känsliga för påverkan. Författarna menar 
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därmed att inkluderande verksamheter bör baseras på barns sociala och språkliga förmågor 

för att minska kunskapsklyftor rörande dessa (s. 449). 

Resultaten från studien påvisar att formandet av lek bygger på barnens språkliga och 

sociala förmågor, och poängterar vikten av att skapa inkluderande verksamheter för att 

utjämna eventuella skillnader i språkliga och sociala kunskaper. Forskarnas undersökning 

och resultat blir relevant för vår studie då en av våra frågeställningar ska söka svar på hur 

förskollärare och barnskötare erfar sin inkluderande praktik. 

4.3 Specialpedagogik i förskolan 

Renblad och Brodin har i sin studie Behövs specialpedagoger i förskolan? intervjuat tre 

specialpedagoger i syfte att undersöka vilken typ av hjälp som ges till barn i behov av stöd i 

förskolan. I resultatet av denna studie beskriver specialpedagogerna att barn som är i behov 

av särskilt stöd behöver mer tid och hjälp av vuxna samt att förskolans mål är något som 

barnet ofta har svårt att leva upp till. Specialpedagogerna menar att de barn som är i behov 

av stöd ofta har problematik inom språkutveckling och/eller beteendestörning, vilket i sin 

tur kan skapa konflikter mellan barnen i barngruppen. Men det kan även vara stödbehov som 

yttrar sig genom social problematik i hemmet eller ett funktionshinder. Specialpedagogerna 

förklarar att de ofta blir inkopplade då pedagogerna på förskolorna beskriver att deras 

arbetssätt inte räcker till för att på bästa sätt stimulera barnets utveckling och lärande (2014, 

s. 386–387). Resultatet av denna studie visade att personalen på förskolan måste ha kunskap 

kring vad som är barnets behov för att kunna tillgodose dessa. Enligt specialpedagogerna så 

är det aldrig ett barn som ska förändras, utan det är personalens förhållningssätt och miljön 

i verksamheten som ska anpassa sig efter barnens behov (2014, s. 387). 

Eva Björck-Åkesson skriver om specialpedagogik i förskolan och vikten av att 

förskoleverksamheten ska ge alla barn en god grund för deras fortsatta lärande. Hon menar 

att även skollagen styrker detta i sina styrdokument, att barn i behov av särskilt stöd har rätt 

till en plats i förskolan och de ska tillgodoses den omsorg deras behov kräver. Trots detta 

lever inte alla kommuner upp till dessa krav. Det är framför allt bristande resurser som är 

den bidragande faktorn till detta (2009, s. 18–19). Förskolan ska anpassa verksamheten efter 

varje barns behov men dock finns inga specifika åtgärder som fungerar för alla barn. Björck-

Åkesson talar även om vikten av att personalen tar hänsyn till alla barns olikheter och att 

vara uppmärksamma på vad i omgivningen som påverkar det enskilda barnet, men även hur 

omgivningen påverkas av barnet i det ömsesidiga samspelet (2009, s. 21–22). 
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Resultatet från Renblad och Brodins studie visar att kunskap kring barns behov är av stor 

vikt när det kommer till arbetet med barn i behov av stöd. De anser att verksamhetens miljö 

och personalens förhållningssätt ska anpassas efter de behov som barnen har. Detta blir 

intressant i vår studie då vi ska undersöka hur miljö och material påverkar 

inkluderingsarbetet för barn i behov av stöd.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten för vår uppsats och vårt teoretiska 

ramverk, specialpedagogiken. Relevanta begrepp inom teorin beskrivs och kommer 

användas i avslutande diskussion rörande de resultat vi funnit i våra delstudier. 

5.1 Det sociokulturella perspektivet och dess begreppsapparat 

Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, skriver om Lev Vygotskij och 

den sociokulturella teorin om lärande och utveckling i Lärande, skola, bildning. “Psykologin 

befinner sig i en kris” var ett uttryck Lev Vygotskij (1896–1934) frekvent använde. Det 

beskrev hans kritik mot den då offentligt påbjudna teorin, reflexologin, som är föregångare 

till behaviorismen, där förmågor som språk, problemlösning, tankeförmåga och kreativitet 

anses vara resultat av betingning (beröm eller bestraffning av beteenden) (Säljö, 2014, s. 

298). Vygotskij, och senare kognitivister på 1950-talet, menar att sådana förmågor är 

speciella för enskilda människor och måste därför förstås som uttryck och förmågor rörande 

användning och utveckling av kulturella kunskaper hos den enskilda individen (s. 298). Den 

sociokulturella teorin om lärande och utveckling handlar därmed om hur människor 

utvecklar dessa kulturella förmågor, såsom läsa, skriva, räkna och så vidare. Det handlar om 

hur människor approprierar det som kallas medierande redskap (Säljö, 2014, s. 298). 

Uttrycket appropriering i den sociokulturella teorin syftar till att beskriva och förstå lärande. 

Begreppet beskriver den lärprocess en person går igenom när den lär sig använda olika 

kulturella redskap och förstå dess funktion i världen (Säljö, 2014, s. 303). Människan 

approprierar och lär sig bruka kulturella redskap genom mediering.  

Mediering är ett begrepp inom sociokulturell teori som används för att beskriva 

människors användning av olika medierande redskap eller verktyg när de ska förstå och 

agera i sin omvärld (Säljö, 2014, s. 298). Den mediering som sker i vardagen, exempelvis i 

barns lek, kallas implicit eller indirekt mediering. Genom leken och andra aktiviteter utan 

regelrätt undervisning blir barnen bekanta med olika medierande redskap  (Säljö, 2014, s. 

303–304). Medierande redskap kan delas i två kategorier: språkliga och materiella. Språkliga 

redskap är symboler, tecken eller system av dessa som används för att tänka eller 

kommunicera (s. 298). Det skrivna och verbala språket, exempelvis vägskyltar och 

teckenspråk, är därmed språkliga redskap. De språkliga redskapen utvecklas, ändras och 

utvecklas igen i olika kulturella gemenskaper och formas av traditioner (Säljö, 2014, s. 300). 

Fysiska redskap är sådant vi använder för att underlätta olika uppgifter eller arbeten (s. 300). 

Cyklar hjälper oss med förflyttning, vi använder telefoner för att kommunicera över stora 
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avstånd och kläder håller oss varma. Utan kunskaper om de kulturella redskapens funktion 

som i sin tur är kopplade till språkliga redskap skulle de dock inte kunna användas. Om vi 

exempelvis inte vet vad en spade är eller vad den kan användas till kan vi inte heller förmedla 

det till någon annan. Om vi däremot vet vad en spade är och kan användas till, uppstår dock 

samma problem om vi saknar språkliga kunskaper att förmedla detta. I den sociokulturella 

traditionen kopplar man gärna samman det mentala och det fysiska, och menar att en 

människas kunskaper eller färdigheter inte är endast praktiska eller teoretiska, även om 

relationen mellan dessa dimensioner varierar. Kunskaper och färdigheter hör alltid ihop, 

varpå redskapen kan ses som kulturella snarare än språkliga eller fysiska (Säljö, 2014, s. 

300–301). Ett exempel är boken, som är ett fysiskt redskap men som blir meningsfullt genom 

innehållet som kommuniceras genom bilder och texter. Vidare är boken ett kulturellt redskap 

i den bemärkelsen att den på olika platser i världen förmedlar olika typer av symboler och 

språk. 

5.2 Den proximala utvecklingszonen 

Ett av de mest bekanta uttrycken i Vygotskijs arbeten är tanken om den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 305). Den tanken är nära bunden till hans princip att 

människan aldrig slutar utvecklas och lära sig. Den proximala utvecklingszonen beskriver 

en situation då människan erövrat en kunskap eller erfarenhet och är mycket nära att göra 

nya erövringar och kunskaper. Det är i de situationerna Vygotskij menar att vi är mottagliga 

för instruktioner och förklaringar (s. 305). En lärare eller annan mer erfaren person kan då 

vägleda en elev till att bemästra nya kulturella redskap. Eleven är inledningsvis beroende av 

stöd och vägledning från den erfarne som genom att rikta elevens uppmärksamhet mot det 

som är viktigt leder denne vidare (Säljö, 2014, s. 305). Kommunikationen i sådana 

situationer, där den lärande i början får mycket stöd för att sedan gradvis få mindre tills 

kunskapen är bemästrad, kallas för scaffolding (Säljö, 2014, s. 306). Samspel och lärande i 

det sociokulturella perspektivet är således nära sammanbundna. Det är med hjälp av vår 

omgivning och människorna i den som vi bemästrar och erövrar nya erfarenheter och 

kunskaper.  

 

5.3 Sociokulturellt perspektiv på specialpedagogik 

Majoriteten av barn i förskolan behöver varaktigt eller under perioder särskilt stöd för att 

kunna utvecklas så långt det är möjligt. Alla barn har rätt att övervinna svårigheter, vara en 
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del i gemenskapen i barngruppen och utmanas på just det sätt som behövs (Lpfö18, s. 6). 

Ibland behövs specialpedagogiska insatser för det, exempelvis en resursperson. Inom det 

specialpedagogiska fältet dominerar det relationella perspektivet som menar att problem 

eller svårigheter barn upplever uppstår i mötet med omgivningen. Det kan vara allt från 

förskolepersonal, miljö och olika aktiviteter. Problemet eller svårigheten blir därmed 

situationsbunden eftersom det yttrar sig på olika sätt beroende på vilken situation svårigheten 

uppstår i (Skolinspektionen, 2017, s. 8).  

Utifrån vår sociokulturella utgångspunkt i detta arbete menar vi att specialpedagogikens 

relationella perspektiv på barn i behov av stöd handlar om att erbjuda barn kulturella redskap 

som kan utveckla den proximala utvecklingszon barnet befinner sig i olika situationer. Om 

rätt stöd erbjuds innebär det att barnen får möjlighet att appropriera kunskaper och därmed 

fortsätta lära och utvecklas. 

Således ligger det dominerande perspektivet inom specialpedagogiken, det relationella, 

mycket nära de sociokulturella tankarna om lärande och utveckling.  
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6. Metod  
I detta avsnitt kommer vi beskriva våra metodologiska val. Vi inleder med vår metod för 

datainsamling och sedan urval, genomförande, databearbetning och analysmetod samt 

reflektion av metod. Reliabilitet och validitet ses över och slutligen kommer vi redovisa de 

etiska hänsynstaganden vi gjort.  

6.1 Metod för datainsamling 

I vår studie har vi samlat in empiri genom sammanlagt tio kvalitativa intervjuer. Enligt Jan 

Trost utmärker sig kvalitativa intervjuer genom att den som intervjuar ställer enkla och raka 

frågor vilket ger innehållsrika svar. Detta resulterar i att vi kommer få ett mycket rikt material 

där vi kan urskilja olika mönster och åsikter (2010, s. 25). Eftersom syftet med vår studie 

var “att undersöka förskollärares respektive barnskötares förståelse, upplevda praktik och 

realisering av begreppet inkludering kopplat till barn i behov av stöd”, bedömde vi att 

kvalitativa intervjuer var det bästa alternativet för oss. Våra kvalitativa intervjuer har varit 

av responderande karaktär eftersom vi inte intresserar oss för de individer vi intervjuar, utan 

de åsikterna och tankar vi kan komma att synliggöra och kategorisera (Esaiasson m.fl., 2017, 

s. 271). Vi har genomfört samtliga intervjuer genom bokade möten med respondenterna, Vi 

har valt att ställa relativt många och öppna frågor i intervjuerna, då vi tror att materialet 

kommer bli bredare om det inte finns fasta svarsalternativ. Esaiasson m fl. menar att 

personliga intervjuer är en betydligt bättre metod än exempelvis postenkäter när forskaren 

efterfrågar utförliga svar på öppna frågor (2017, s. 244).  

6.2 Urval 

I en kvalitativ studie menar Trost att man vill få så stor variation som möjligt och att urvalet 

ska vara heterogent men inom en given ram. Det ska alltså finnas variation bland personerna 

man väljer att intervjua, men samtidigt vill man inte ha någon som avviker extremt (2010, s. 

137). För oss innebär detta att vi valt att intervjua både förskollärare och barnskötare i vår 

studie för att få en bredare variation av personer men samtidigt har vi förhållit oss till 

förskolans ramar. Enligt Trost så är det bra att begränsa sina intervjuer till ett litet antal då 

materialet kan bli ohanterligt och det kan vara svårt att få en överblick. Det kan även bli 

problematiskt att urskilja viktiga detaljer och det som skiljer intervjuerna från varandra 

(2010, s.143). Även Esaiasson m fl. påpekar forskarens ansvar till att begränsa antalet 

intervjuer och avsluta när det uppstår teoretisk mättnad, alltså när det inte längre 

framkommer några avgörande aspekter i förhållande till det som undersöks (2017, s. 268). 
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Vi har därför valt att intervjua fem personer var med tanke på tidsramen för vårt arbete 

och för att inte få för mycket material att hantera. Vi genomförde våra intervjuer med 

förskollärare och barnskötare från sju olika förskolor i tre olika kommuner. Det valet grundar 

sig i våra tankar om att det ska generera ett mer varierat resultat, men utan att förskollärarnas 

och barnskötarnas svaranden på något vis ska representera hela förskolans eller kommunens 

tankar och åsikter om inkludering. Ingen av förskolorna har en uttalad pedagogisk inriktning 

varpå resultaten inte kommer representera någon pedagogisk inriktning. Vi valde att höra av 

oss till förskolor där vi tidigare genomfört våra VFU-perioder och till andra förskolor där vi 

haft tidigare kontakt med förskollärare och barnskötare. Trost beskriver liknande urval som 

bekvämlighetsurval, och för att få ett strategiskt urval är detta en vanlig och praktisk metod 

att använda sig av. Det innebär att man som forskare väljer att intervjua personer som man 

vet är tillgängliga och verkar passa i studien (2010, s.141). Vidare nämner Trost att det 

viktiga vid kvalitativa studier är att få fram variationer inom den homogena eller heterogena 

gruppen av människor man är intresserad av (2010, s.141). Utifrån detta valde vi att söka 

oss till flera olika förskolor i olika kommuner för att få en nyanserad bild av olika 

förskollärares och barnskötares tankar, åsikter och erfarenheter rörande inkludering.  

6.3 Genomförande  

Förskollärarna och barnskötarna som valts ut till studien kontaktades inledningsvis via mejl 

och telefon. Vid första kontakten informerade vi kortfattat vad vår studie handlade om för 

att undersöka vidare intresse hos pedagogerna att delta. De som sedan valde att tacka ja 

bokade vi intervjuer med. Respondenterna fick i samband med intervjuerna läsa ett 

informationsbrev om deltagande (se bilaga 2), samt underteckna en blankett om medgivande 

(se bilaga 3). I informationsbrevet framgår vilka rättigheter de har och kortfattat syftet med 

studien. Innan vi påbörjade varje intervju förklarade vi mer ingående för alla deltagare vad 

studien handlar om och hur frågorna är framställda. Vi informerade även alla pedagoger att 

de inte måste svara på alla frågor om de inte vill. Judith Bell betonar vikten av att känna till 

de etiska riktlinjer som finns gällande forskning, i samband med planeringen av sina 

intervjuer, eftersom respondenternas medgivande kommer vara nödvändigt innan 

intervjuarbetet påbörjas. Genom ett sådant förhållningssätt kan forskaren under intervjuerna 

säkerställa att alla deltagare är medvetna om sina rättigheter samt syftet med forskningen 

(2016, s.190).  

Vi valde att dela upp intervjuerna där Wahlgren genomförde fem intervjuer med 

förskollärare och Sjöblad genomförde fem intervjuer med barnskötare. Genomförandet 
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skedde på varsitt håll då vi bor i olika städer och med tanke på tidsramen för arbetet skulle 

det bli mer omständligt att båda deltog på samtliga tio intervjuer. Relaterat till detta nämner 

Trost att den som blir intervjuad kan känna sig i underläge när det finns två intervjuare och 

att detta självklart måste undvikas då det finns en risk att respondenterna kan uppleva det 

som ett slags maktövergrepp (2010, s.67).  Skulle vi genomfört samtliga intervjuer 

gemensamt hade det dessutom inneburit att vi inte haft två delstudier att arbeta med. Vi valde 

att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser, främst för att det var en naturlig 

mötesplats då de flesta intervjuerna ägde rum under eller efter arbetstid. Miljön för 

intervjuerna var lugn och avskild från övrig personal och barn på förskolan. Vi spelade in 

varje intervju med hjälp av ljudupptagning av våra mobiltelefoner. Detta var givetvis något 

som respondenterna fick veta i förväg genom den inledande kontakten via mail och telefon. 

Bell påpekar att ljudupptagning kan göra respondenterna nervösa och uppleva obehag. Det 

är därför viktigt att de informeras om detta då det är deras rättighet att veta (2016, s.196–

197). När vi transkriberat våra intervjuer påbörjades arbetet med att bearbeta och analysera 

den insamlade datan. 

6.4 Databearbetning och analysmetod  

Samtliga intervjuer spelades in med författarnas mobiltelefoner och transkriberades sedan. 

Transkriberingen motiverades av att förenkla överblicken av materialet och således 

effektivare kunna sammanställa och analysera informationen som framkommit. När 

intervjuerna transkriberats analyserades de enligt en tematisk analys. Metodvalet 

motiverades med att intervjufrågorna under det förberedande arbetet formulerades i olika 

teman kopplade till syftet med vår undersökning och våra frågeställningar. Esaiasson m fl. 

menar att den tematiskt strukturerade intervjuguidens innehåll är tätt sammanknutet med 

studiens problemformulering och att formen uppmanar till ett dynamiskt och levande samtal 

(2017, s. 273–274). Vi valde därför att analysera materialet utifrån intervjuguidens teman, 

med förhoppningarna att synliggöra de samtal som skapades i intervjuerna och koppla dessa 

till vår studies syfte och frågeställningar. 

När resultaten från våra delstudier presenteras benämns respondenterna i delstudie 1 som 

förskollärare och respondenterna i delstudie 2 som barnskötare. I vår studie är 

könstillhörighet inte av relevans eftersom vi inte intresserar oss för eller vill mena att 

svarspersonerna på något sätt skulle representera sin könstillhörighets tankar och åsikter. Det 

är individernas tankar och åsikter vi vill synliggöra och inte kön, varför vi i vår undersökning 

kommer använda hen som personligt pronomen. 
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6.5 Reflektion över metoden  

Vårt syfte med studien var att undersöka kvalitativt undersöka förskollärares respektive 

barnskötares förståelse, upplevda praktik och realisering av begreppet inkludering kopplat 

till barn i behov av stöd. Eftersom förskollärare och barnskötare har olika arbetsuppgifter 

och yrkesroller ansåg vi att det skulle vara intressant att undersöka ifall de två olika 

grupperna har olika tankar och uppfattningar om vad inkludering och inkluderingsarbetet 

innebär i förskolan. Således blir respondenternas svar intressanta för oss, då vi vill undersöka 

hur de resonerar kring begreppen och sedan synliggöra tankar och eventuella mönster från 

samtliga intervjuer.  

Därmed fanns inga rätta svar i denna studie, utan vad pedagogerna valt att svara är det 

intressanta. Trost beskriver en kvalitativ studie som ett sätt att försöka förstå människors sätt 

att resonera eller reagera, alternativt för att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster (2010, s.32).  

6.6 Reliabilitet & validitet   

I vår studie ville vi undersöka förskollärares respektive barnskötares förståelse, upplevda 

praktik och realisering av begreppet inkludering kopplat till barn i behov av stöd. De 

intervjuerna vi genomfört har varit av respondentkaraktär, och i sådana undersökningar 

intresserar sig forskaren för svarspersonernas tankevärldar, till exempel åsikter, erfarenheter 

och värderingar. Därför ställs i stor utsträckning samma frågor till samtliga svarspersoner 

(Esaiasson m fl., 2017, s. 236). Forskare som använt respondentintervjuer intresserar sig inte 

för individerna i sig utan de tankar som kan hjälpa forskaren att synliggöra tankekategorier 

(2017, s. 271). Det som kan påverka tillförlitligheten i de resultat vi redovisar är det faktum 

att respektive delstudie genomfördes på olika platser vid olika tidpunkter. Tankar och 

föreställningsvärldar förändras konstant vartefter nya erfarenheter förvärvas vilket kan leda 

till att både svarsperson och forskare svarar respektive tolkar intervjuerna olika under 

intervjuns gång (Trost, 2010, s. 132–133). Dock menar Bell (2016, s. 135) att om en 

intervjuguide kan användas av andra personer men ändå generera i stora drag samma 

resultat, finns ändå ett visst mått av tillförlitlighet till undersökningen. Då våra delstudier 

genom samma intervjuguide genererat liknande resultat menar vi därför att vår undersökning 

och våra resultat till viss del är tillförlitliga. 

I respektive delstudie har samma intervjuguide använts men det går ändå inte att utesluta 

skillnader i formulering, betoning och eventuella följdfrågor i intervjuerna. Det insamlade 
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materialet har därför sett olika ut och det går heller inte att utesluta att Wahlgren och Sjöblad 

i någon utsträckning tolkat materialet utifrån sina tidigare kunskaper och relationer till 

undersökningens område. Esaiasson m.fl. (2017, s. 64) menar att exempel på bristande 

reliabilitet kan vara hörfel, ej hörbara yttranden, missförstånd och ouppmärksamhet när 

databearbetningen sker. En definition av validitet enligt Esaiasson m.fl. (2017, s. 58) är 

frånvaro av systematiska fel, vilka vi tidigare menat att vi inte kan utesluta. Därmed bedömer 

vi även att vår undersökning inte heller är av hög validitet  

6.7 Etiska aspekter   

Vetenskapsrådets skriver i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning att de forskningsetiska principerna kan formuleras i fyra 

huvudkrav, samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (2002, s. 6). I vår undersökning har deltagarna i den inledande 

kontakten fått information om studiens syfte och villkoren för respondenternas deltagande. 

De blev informerade om att det de sade skulle spelas in med ljudupptagning och att deras 

deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Det likställer vid med 

formuleringen av informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Deltagarna blev vidare 

informerade om sin anonymitet och att de personuppgifter som samlades in ej skulle 

offentliggöras i arbetet, och att insamlad data var enbart var för grund till vår forskning. Det 

kan likställas med nyttjandekravet (2002, s. 14). I samband med intervjuerna fick deltagarna 

på nytt information om syftet med studien och deras rättigheter (se bilaga 2), och de fick 

skriva under en blankett om medgivande (se bilaga 3). Vi anser därför att vi sammantaget 

förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
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7.  Resultat och analys av delstudie 1 och 2 
I följande avsnitt kommer vi enskilt presentera resultat och analys av våra två delstudier. Vi 

utgår ifrån våra respondenters beskrivningar av hur de ser på begreppet inkludering och 

sedan analysera detta utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Vi har valt att endast presentera 

det som är relevant för vår studie och det kommer presenteras under rubriker som passar till 

temat. Vi kommer inleda med att redogöra för resultat och analys ur delstudie 1 som 

innefattar fem förskollärare och därefter presenteras resultat och analys av delstudie 2, som 

innefattar fem barnskötare. 

7.1 Resultat och analys av delstudie 1 

I detta avsnitt presenterar Wahlgren resultaten och analysen av intervjuerna som är 

genomförda med förskollärare. Resultaten och analysen presenteras sammanflätat i den 

löpande texten utifrån de teman vi formulerar i vår intervjuguide som i sin tur kopplas till 

undersökningens syfte och frågeställningar. För att anonymisera de som deltagit i delstudien 

kommer de härefter benämnas som förskollärare eller respondenter i löpande text. Vid citat 

från intervjuerna kommer de bli refererade som förskollärare A, B, C, D, E. 

7.1.1 Ett inkluderande arbetssätt 

De förskollärare som deltagit i studien har olika erfarenheter av att arbeta med barn i behov 

av stöd.  Respondenterna är emellertid överens om att det är viktigt att barn i behov av stöd 

inkluderas i förskolans verksamhet. De anser att arbetet med inkludering är lika viktigt i alla 

situationer, oavsett vad barnen har för behov och hur dagen på förskolan ser ut. 

 I intervjuerna beskriver förskollärarna hur de uppfattar begreppet inkludering. De hade 

alla en gemensam syn på vad begreppet innebär och hur man som förskollärare ska arbeta 

med inkludering i förskolan. Respondent D uttrycker följande: 

Inkludering för mig betyder inte att alla barn ska vara på samma plats hela tiden, utan att man istället 

anpassar hela verksamheten så att alla barn kan ta den av den (Respondent D, 2019). 

Respondenterna beskriver vidare att arbetet med inkludering handlar om att varje barn ska 

få chansen att delta, men på sina egna villkor. Eftersom barn ofta befinner sig på olika nivåer 

i sin utveckling kan man inte kräva att alla barn ska kunna delta på samma sätt. Arbetet med 

inkludering kommer därför variera utefter vilka behov som finns i barngruppen. 

 När respondenterna talar om hur de själva arbetar med inkludering av barn i lek och 

undervisning så anser de att en stor del av inkluderingsarbetet handlar om att anpassa 

verksamheten utifrån de behov som finns i barngruppen. I det sociokulturella perspektivet 
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beskrivs det att en stor del av det barn approprierar sker genom indirekt mediering i leken 

(Säljö, 2014, s. 304).  

Några av respondenterna beskriver hur de arbetar med att kartlägga barn som är i behov 

av stöd, för att sedan kunna hitta ett arbetssätt som hjälper barnet att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Lundqvist hävdar att när man tar tillvara på barns olikheter genom ett 

inkluderande arbetssätt berikas och förbättras skolans lärmiljöer, och därmed 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Enligt Lundqvist handlar inkludering och 

ett inkluderande arbetssätt om att samtliga barn, med eller utan behov av särskilt stöd, ska 

utbildas, leka och umgås tillsammans i verksamheten (2018, s. 115). Respondent A beskriver 

hur hen arbetar för att inkludera barn i undervisningen: 

Jag måste arbeta på så sätt att jag snabbt försöker se hur barnen ligger till, att vi exempelvis kartlägger 
barnen och sen arbetar vidare med hur man ska hjälpa dem som behöver hjälp. Det är ju då viktigt att 

jag ser och är öppen för att se (Respondent A, 2019). 

 Vidare beskriver respondenterna att det är viktigt att hitta ett arbetssätt som fungerar för 

dem själva och för barnet i fråga. En respondent talar om vikten av att känna barnen och 

deras behov, för att sedan kunna anpassa miljön och sitt eget arbetssätt efter det. Som 

förskollärare beskriver respondent D att det är viktigt att kunna se små saker som kan 

underlätta för barnet i verksamheten:  

Jag arbetar genom att utgå från barnens intressen och med små anpassningar, alltså om ett barn “måste” 

sitta i knät på en vuxen på samlingen för att kunna koncentrera sig så tycker jag att det är bra. Att kunna 

se små saker som kan underlätta är väldigt viktigt tror jag (Respondent D, 2019). 

 Björck-Åkesson nämner även detta som något barn behöver för en god start i livet. 

Förskolans verksamhet ska anpassas efter varje barns behov och detta kan ske genom att 

personalen tar hänsyn till alla barns olikheter och är uppmärksamma på vad i omgivningen 

som påverkar det enskilda barnet (2009, s. 21–22). 

7.1.2 Barns utveckling och lärande 

När respondenterna talar om barns utveckling och lärande anser de att det är nödvändigt att 

alla barn ska ha samma möjligheter till att lära att utvecklas, och att barn i behov av stöd ska 

ha samma möjligheter som andra barn i förskolan. Respondent D uttrycker sig så här 

angående barns utveckling och lärande:  

Man måste anpassa verksamheten till varje individ och hela gruppen för att alla barn ska kunna 

utvecklas. När det handlar om barn i behov av stöd anser jag att det är ännu viktigare att se vart individen 
är i sin utveckling och hur den lär sig. Det blir vårt uppdrag som pedagoger i förskolan att hjälpa barnen 

att utvecklas på bästa sätt. Man ska självklart inte tvinga någon till något utan hitta lösningar för just 

det barnet. Men jag tror att alla barn kan lära sig lika mycket om man anpassar utbildningen (Respondent 

D, 2019). 
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 Förskolläraren anser här att det är pedagogernas ansvar att hjälpa alla barn att utvecklas och 

att skapa en individanpassad utbildning så att alla barn ska få samma möjligheter. Genom 

att anpassa verksamheten anser förskolläraren att alla barn kan lära sig lika mycket. 

 Detta skulle man kunna koppla till Vygotskijs tankar om det han kallar den proximala 

utvecklingszonen. I den proximala utvecklingszonen befinner sig en människa när hen 

erövrat en kunskap eller erfarenhet och då är benägen till att göra nya erövringar av nya 

kunskaper. Vygotskij menar att när man befinner sig i den proximala utvecklingszonen är 

man mottaglig för instruktioner och förklaringar (Säljö, 2014, s. 305). Vidare menar han att 

en lärare eller annan mer erfaren person kan hjälpa och vägleda en elev till att bemästra en 

kunskap. Det innebär att uppgiften som läraren har är att vägleda och stötta eleven i 

processen att bemästra en kunskap (Säljö, 2014, s. 306).  

 Vygotskij tankar om den proximala utvecklingszonen går att koppla till det 

respondenterna talar om angående barns utveckling och lärande. Respondenterna är enade 

om att det är pedagogernas ansvar att utforma en verksamhet för alla och även att det är 

viktigt att hitta olika tillvägagångssätt för att utveckla och utmana barn och särskilt barn i 

behov av stöd. Respondent A talar här om förskollärarens roll i samband med barns 

utveckling och lärande:  

Generellt sätt så tycker jag alla barn har lika rätt till lika mycket lärande och utveckling oberoende på 

vad de behöver för stöd. Min roll som förskollärare i barnens utveckling blir att stötta, utveckla, utmana, 

hjälpa, leda. Så det blir ju mycket man måste tänka på för att alla ska må bra (Respondent D, 2019). 

Förskolläraren menar att dennes roll är att stötta och leda barnen vidare i sin utveckling. I ett 

sociokulturellt perspektiv menar man att en sådan kommunikativ relation mellan den 

kunnige och barnet kallas scaffolding (Säljö 2014, s. 305–306). För att barn ska utveckla nya 

kunskaper och erfarenheter behöver barnen en vägledare som stöttar dem i sitt lärande.  

7.1.3 Försvårande aspekter    

I samband med inkludering av barn i behov av stöd talar förskollärarna om möjligheter och 

hinder rörande inkluderingsarbetet. De anser att det finns vissa svårigheter med inkludering 

och att man i praktiken dagligen kämpar för att upprätthålla en verksamhet där alla barn 

känner sig inkluderade. Som tidigare redovisat så har samtliga förskollärare talat om vikten 

av att anpassa verksamheten efter varje individ. Barn i behov av stöd ska inkluderas i 

barngruppen och få sin utbildning anpassad efter sina behov. Men förskollärarna uttrycker 

en oro för brister i verksamheten som de anser måste åtgärdas för att arbetet med inkludering 

ska bli bättre. Respondent D uttryckte följande: 
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Ja alltså tidsbrist och personalbrist är det som har störst påverkan på vårt arbete med inkludering av barn 

i behov av stöd. Också om man har en vikarie som inte känner barnen eller har arbetat i förskolan 

tidigare, ibland kan det nästan kännas jobbigare att ha en vikarie i barngruppen då man måste ge 

instruktioner hela dagarna om hur vi arbetar. Vilket sen leder till att tiden går åt att ”lära upp” vikarien, 

det gör ju att vi tappar allt fokus på barnen. Men det kan också vara bland kollegor, det kan ju vara så 

att ens kollegor inte har rätt kunskap inom ämnet och då blir det väldigt svårt att arbeta tillsammans om 

man inte tänker lika (Respondent D, 2019). 

Förskolläraren menar här att personalbristen i förskolan försvårar arbetet med inkludering 

av barn i behov av stöd, samt att okunskap inom förskolans verksamhet bidrar till ett 

försvårat samarbete i arbetslaget. För att kunna inkludera alla barn i verksamheten måste det 

finnas utbildad personal som kan stötta de barn som behöver hjälp i sin utveckling och 

utbildning. Vidare talar respondenterna om andra faktorer som försvårar arbetet med 

inkludering av barn i behov av stöd. Samtliga förskollärare påpekar att barngrupperna är för 

stora och att det inte erbjuds tillräckligt med resurser. Tid och ekonomi är vidare påverkande 

faktorer. Förskollärarna uttrycker en känsla av otillräcklighet i samband med 

personalbristen, de menar att sjukdom hos den ordinarie personalen ofta leder till att 

förskolan måste ta in vikarier. Det resulterar i att man får arbeta med personer som eventuellt 

inte har samma arbetssätt eller inte har erfarenhet av att arbeta i förskolan. Med detta menar 

respondenterna att de inte hinner tillgodose varje barns behov. 

Samtliga respondenter talar även om vikten av ett samarbete med en specialpedagog som 

har bred kunskap för hur man kan arbeta med barn i behov av stöd. De menar att en 

specialpedagog kan bidra med konkreta lösningar för hur arbetslaget ska ändra eller förbättra 

sitt arbetssätt i relation till barn i behov av stöd. Samarbetet med en specialpedagog bidrar 

till en förbättrad förståelse för hur arbetet ska genomföras och arbetslaget får en djupare 

kunskap inom ämnet. De menar även att kommunikationen mellan kollegorna förbättras när 

man har samma arbetssätt. Respondent B uttrycker sig på följande sätt angående detta: 

Förra terminen hade vi fem barn med särskilda behov i en grupp av 16st barn. Det var problematiskt, 

för då blir det för många barn som behöver extra mycket hjälp. Och har du inte specialhjälp eller 

assistens är det väldigt svårt. Men nu fungerar samarbetet hur bra som helst eftersom vi har 

resurspersonal och vi kan kontakta vår specialpedagog när som helst. Vi har liksom samma arbetssätt 

och kan prata med varandra. Så vårt team är super super bra (Respondent B, 2019). 

I läroplanen för förskolan står det att utbildningen enligt skollagen ska utbildningen i 

förskolan vara likvärdig och den ska anpassas till barns olika förutsättningar och behov 

(Lpfö18, s. 6). Detta innebär att utbildningen inte kan utformas på ett likformigt sätt men 

alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad efter deras behov så de kan 

utvecklas så långt som möjligt. Förskolan ska uppmärksamma barn som är i behov av stöd 

och av olika anledningar behöver mer ledning, stimulans eller särskilt stöd. Därför ska barn 

som under en längre tid eller under vissa perioder behöver mer stöd få detta utformat efter 
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sina egna behov och förutsättningar (s. 6). Det skollagen beskriver kan kopplas till det 

respondenterna påpekar som problem när det kommer till att se till alla barns bästa. 

Förskollärarna är eniga om vad som måste göras för att alla barn ska få en likvärdig 

utbildning, men de upplever det som problematiskt då det finns många faktorer som hindrar 

arbetet. De anser att inkluderingsarbetet skulle förbättras betydligt om det finns större 

möjligheter till att anställa resurspersonal, som vars anställning går ut på att finnas där för 

ett specifikt barn. Genom ett sådant stöd kan den övriga personalen fokusera på att skapa en 

verksamhet där alla barn inkluderas. I det sociokulturella perspektivet beskrivs samspelet 

mellan människor och mellan omgivningen som en grund för lärande och utveckling (Säljö, 

2014, s. 307). Barn blir delaktiga i förskolans gemensamma kultur när de genom språklig 

mediering utforskar och kommunicerar tillsammans med andra barn och vuxna (Säljö, 2014, 

s. 302-303). 

Något som skiljer sig avsevärt hos de olika respondenterna är deras möjligheter till stöd 

och utveckling inom specialpedagogik via arbetsplatserna. Endast två av fem respondenter 

erbjuds att gå kurser inom specialpedagogik via deras arbetsplatser, trots att samtliga 

förskollärare som deltagit i studien just nu har barn i behov av stöd i sina barngrupper. De 

två förskollärare som har möjlighet att delta i kurser inom specialpedagogik berättar vidare:  

Vi pedagoger kan välja om vi vill gå olika följekurser och jag har blivit inbjuden när barn får diagnoser. 

Exempel som ett barn nu som har fått en autistisk diagnos, blev jag inbjuden av föräldrarna till 

autistcentrum. På en heldags utbildning, så då går man en utbildning där och jag har även varit på en 

sån utbildning om ADHD också. De handlar främst om hur man är som pedagog på en förskola med 

barn behov av det stödet. Jag har även gått en kurs om tecken som stöd (Respondent B, 2019). 

 Vi förskollärare får gå en internetbaserad kurs just nu, som kommunen erbjuder. Vi har ju möjlighet 

också att ta hit specialpedagoger och vi har möjlighet att ringa dem när vi vill. Vi kan ringa för att ha 

möten eller sånt. Det känns som att hela gruppen behöver ha någon som kan hjälpa oss för att det ska 

bli bra för alla. Den som är resurspersonal informerar ju alla i arbetslaget hur det ligger till (Respondent 

C, 2019). 

De andra respondenterna som inte erbjuds någon form av utbildning inom specialpedagogik 

har istället en kontinuerlig kontakt med en specialpedagog som bidrar med kunskap inom 

ämnet. De upplever kontakten med specialpedagogen som givande på så sätt att hela 

arbetslaget kan under möten ta upp frågor och situationer som de anser är svåra att hantera. 

Men samtidigt är de eniga om att de behöver mer kunskap och inte endast rådgivning från 

en specialpedagog för att känna sig mer självsäkra och veta hur man ska bemöta barn som 

är i behov av mer stöd. 

Muccio och Kidd har i en flerfallstudie undersökt vilka stöd och behov lärare behöver i 

sitt arbete med inkludering och i resultatet av studien framkom det att lärarna var medvetna 

om sin roll och att det är deras ansvar att inkludera barn i behov av stöd i verksamheten 
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(Muccio & Kidd, 2018, s.41–42). Lärarna i denna studie poängterar behovet av specifika 

strategier för att kunna bemöta särskilda behov i sin undervisning. För en hög kvalitet inom 

ett inkluderande arbetssätt menar författarna att lärarna bör erbjudas professionell 

kompetensutveckling och individuell handledning (Muccio & Kidd, 2018, s. 59).  Lärarna i 

denna studie talar om ett behov av strategier för att kunna bemöta särskilda behov i 

undervisningen, liksom respondenterna i denna delstudie påpekar.  

Något som Muccio och Kidds studie påvisar i sitt resultat är att lärarna hävdar att miljö  

och material är faktorer som möjliggör ett inkluderande arbetssätt (2018, s. 54). Det är även 

något som respondenterna har påpekat i denna delstudie, hur miljön och materialet påverkar 

barn att delta i lek och undervisning. Respondenterna anser att miljön på avdelningen är 

otroligt viktigt i de avseendet att en lekfull och lärorik miljö bidrar till att barnen blir mer 

intresserade av undervisningen. Respondent E uttrycker sig följande angående miljön och 

materialet på avdelningen: 

Både miljön och materialet på avdelningen inbjuder ju till lek och är inte miljön anpassad till olika 

sorters lek kan det bli mycket spring och svårt att komma igång. Och koncentrationen kan ju förbättras 

hos barnen när miljön är genomtänkt och planerad. Materialet bidrar ju till fler möjligheter till 

exempelvis skapande. Ju mer material desto större möjligheter till kreativitet tänker jag (Respondent E, 

2019). 

Respondenterna är överens när det kommer till att miljön ska innehålla rikt material som 

bjuder in till lek, samt att ett stort utbud av material bidrar till barnens lust att lära och 

utvecklas. En av respondenterna har dock ytterligare en tanke kring materialets betydelse 

som skiljer sig från de andra respondenternas åsikter. Hen anser att materialet bör anpassas 

till barnens utvecklingsnivå, att det erbjuds material som passar alla barn. Vidare talar 

förskolläraren om att materialet bidrar till att barnen utvecklar en förmåga att samarbeta med 

andra barn och genom att erbjuda ett varierat material kan barn lättare delta i olika lekar som 

skapas i verksamheten. Respondent A uttrycker sig följande: 

Vi har mycket material, för både dem barnen som har kommit lite längre i utvecklingen och för de 

barnen som kanske inte kommit lika långt. Så vi har en bred variation på materialet, sen är det ju 

självklart att omgivningarna inte är för röriga och stökiga för de barnen som blir störda av det. Så miljön 

är viktig (Respondent A, 2019). 

Forskarna Tzu-Jung Lin, Jing Chen, Laura M. Justice och Brook Sawyer anser att ett av 

målen med inkludering är att alla barn ska utveckla sina sociala kompetenser i meningsfulla 

sammanhang (2019, s. 436). Forskarna redovisar vidare att barn som befinner sig inom 

samma ramar ofta leker tillsammans (Lin, Chen, Justice & Sawyer, 2019, s. 446). Det kan 

kopplas till det mina respondenter nämner om material och miljö i anknytning till barnens 

samarbete. Barnens förmåga att samarbeta utvecklas när de erbjuds ett varierat material 
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anpassat efter sin nivå i utvecklingen. Den variation av material som respondent A nämner 

möjliggör därför en inkluderande miljö där varje barn ges möjlighet att utveckla sin sociala 

kompetens på en nivå eller i ett sammanhang som är hanterbart för just det barnet. 

Lin, Chen, Justice & Sawyer (2019) menar även att det är viktigt att som lärare tidigt 

etablera inkluderande verksamheter i barnens liv, då de kognitiva och sociala förmågorna är 

mest känsliga för påverkan under barnets första år (s. 449). 

Genom att skapa en inkluderande miljö med hjälp av material som är anpassat efter barns 

olika utvecklingsnivåer får barn det nödvändiga stödet för att utveckla sina sociala förmågor 

när de som lättast formas. 

Avslutningsvis kan man i resultaten från delstudie 1 urskilja skillnader och likheter 

mellan förskollärarnas olika arbetsplatser och arbete med inkludering. Samtliga 

respondenter har visserligen en tydlig uppfattning om vad inkludering av barn i behov av 

stöd betyder, men hur man dagligen arbetar med det skiljer sig på grund av de olika 

kompetenserna inom området. Miljö och material är av stor vikt när det kommer till arbetet 

med inkludering men likasåväl om de kunskaper och erfarenheterna som personalen besitter. 

7.2 Resultat och analys av delstudie 2 

I följande avsnitt presenteras resultaten och tillhörande analyser av empirin från delstudie 2 

som Sjöblad genomfört med barnskötare som respondenter. Resultat och analys presenteras 

av Sjöblad sammanflätat i löpande text kopplat till de teman som är formulerade i 

intervjuguiden. 

7.2.1 Barns lust att lära 

I intervjuerna framkom leken och det lustfyllda lärandet som viktig att berika hos alla barn. 

Barn beskrivs av några barnskötare som svampar som suger åt sig information och kunskaper 

från andra människor och sin omvärld. För att tillgodose barns behov och utmana deras 

utveckling och lärande är det viktigt att pedagoger hittar det som intresserar barn för att 

kunna utveckla det intresset i leken. Det är genom den lustfyllda leken och de intressen 

barnen har som fröer för nya kunskaper gror. 

[…] vara nyfiken för vad barn är intresserad av, och haka på, och ge utmaningar och hitta massa 

information om specifika ämnen som de är intresserade av och… Alltså jag tycker ju barn är som små 

svampar, de suger ju i sig allt, så de utvecklas ju och lär sig ju jättesnabbt, både språk och motorik och 

allting. Och det är en jättehäftig resa, som man bara kan hoppa på. Och utmana, så mycket det går 

(Barnskötare B, 2019). 
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I intervjuerna framkommer att även barn i behov av stöd, liksom alla barn, lär sig mest och 

utvecklas på bästa sätt när leken, lusten och intresset är ett naturligt inslag i den pedagogiska 

verksamheten. Barnskötarna uttrycker gemensamma tankar om att utveckling och lärande 

ses som tätare knutet till barns intressen jämfört med barn generellt. En barnskötare uttrycker 

att det intresse som barn i behov av stöd har ska vara den stadiga grund pedagogen står på 

när hen integrerar kunskapsområden i lek och undervisning. Det sociokulturella perspektivet 

hävdar att mycket av vad barn approprierar sker genom indirekt mediering i exempelvis 

leken (Säljö, 2014, s. 304). En annan barnskötare menar att det är orimligt att jämföra 

kunskaps- och utvecklingsnivåer mellan barn i behov av stöd och barn generellt, eftersom 

alla barn är individer. 

Där tycker jag att man, alltså man kan ju inte se alla barn som likadana, alla ligger liksom i olika fas 
med vad man lär sig, och jag tycker det är viktigt också att ta vara på alla barns kunskaper, och inte 

tänka att alla ska klara av det här bara för att man är fyra så ska du kunna det här och när du är fem så 

ska du kunna det här, utan man måste se till barnet, specifikt (Barnskötare C, 2019). 

Leken beskrivs av barnskötarna som en central aspekt av barns utveckling och lärande. I den 

lustfyllda leken utvecklas, enligt några av respondenterna, bland annat barnens språkliga och 

sociala kunskaper. Barnskötarnas tankar om hur bland annat språk och sociala förmågor 

utvecklas genom leken direkt går att sammanföra med det sociokulturella begreppet indirekt 

mediering, som syftar till att beskriva den appropriering av kunskaper som sker genom bland 

annat leken (Säljö, 2014, s. 304). I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan 

människor, och mellan människor och omgivningen, samt den kommunikation som sker i 

dessa samspel, grunder för lärande och utveckling (s. 307). Säljö (2014, s. 302–303) menar 

att barn genom språklig mediering blir delaktiga i en kulturs sätt att se på och förstå sin 

omvärld och genom samspel blir barnen därmed delaktiga i en gemensam kultur på förskolan 

när de utforskar och kommunicerar i omvärlden tillsammans med andra barn och vuxna.  

Barnskötarna anser sig själva ha en mycket viktig roll i barns utveckling och lärande, och 

uttrycker att en närvarande, flexibel och kompetent pedagog kan läsa av barnens lekar och 

veta vilka, och om några, utmaningar är välkomna. Ibland finns motiv för att vara en tyst 

observatör, medan barnen vid andra tillfällen välkomnar pedagoger i sina lekar. När en 

pedagog inte blir inbjuden att delta i lek, eller då pedagogen avgör att det är bäst att inte 

störa, motiveras det av en barnskötare som att det är något speciellt ”i luften” som riskerar 

att förstöras om en pedagog skulle delta. Samtidigt poängteras det i intervjuerna att om man 

som pedagog vill och anser att man kan delta i barnens lek är det viktigt att man innan vet 

om vilka utmaningar, kunskaper och perspektiv man kan erbjuda för att utveckla leken och 

därmed även barnens lärande. Respondenterna i denna delstudie menar att deras deltagande 
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i barns lek ska bygga på att pedagogerna kan erbjuda utmaningar som blir relevanta för 

barnen, vilka kan vara av språklig, motorisk och eller samspelskaraktär. Det kan även handla 

om att utveckla handlingen i leken. I ett sociokulturellt perspektiv kan dessa tankar 

sammanfattas som att barnskötarnas deltagande i lek bygger på att de först identifierar barns 

proximala utvecklingszon och vilka kunskaper och färdigheter barnen kan appropriera 

(Säljö, 2014, s. 305). Barnskötarna beskriver deras deltagande i leken som att deras roll är 

att uppmärksamma barnen på potentiella utvecklingsmöjligheter och hjälpa de att erövra 

dessa, vilket enligt sociokulturella tankar skulle beskrivas som scaffolding (s. 305–306). 

7.2.2 Inkludering och inkluderande arbetssätt 

Barnskötarnas förståelse för begreppet inkludering är att det sammantaget handlar om alla 

barns rätt att få vara med i gruppen, att få bli sedd och hörd samt accepterad för den unika 

individ som alla är. Inkludering innebär att få känna sig trygg, omtyckt och välkommen på 

förskolan och i barngruppen. Om ett barn upplever en svårighet ska inte det innebär att det 

barnet inte får vara en del i gemenskapen. En barnskötare uttrycker det såhär: 

[…] jag tycker det är väldigt viktigt att alla barn får vara med på sitt vis, även om de kanske inte har 

talet eller de kanske inte har förmågan att visa, men då kan man hjälpa dem, på det sätt som är lämpligt 

för stunden, liksom (Barnskötare E, 2019). 

Samtliga barnskötare har på något sätt erfarenhet av att arbeta med inkludering och att vara 

ett stöd för barn som behöver det. Inkluderande arbetssätt innebär för en barnskötare är att 

barn i behov av stöd uppskattas och uppmärksammas i barngruppen i samma utsträckning 

som resten av gruppen. En barnskötare menar att hen anpassar verksamheten så att barnet 

eller barnen i behov av stöd åtminstone får chans att delta i samma miljö som med resten av 

barngruppen, men kanske i en annan aktivitet. Tankarna om att inkludering handlar om att 

få delta i utvecklings- och lärprocesser i sociala sammanhang är rimliga att koppla till 

Lundqvist beskrivning av inkluderande arbetssätt (2018, s. 115) likväl de sociokulturella 

tankarna om lärande och utveckling. Människor är beroende av sociala samspel och 

processer eftersom det är i de situationerna som vi tar del av kunskaper och erfarenheter från 

vår omgivning (Säljö, 2014, s. 307). Det framkommer även att inkluderande arbetssätt 

handlar mycket om situationer.  Ingen respondent ger ett tydligt uttryck för att problemet 

eller svårigheten endast skulle finnas hos barnet, utan barnskötarna relaterar genomgående 

problematik och svårigheter i förhållande till situationer. Det är svårt att generalisera utan 

många gånger handlar det om att kunna analysera situationen och avgöra vilken typ av stöd 

som behövs för att inkludera, och att det många gånger är svårt. Man måste känna barnet, 

veta styrkor och svagheter.  I rollen som inkluderande pedagog handlar det om att kunna läsa 
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av, tolka och analysera situationer där barn upplever svårigheter för att bedöma vilken typ 

av stöd som behövs. Enligt Skolinspektionen (2017, s. 8) definieras ett sådant perspektiv på 

stödbehov som ett relationellt perspektiv inom det specialpedagogiska fältet. 

Enligt en barnskötare är det är viktigt att låta utvecklingen ta tid för att barnet ska växa i 

sig själv. Finns det inte möjlighet att låta alla barn delta i aktiviteten vid samma tillfälle ska 

barnen få möjlighet att delta vid ett nytt tillfälle. Vidare är det är barns intressen som ska 

vara utgångspunkten för hur aktiviteter planeras, men barn är individer och barnskötarna 

menar att de inte kan tvinga barn att delta i aktiviteter som majoriteten av barngruppen 

intresserar sig för. En responderande barnskötare menar att det kan vara svårt att inkludera 

barn i aktiviteter om det är många olika intressen och åsikter om vad som ska hända Ibland 

kan det dock vara svårt att få barn i behov av stöd delaktiga och intresserade av den ordinarie, 

planerade verksamheten och att det då kan finnas motiv för att barn i behov av stöd får 

sysselsätta sig med det som intresserar dem. En förklaring som ges är att barn kan ha 

svårigheter med lekkoder eller andra sociala färdigheter och att det då kan vara motiverat att 

barnet först får möjlighet att bekanta sig med sitt intresse, exempelvis en leksak, innan barnet 

delar det med sina kamrater. Det är viktigt att kunna analysera olika situationer och kunna 

bedöma när ett barn behöver stöd att inkluderas i lek och undervisning, och att förstå vilket 

typ av stöd som behövs i just den situationen. 

Ja, där är det ju jätteviktigt att se barnen och hur de är, på vilket sätt man behöver inkludera, om de kan 

inkludera sig själva eller om jag måste hjälpa till, och vad det då handlar om, är det språkligt, är det, har 

man något motoriskt så man behöver hjälp där för att inkludera och inte hamna utanför, eller är det 

lekkoder eller annat […] (Barnskötare C, 2019). 

Det framkommer därmed att pedagoger behöver kunskaper om barns kunskaper, bland annat 

vilka sociala och språkliga förmågor barnet erövrat och ha det som utgångspunkt när de ska 

stödja barnet. I det sociokulturella perspektivet kallas sådana kommunikativa och även 

sociala färdigheter för språkliga redskap (Säljö, 2014, s. 299). Forskarna Lin, Chen, Justice 

& Sawyer menar vidare att det är viktigt att lärare tidigt i barns liv etablerar inkluderande 

verksamheter eftersom det är tidigt i livet som de kognitiva och sociala förmågorna är som 

mest känsliga för påverkan (2019, s. 449). 

7.2.3 Miljö och material 

Miljön och materialet på förskolan påverkar barnen enligt barnskötarna. En barnskötare 

säger att om miljön är bullrig, högljudd och med oroliga pedagoger påverkas barnen och blir 

även de oroliga, men om miljön och pedagogerna är lugna speglar det sig på barnen. 

Majoriteterna av barnskötarna menar att de själva och övriga pedagogerna är en del av miljön 
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på förskolan, och har ansvar för dess utformning. Ifall miljön är kal och intetsägande väcker 

den ingen lust och inspiration hos barnen att ta för sig och leka i den. Miljön ska formas på 

sådant sätt att den ger barnen idéer om vad som är möjligt att göra. Björck-Åkesson (2009, 

s. 21–22) menar att det som pedagog är viktigt att vara uppmärksam på vad i omgivningen 

som påverkar det enskilda barnet, men likväl uppmärksamma hur miljön blir påverkad i 

samspelet mellan barn och miljö. En barnskötare uttrycker att man inte ska vara rädd för att 

ändra miljöer på förskolan. Hen beskriver det som viktigt att anpassa miljön efter det barnen 

är intresserade av att göra, även om det innebär att ändra inriktning i ett rum. Det är viktigt 

att barnen får en kreativ miljö att vara i, så barnen känner att de vill lära sig saker, pröva 

idéer och delta i undervisning. En intetsägande miljö för barnen möter inte deras behov och 

intressen. En barnskötare uttrycker det som att barnen då uttrycker en ovilja till att vara där. 

Jag skulle vilja att miljön kanske hade anpassat sig efter barnens behov och utveckling. Hade ju blivit 

mycket enklare för oss också, att det barnet kan njuta av den stunden utan att säga att; Åååh, nu vill jag 

gå hem, nu vill jag inte, nu vill jag inte mer. […] (Barnskötare D, 2019) 

Barnskötarens citat speglar specialpedagogerna tankar i Renblad och Brodins studie (2014, 

s. 387) Enligt specialpedagogerna är det personalens förhållningssätt och miljön i 

verksamheten som ska anpassas efter barnens behov, och inte barnen som ska anpassa sig 

efter pedagoger och verksamheten. Det här är tankegångar som barnskötarna uttrycker i 

fråga om miljöernas och materialets påverkan i barns utveckling och lärande, men också 

vilket ansvar personalen har i att anpassa verksamheten efter barnen. Materialet anses 

dessutom vara en stor del av miljön på förskolan. Hur material presenteras och synliggörs i 

miljön på förskolan har betydelse för huruvida barnen får intresse för det eller inte. Som 

pedagog behöver man vara kreativ när man väljer vilket material som presenteras på 

förskolan, och hur det ska presenteras. Ibland påverkar förskolans ekonomiska situation 

utbudet av material och leksaker på förskolan och då kan man kanske istället använda 

återvinningsmaterial eller föremål från naturen för skapande och lek 

Materialet är ju jätteviktigt, och försöka tänka lite kreativt. Vad kan man göra, kan man samla 

återvinningsmaterial och göra någonting av? Kan barnen ha nytta av det? Ska vi ta in saker från naturen? 

Ska vi bara köpa nya grejer? […] (Barnskötare C, 2019) 

Återkommande i intervjuerna är vikten av att miljö och material utgår ifrån barnens intressen 

och att de samtidigt får barnen att trivas, känna sig trygga och stimulerade. Centralt i det 

sociokulturella perspektivet är tanken om att människan kommunicerar och förstår sin 

omvärld genom kulturella redskap (Säljö, 2014, s. 299). Den miljö som en människa befinner 

sig i samt vilka material och miljöer som finns att tillgå är därmed avgörande för interaktion 

och samspel. I denna delstudie beskriver barnskötarna det som viktigt att skapa en kreativ 
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miljö med ett rikt och varierande material som uppmuntrar till lek och lärande. Miljön och 

materialet är de kulturella redskapen barnen approprierar. Barnen lär sig därmed hur de kan 

använda, mediera, dessa när de leker och lär sig förstå sin omvärld (Säljö, 2014, s. 298). 

7.2.4 Påverkande faktorer 

I intervjuerna med barnskötarna framkommer att arbetslaget på olika sätt påverkar det 

inkluderande arbetet med barn i behov av stöd. Överlag fungerar samarbetet mellan 

pedagoger bra när det kommer till att ge extra stöd till det eller de barn som behöver det. 

Även pedagoger är individer med egna åsikter, tankar och erfarenheter av hur arbetet med 

att inkludera barn i behov av stöd, men i slutändan är det vad som är bäst för barnen som är 

det centrala. 

[…] Men vi brukar ju hitta någon mittenväg, liksom, där brukar vi lämna våra åsikter och göra det bästa 

för barnens skull […] (Barnskötare D, 2019). 

En barnskötare uttrycker det som att alla verksamma i förskolan bör få en gemensam bas att 

stå på när det rör arbete kring barn i behov av stöd. 

[…] men jag tycker att alla skulle ha en grund, en grundutbildning, just det här vanligaste som är, med 

barn med behov av särskilt stöd. Det, du kan aldrig få för lite utav det (Barnskötare B, 2019). 

De intervjuade barnskötarna uttrycker en önskan om att erbjudas fortbildningar rörande 

specialpedagogik, exempelvis kurser och föreläsningar, för att få kunskaper om och ta del 

av strategier om att arbeta med barn i behov av stöd. En barnskötare uttrycker sin upplevelse 

om att förskollärarna får fortbildning men att barnskötarna inte får samma möjlighet till det. 

Barnskötarna beskriver olika kunskaper och erfarenheter inom arbetslaget som potentiella 

försvårande aspekter för att inkludera barn i behov av stöd. I forskarna Muccio & Kidds 

undersökning (2018, s. 59) reflekterar de intervjuade förskollärarna över att det behövs 

särskilda strategier för att bemöta och inkludera barn med särskilda behov i sin undervisning. 

Muccio & Kidd menar därför att lärare bör få kompetensutveckling och erbjudas individuell 

handledning för att ta tillvara på pedagogernas tankar om inkludering och deras ansvar för 

det inkluderande arbetet (2018, s. 59). Enligt Helte (2019) menar Skolinspektionen att 

bristande kompetensutveckling är en av anledningarna till att majoriteten av de undersökta 

förskolorna inte arbetar tillräckligt för att hjälpa barn i behov av stöd. Flera barnskötare 

nämner att de kan få hjälp från resurscentrum, från barnhälsovården eller en 

habiliteringsverksamhet. Från resurscentrum kan exempelvis förskolepsykologer komma till 

förskolan för att observera barnet som personalen har funderingar över, och sedan få hjälp 

att arbeta vidare utifrån det som framkommer. 
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En annan aspekt som försvårar inkludering av barn i behov av stöd som framkommer i 

samtliga intervjuer är bristen på personal i förhållande till barngruppens storlek. Barn i behov 

av stöd behöver just stöd, vilket innebär att minst en pedagog i arbetslaget behöver rikta sin 

uppmärksamhet till det barnet, eller barnen, som behöver det. Det kan dessutom leda till att 

det blir oroligt i resten av barngruppen. En barnskötare uttrycker att det är svårt att veta var 

gränsen går gällande vad arbetslaget ska klara av innan de får tillgång till en resursperson, 

och en annan att det tilläggsbidrag en förskola kan få om de har barn i behov av stöd inte 

räcker till att anställa en extra pedagog. I intervjuerna framkommer att barnskötarna och 

övriga pedagoger på arbetsplatsen gör det bästa av situationen och ibland kan en pedagog 

lånas tillfälligt från en annan avdelning.  

Resultaten från delstudie 2 indikerar att barnskötarna har en överensstämmande syn på 

begreppet inkludering och hur ett inkluderande arbetssätt formas. Inkludering handlar om att 

alla barn ska ha möjlighet att delta i lek och undervisning, och det inkluderande arbetssättet 

handlar om att anpassa verksamheten och undervisningstillfällen efter barnens behov och 

förutsättningar. Det inkluderande arbetssättet kan försvåras av de skilda erfarenheter och 

kunskaper som finns i arbetslagen, men också utformningen av miljön på förskolan och de 

material som erbjuds. Verksamheten behöver formas efter och utmana barns intressen och 

behov. Barnskötarna efterfrågar kompetensutveckling och fortbildning inom det 

specialpedagogiska fältet för att bättre kunna identifiera och möta barns behov. 
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8. Diskussion och konklusion  

8.1 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och relateras resultaten från delstudierna tillsammans utifrån 

forskningsläge och våra teoretiska utgångspunkter. Den fördjupade analysen av empirin 

förhåller sig till vår studies syfte och frågeställningar. Vårt syfte med denna studie var att 

undersöka begreppet inkludering i samband med barn i behov av stöd. Vi ville undersöka 

förskollärares respektive barnskötares förståelse, upplevda praktik och realisering av 

begreppet inkludering kopplat till barn i behov av stöd. De frågeställningar vi har förhållit 

oss till under studien, och som vi syftar till att besvara genom analysen och diskussionen av 

vår empiri är: ”Hur ser förskolläraren/barnskötaren på begreppet inkludering?”, “Hur arbetar 

förskollärare/barnskötare för att inkludera barn i behov av stöd i den dagliga 

verksamheten?”, “Hur påverkar miljö och material på förskolan inkluderingsarbetet för barn 

i behov av stöd?” och “Vilka skillnader eller likheter kan vi identifiera i hur 

förskollärare/barnskötare erfar i sin praktik?”. Studien innefattar två delstudier, där delstudie 

1 utgörs av responderande förskollärare, och delstudie 2 utgörs av responderande 

barnskötare. 

Förskollärarna och barnskötarna som deltagit i vår studie ger uttryck för att ingen skillnad 

görs mellan barn i behov av stöd och barn generellt gällande inkludering. De menar istället 

att inkludering handlar om alla barn, och det inkluderande arbetssättet om alla barns 

möjligheter att delta i lek och undervisning. 

Med utgångspunkt i den sociokulturella teorin för denna studie konstaterar vi att samtliga 

respondenter från våra delstudier är överens om att lärande och utveckling sker i lek och 

sociala sammanhang. Förskollärarna och barnskötarna från våra delstudier menar att 

inkludering är viktigt för att alla barn ska få möjlighet att delta utifrån sina egna 

förutsättningar och möjligheter i lek och aktiviteter i förskolan. Detta är något som Lundqvist 

nämner som ett välkomnande och rättvist utbildningssystem, där man uppskattar barns 

olikheter och värnar om deras rättigheter. Vidare menar Lundqvist att lärmiljöer och 

förutsättningarna för lärande och utveckling berikas när olikheter tas till vara (2018, s. 115). 

Förskollärarna menar att de arbetar med inkludering genom att anpassa miljön i 

verksamheten och sitt eget arbetssätt utefter de behov som finns i barngruppen. Barnskötarna 

tillägger att det är viktigt att uppmärksamma barn i behov av stöd och att alla barn ska känna 

sig delaktiga i verksamheten och att de anpassar aktiviteter och miljöer efter behov så långt 

det är möjligt. När barnskötarna och förskollärarna reflekterar över inkludering och 
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inkluderande arbetssätt framkommer det att det handlar om att erbjuda alla barn samma 

möjligheter att delta, men inte att alla barn måste vara på samma plats hela tiden.  I 

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att utbildningen i förskolan ska ta hänsyn till 

barns olika förutsättningar och behov och utifrån det anpassa verksamheten till alla barn i 

förskolan (Lpfö18, 2018, s. 6). Björck-Åkesson (2009, s. 21–22) menar att det inte finns 

specifika åtgärder eller strategier som fungerar för alla barn, utan stödet ska alltid anpassas 

efter barnets specifika behov.  

Förskollärarna påpekar att miljön och materialet i verksamheten har stor påverkan på hur 

barn deltar och har möjlighet att delta i lek och undervisning. För barnskötarna är det viktigt 

att miljön möter och utmanar barnens intressen. En miljö som är inspirerande och lockar till 

aktiviteter menar barnskötarna och förskollärarna har betydelse för barns lust att delta i lek 

och undervisning. Inom det sociokulturella perspektivet ses miljö och material som 

kulturella redskap barn använder i lek och sociala sammanhang för att skapa mening och 

kommunicera med omvärlden (Säljö, 2014, s. 298–299), något som vi menar att 

responderande förskollärare och barnskötare ger uttryck för. Miljö och material framstår som 

viktiga aspekter och att dessa ska möta barnet, inte tvärtom. Om svårigheter uppstår anpassas 

verksamheten efter barnet, vilket enligt Skolinspektionen (2017, s. 8) beskrivs som en 

relationell syn på barn i behov av stöd. I ett relationellt perspektiv är det därmed viktigt att 

kunna analysera situationer, identifiera problem och bedöma vilket stöd som behövs. Enligt 

respondenterna i våra delstudier saknas ibland adekvata kunskaper för att arbeta med 

inkludering. I delstudie 1 menar förskollärarna att arbetet med inkludering kan försvåras då 

utbildning inom specialpedagogik inte erbjuds på alla arbetsplatser. De uttrycker en önskan 

att få mer kunskap inom ämnet. Även barnskötarna i delstudie 2 önskar mer kunskaper inom 

det specialpedagogiska fältet och en barnskötare uttrycker en tanke om att alla som arbetar i 

förskolan bör få en grundutbildning inom området. Forskarna Muccio och Kidd menar att 

lärare bör erbjudas professionell kompetensutveckling för att möta särskilda behov i sin 

undervisning ifall deras tankar gällande sitt ansvar för inkludering ska bevaras (2018, s. 59).  

Samtliga respondenter hävdar dessutom att personaltätheten är ett problem. Barnskötarna 

menar att när det finns ett barn i behov av stöd i barngruppen så bör det finnas en 

resursperson till det barnet, något de menar att de inte har. De menar att de får låna personal 

från andra avdelningar för att hjälpa barn som behöver extra stöd. Förskollärarna anser att 

inkluderingsarbetet skulle förbättras betydligt om det finns större möjligheter till att anställa 

resurspersonal, vars anställning går ut på att finnas där för ett specifikt barn. Genom ett 

sådant stöd kan den övriga personalen fokusera på att skapa en verksamhet där alla barn 
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inkluderas. Muccio och Kidds resultat påvisar att förskollärare hävdar att miljöer, material 

och personal samt professionell utveckling är faktorer som möjliggör inkluderande arbetssätt 

(2018, s. 54). Dessa faktorer framgår i vår studie som relevanta och i behov av utveckling 

för att inkludering och inkluderande arbetssätt ska formas på bästa sätt. Den bild av lärande 

som målas fram i det sociokulturella perspektivet är att kunskaper är något som människor 

deltar i och därmed bygger på att människor interagerar och samspelar med sin omgivning 

(Säljö, 2014, s. 307). Det har därför varit intressant för vårt arbete att undersöka vilka 

faktorer rörande kompetenser och strukturer i arbetslaget förskollärare och barnskötare 

menar påverkar skapandet av en miljö och praktik som möter alla barns behov. 

8.2 Konklusion  

Studiens resultat indikerar att både förskollärare och barnskötare har en överensstämmande 

syn på begreppet inkludering och hur inkluderande arbetssätt praktiseras. I vår studie ser vi 

en medvetenhet hos respondenterna gällande deras ansvar för att anpassa och forma en 

verksamhet där alla barn har möjlighet att delta i lek och undervisning. I vår studie 

framkommer att strukturer i arbetslagen, exempelvis kompetenser och personal, påverkar 

arbetet i förskolan. Dock har förskollärarna i större utsträckning påtalat dessa, något vi tycker 

kan vara intressant att jämföra med den ansvarsfördelning Läroplan för förskolan (2018) gör 

mellan förskollärare och barnskötare. Vi anser att vår studie bidrar till forskningsområdet 

eftersom vi utifrån det sociokulturella perspektivet belyser vikten av sociala samspel i barns 

utveckling och lärande. Det skulle vara intressant att i fortsatt forskning se undersökningar 

kring varför begreppet inkludering inte formuleras av Skolverket i förskolans läroplan. Även 

etnografiska studier där pedagogers agerande kan studeras skulle bidra till 

forskningsområdet. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Intervjuguide 

Utbildning  

• Vad har du för utbildning?  

• Vilket år tog du examen? 

• Har du någon utbildning som inte berör arbete i förskolan men som du anser du 

haft nytta av i ditt arbete i förskola? 

 

Personlig bakgrund   

-Har du erfarenhet av att arbeta med barn i behov av stöd? 

- Om ja, på vilket sätt? 

 

Utveckling och lärande 

• Vad är dina tankar om barns utveckling och lärande generellt sätt? 

• Vad är dina tankar om barns utveckling och lärande i relation till barn i behov av 

stöd?  

• Vilken är din roll som pedagog i barns lek?  

 

Miljö och material 

• På vilket sätt påverkar miljön på din arbetsplats barn att delta i lek och 

undervisning? 

• På vilket sätt påverkar materialet på din arbetsplats barn att delta i lek och 

undervisning? 

 

Personal och resurser 

• Vilka former av stöd och utveckling inom fortbildning kring specialpedagogik 

erbjuds på din arbetsplats? 

 

Förskollärarens relation till inkludering  

• Vad betyder inkludering för dig?  

• Hur arbetar du för att inkludera barn i lek och undervisning?  

• I vilka situationer är arbetet med inkludering viktigt i förskolan? 

• I vilka situationer är arbetet mindre viktigt i förskolan?  

 

Möjligheter och hinder  

• Beskriv vad du anser skulle kunna försvåra arbetet med inkludering av barn i behov 

av stöd. 

• Beskriv vad du anser skulle kunna underlätta arbetet med inkludering av barn i 

behov av stöd. 

• Hur ser samarbetet ut med övriga pedagoger när det kommer till att inkludera barn i 

behov av stöd? 
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• 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? 
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10.2 Information om en studie rörande inkludering av barn i behov av 

stöd  

 

Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och skriver 

nu ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. I vårt arbete syftar vi till att undersöka förskollärares och barnskötares 

uppfattning och relation till inkludering av barn i behov av stöd. Deltagandet i studien 

innebär att vi kommer att utföra intervjuer med både förskollärare och barnskötare. 

Intervjuerna kommer att spelas in via ljudupptagning. Datainsamlingen kommer att ske 

under november månad. Insamlade data kommer att transkriberas och analyseras under 

pågående termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av den. Alla personuppgifter som samlas in kommer inte offentliggöras i det 

färdiga arbetet.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 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: 

 

Student:  

 

Student:  

 

Uppsala den 6e november 2019 
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10.3 Medgivande till deltagande i en studie  

 

Studien som genomförs av Michaela Wahlgren och Sara Sjöblad kommer utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet. 

Studien syftar till att undersöka förskollärares och barnskötares uppfattning och relation till 

inkludering av barn i behov av stöd.  

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 och att samtalet spelas in, samt att 

intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien innebär och 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 av mig.  

 

Deltagarens namn:…………………………………………………………………… 

Adress:………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………………………………………………… 

 

Studiens handledare:  

Student:  E-post:  

Student:  E-post:  

Ort och datum .......................................................................   

Underskrift deltagare ................................................................ 

Underskrift student ................................................................  

 


