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Sammanfattning 

Förskolan är ett första steg för barn i deras utbildningsresa och utgör ofta deras första möte 

med samhället, därför är det viktigt att förskolan kan representera den mångfald som finns i 

samhället och därmed innefattar barn och pedagoger av olika bakgrund, behov och 

förutsättningar. Förskolan ska genom att följa bland annat läroplanens riktlinjer erbjuda ett 

inkluderande klimat med goda, demokratiska värderingar och normer där alla barn har en 

naturlig plats i gemenskapen.  

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares definition av 

inkluderingsbegreppet samt deras resonemang kring hur barn i behov av särskilt stöd kan 

gynnas av ett inkluderande arbetssätt och anpassade miljöer. För att ta reda på detta kommer 

vi att använda oss av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt deltog och 

intervjuades åtta förskollärare från fyra olika rektorsområden i studien. Empirin som 

samlades in bearbetades genom transkriptioner och en tematisk analys genomfördes. 

Resultatet analyserades utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv. I 

diskussionsavsnittet ställs dessa resultat mot tidigare forskning och teorier. 

Studiens resultat visar att de deltagande förskollärarna till stor del definierar inkludering 

som en god gemenskap där alla barns olikheter och förmågor ses som en tillgång. De 

beskriver utmaningar för inkluderingarbetet och i fokus ligger stora barngrupper i 

förhållande till antalet pedagoger. Sett till de arbetssätt, strategier, anpassningar och 

förhållningssätt som beskrivs synliggörs en tydlig vilja att uppnå den gemenskap som de 

genom inkluderingsarbetet strävar mot att nå. 

 

Nyckelord: Inkludering, miljö, kritiskt perspektiv, anpassning, barn i behov av särskilt stöd, 

förskollärare 
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1. Inledning 

Tanken om en skola för alla har alltid varit eftersträvansvärd men är som synes i 

utbildningens historia svårare att uppnå än vad en kan tro. Var individ har sina egna känslor, 

behov och sätt att lära på vilket gör att förutsättningarna för lärande och utveckling ser olika 

ut för alla barn. I och med detta har många särlösningar inom undervisningen gjorts i ett 

försök att ge var barn rätt förutsättningar för lärande. Inkludering är ett begrepp som vuxit 

fram i en diskurs där tanken är att alla barn ska rymmas i samma skol- och 

förskoleverksamhet genom användningen av en välutvecklad och flexibel 

undervisningsform. 

I dagens läroplan för förskolan står det tydligt att utbildningen: 

Ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan […] 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 

utvecklas så långt som möjligt (Lpfö18, 2018, s. 6). 

Skolverket (2022) understryker förskollärares särskilda ansvar för den utbildning som 

sker i förskolans verksamhet men påtalar även hur de tillsammans med barnskötare och övrig 

personal bildar ett arbetslag som gemensamt bedriver en undervisning som främjar alla barns 

lärande och utveckling. 

Vi har båda upplevt, under arbete och praktik inom förskola hur barn med särskilda behov 

av varierande omfattning ofta hamnar utanför gemenskapen i gruppen. Förskolepersonalen 

har påtalat hur detta avgjordes vara det som gynnade alla bäst på grund av olika beteenden 

och behov hos barnet samt talat om hur det inte finns tid, ork eller personal för att arbeta mer 

inkluderande. Vi anser båda att om förändringar gjorts i miljön och pedagogerna tagit del av 

kompetensutvecklande utbildning med fokus på hur man kan arbeta för inkludering samt 

kring arbete med barn i behov av särskilt stöd, hade dessa barn fått ut mer av sin tid på 

förskolan.  

Vi vill med denna studie ta reda på hur förskollärare idag resonerar kring just arbetet med 

inkludering i relation till barn i behov av särskilt stöd genom anpassning av undervisningen 

och den fysiska miljön.  

Två delstudier har genomförts där intervjuer, resultat och analys av insamlad empiri har 

genomförts separat. Resultaten från delstudierna har sedan förenats i diskussionsdelen.  
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2. Bakgrund  

Idag har alla barn rätt till en likvärdig och meningsfull utbildning i en miljö anpassad efter 

deras olika behov och förutsättningar, men så har inte alltid varit fallet. Genom tiderna har 

synen på barn och utbildning sett olika ut vilket präglat institutioners utformning och 

funktion. När grundskolan ersatte folkskolan var tanken att alla barn skulle ha rätt till samma 

utbildning. Barn med olika bakgrund och varierande socioekonomiska förutsättningar 

placerades i en skola för alla där eleverna förväntades lära sig och utvecklas på samma 

premisser, vilket resulterade i många elevers misslyckanden. Läroplanen som kom att gälla 

utlovade individualiserad undervisning och förordade olika särlösningar såsom placering av 

elever i behov av specialundervisning i separata hjälpklasser utöver den ordinarie 

undervisningen. Tanken om en sammansvetsad skola för alla visade sig vara svår att uppnå 

då ett ökat behov av särskilt stöd ledde till en uppdelning av elever. Detta visade sig dock ej 

vara tillräckligt och en mer individualiserad typ av undervisning infördes i form av 

specialklasser (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 96).  

Efter inrättandet av grundskolan 1962 synliggjordes elevers olika förutsättningar för 

lärande och specialpedagogiken växte fram i ett försök att ge eleverna särskilt stöd i 

undervisningen. Detta gick emot tanken om en sammanhållen skola då man särskilde mellan 

eleverna och den speciella insatsen gav inte önskad effekt då alla elever inte gynnades av 

detta. Enligt Lundgren et al ansågs differentieringen i och med det ökade behovet av 

specialundervisning vara en effekt av gällande läroplan och bristfälliga 

undervisningsmetoder. Som Lundgren påtalar beskrivs specialpedagogik vara något 

som ”ska sättas in när den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till” (Lundgren, et al, 

2014, s. 96, 380–381).  

Inkludering är ett begrepp vars innebörd först tydliggjordes i och med 

Salamancadeklarationens utformning under en internationell konferens 1994.  Under denna 

sammankomst gällande undervisning för alla diskuterades handlingsramar fram. Dessa var 

avsedda att vägleda pedagogiska institutioner i arbetet med att inkludera elever med behov 

av särskilt stöd i ordinarie undervisningsväsen. Inledningsvis beskrivs bland annat hur 

undervisningen bör utformas på ett sådant sätt att den innefattar och främjar alla elever. En 

beprövad och barncentrerad pedagogik som gynnar allas förutsättningar för lärande bör 

användas och bör även baseras på goda värderingar om allas lika värde trots olikheter och 

skilda inlärningsmöjligheter. De menar att utbildningsinstitutioner genom barncentrerade 

undervisningsformer där barns individuella behov tillgodoses och unika egenskaper ses som 

tillgångar, kan utgöra god grund för ett alltmer integrerat samhälle (Unescorådet, 2006, s. 

10–11, 16–17).  

1989 kom barnkonventionen vars syfte är att lyfta fram och tydligt beskriva vilka olika 

rättigheter barn har vilket till viss del utgör grunden för dagens styrdokument som förskolor 

och skolor utformar sin verksamhet utifrån (Barnkonventionen, 2022-10-26).  

I artikel 23 beskrivs en rättighet som barn i behov av särskilt stöd har: 

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

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

förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället (barnkonventionen, 2022-10-26). 
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En tolkning är att artikeln lägger ett visst ansvar på samhället och utbildningsväsendet i att 

utforma sådana miljöer i skol- och förskoleverksamheterna som innefattar barn med 

funktionsvariationer på ett sådant sätt som möjliggör för dessa rättigheter att uppfyllas. 

I dagens läroplan för förskolan står det tydligt att utbildningen: 

Ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan […] 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 

utvecklas så långt som möjligt (Lpfö18, 2018, s. 6). 

I citatet ovan och i läroplanen i sin helhet nämns inte begreppet inkludering explicit, men 

de genomsyras ändå av ett inkluderingstänk där riktlinjer och mål tydligt beskriver hur 

verksamheter och deras miljöer ska utformas för att innefatta och ge rätt förutsättningar för 

alla barn. Lundqvist menar att all personal som arbetar inom utbildningsväsendet ska tillägna 

sig kunskap kring barns rättigheter och därmed sina skyldigheter som förskollärare, genom 

att se till vad som skrivs fram i lagen, andra styrdokument och konventioner. Hon talar om 

hur förskolerektorer inte kan neka förskollärarna att införa stödinsatser i verksamheten på 

grund av ekonomiska besparingar då stödinsatser räknas till var individs mänskliga och 

lagliga rätt (Lundqvist, 2018, s. 74–75). 

Inkluderingsbegreppet är mångfacetterat och dess innebörd differerar beroende på olika 

faktorer såsom i vilket sammanhang det används vilket lämnar stort utrymme för olika 

tolkningar att göras. Olsson och Nilholm menar på att om inkludering är målet måste en 

tydlighet finnas gällande vad som menas med inkludering (2022, s. 2). 

Även idag förekommer det särlösningar genom olika former av specialundervisning i 

specialskolor, särskolor och grupper för undervisning utöver den ordinarie. Som Haug 

påtalar kan dessa segregerade undervisningsformer leda till att eleverna i behov av 

specialundervisning exkluderas från den sociala gemenskap de har rätt till (Nilholm & 

Göransson, 2013, s. 25–26). 

Haug talar om inkluderande integrering och menar med detta att alla barn, oavsett 

förutsättningar har lika rätt att delta sett till social rättvisa. Därmed ska de undervisas i ett 

och samma klassrum vilket utgör en god grund för alla barn, att som vuxna fungera 

tillsammans i ett samhälle av stor mångfald. Detta bedöms vara det bästa för det individuella 

barnet samt för samhället då det bidrar till en gemenskap där alla inkluderas (Haug, 1998, s. 

23–24). Det Haug skriver går i linje med ett kritiskt perspektiv där individers olikheter ses 

som tillgångar i bildandet av en gemenskap. Inom det kompensatoriska perspektivet ser 

individers, och i detta fall barns olikheter som problem som genom olika särlösningar och 

åtgärder behöver kompensera för (Nilholm, 2020, s. 31, 53).  

Förskolor och skolor behöver representera den mångfald vi idag ser i samhället och 

bedriva en demokratisk verksamhet som motarbetar diskriminering och intolerans för 

individers olikheter. På senare år har en stor ökning av barn i behov av särskilt stöd omtalats, 

kan detta bero på en förändrad barnsyn och ett skifte av de normer som formar samhället vi 

lever i?  

Vi vill i denna studie lyfta begreppet inkludering och dess olika definitioner samt 

redogöra för miljön och dess betydelse för inkludering i förskolans verksamhet och ge en 

insikt i hur förskollärare resonerar kring deras syn på samt deras arbete med inkludering. 
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3. Syfte 

Med denna studie vill vi undersöka förskollärares definition av inkluderingsbegreppet samt 

deras resonemang kring hur barn i behov av särskilt stöd kan gynnas av ett inkluderande 

arbetssätt och anpassade miljöer. Detta kommer vi undersöka med hjälp av följande 

forskningsfrågor:  

  

- Hur definierar förskollärarna begreppet inkludering?  

- Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder för att främja gemenskapen 

i verksamheten?  

- Hur resonerar förskollärare kring miljöns betydelse för barn i behov av särskilt 

stöd? 
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4. Forskningsläge 

Under följande avsnitt kommer tidigare forskning kring inkludering och miljöns betydelse 

för detta att presenteras.  

4.1 Inkludering 

Inkludering är ett mångfacetterat begrepp vars innebörd förändras beroende på hur det 

används. Nilholm och Olsson beskriver en tolkning av begreppet där inkludering sker först 

då individers olikheter kan ses som resurser i stället för att enskilda elever marginaliseras 

(2022, s. 2). Nilholm och Göransson har kritiskt analyserat tidigare forskning om 

inkluderande utbildning vilket resulterade i fyra definitioner av inkludering såsom de 

synliggjordes i studien (2014, s. 268). Redogörelse för dessa följer nedan: 

 

A. Inkludering som placering – Placering av barn med funktionsnedsättning/behov av 

särskilt stöd i allmän skolklass. 

B. Placering och specificerad - barn med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt 

stöd placeras i ordinarie verksamhet med goda förutsättningar för dem. 

C. Placering och allmän - barn med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd 

placeras i ordinarie verksamhet med god kvalitet och bra förutsättningar för alla barn. 

D. Gemenskap - alla barn tillhör gemenskapen och barnens olikheter och därmed 

mångfald värderas (2014, s. 268–270) 

 

Nilholm och Göransson menar sammanfattningsvis att inkluderingsbegreppet är komplext 

och att en bör ha en klar förståelse för vad en menar då de använder det. De påtalar en 

avsaknad av klarhet i vad inkluderande utbildning innebär och belyser behovet av vidare 

forskning inom detta område (2014, s. 276).  

I Olsson och Nilholms (2022) forskningsöversikt har de analyserat forskning kring autism 

och utvärderat vilka styrkor och svagheter som finns i de metoder som skrivs fram i 

studierna. Översiktens syften var att undersöka hur dessa studier bidrar till utvecklingen av 

inkluderande miljöer för elever med autism samt hur de kan bidra till inkluderande 

utbildning. I forskningsöversikten analyserades sammanlagt 80 av de mest citerade studierna 

som både direkt och indirekt handlar om inkludering. Modellen för inkluderande utbildning 

(IEM) utvecklades och användes sedan för att undersöka hur forskningen kunde bidra till 

mer kunskap kring arbetet med inkludering. Genom de fyra definitionerna av begreppet får 

vi en förståelse för vad inkludering innebär och dessa lade grunden för modellen för 

inkluderande utbildning. De fyra olika stegen hjälper forskaren att identifiera vilket av stegen 

olika forskningsstudier kan bidra med kunskap inom. (ibid., s. 1–3).  

I resultatet av studien presenterades metoder vars användning bidragit till gott stöd för 

elever med autism och fungerat främjande för deras inkludering i klassrummet. Enligt 

Olsson och Nilholm (2022) saknas tillräckligt med kunskap gällande hur skolor kan arbeta 

för att alla elevers behov ska tillgodoses, på ett sådant sätt att en inkluderande gemenskap 

kan uppnås där alla elevers olikheter värderas och accepteras. Många av studierna i 

översikten menar på att eleverna med autism genom olika metoder och övningar kan arbeta 
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bort sina särskilda behov och ger förslag på hur de kan anpassa sig. I nuläget finns det fler 

belägg för vad som inte fungerar än vad som fungerar och när. Olsson och Nilholm påpekar 

en avsaknad av förtydliganden kring de olika metoderna och dess användningsområden och 

efterfrågar mer forskning kring i vilka situationer olika metoder bör användas. Detta för att 

underlätta för pedagoger då de ska avgöra vilken metod de bör använda för att tillgodose de 

olika behov barn med autism kan ha (2022, s. 10–11).  

The European Agency for Special Needs and Inclusive Education påtalar en ny fokus 

inom forskningsområdet kring inkludering och menar att: “The current debate is no longer 

about what inclusion is and why it is needed; the key question is how it is to be achieved” 

(Lundqvist, 2022, s. 1). Lundqvist har genomfört en fallstudie där syftet var att undersöka 

hur en förskoleavdelning i Sverige arbetar för att uppnå inkludering. Studien genomfördes 

på en avdelning speciellt konstruerad för goda inkluderingsmöjligheter där fem barn med 

funktionsnedsättningar och specifika behov fick specificerat stöd samt resurser i form av två 

förskollärare med särskilt ansvar för dessa barn. På avdelningen fanns även nio barn utan 

funktionsnedsättningar och ytterligare tre pedagoger som alla regelbundet får stöd av 

specialpedagog för att på bästa sätt kunna ge barnen det stöd de behöver (2022, s, 1–5, 9). 

Resultatet visar på att avdelningen implementerar full inkludering, detta genom att alla 

barn på avdelningen oavsett behov tillsammans följer samma dagliga rutiner. De leker 

tillsammans både ute och inne, äter alla måltider tillsammans och undervisas tillsammans. 

Lundqvist menar att denna studie kan bidra till vidare forskning samt att den exemplifierar 

hur inkluderingsarbetet kan förverkligas i verksamheterna (2022, s. 12). 

4.2 Strategier och Miljö  

Nedan presenteras tidigare forskning kring de strategier förskollärare använder för 

inkludering samt kring olika miljöaspekter som kan påverka huruvida lärmiljöerna fungerar 

inkluderande eller inte.  

4.2.1 Förskollärares strategier för inkludering 

Nilholm och Alm (2010) har genomfört en studie gällande inkludering i klassrummet på en 

skola i Sverige. Syftet med studien var att utveckla en metod som sen kan användas för att 

undersöka huruvida ett klassrum är inkluderande och i vilken utsträckning. De menar även 

att trots att det under lång tid varit stort fokus på inkluderingsbegreppet finns det i väldigt 

liten utsträckning djupgående forskning kring lärares strategier för inkludering i 

klassrummet (ibid., s. 239). Nilholm och Alm valde att genomföra en fallstudie då det är en 

passande metod för att undersöka komplexa fenomen, vilket inkluderande utbildning är. 

Forskarna genomförde en pilotstudie där de undersökte åtta klassrum. De valde strategiskt 

en skola som ryktades arbeta flitigt med inkludering. Utifrån denna pilotstudie valdes ett 

klassrum som ansågs vara mer inkluderande och där elevgruppen var väldigt heterogen. 

Fallstudien genomfördes under två år. I klassen fanns det två lärare och 15 barn varav 5 hade 

en funktionsnedsättning (ibid., s. 242). 

Nilholm och Alms (2010) studie påvisade olika strategier som lärarna använde för att 

uppnå ett inkluderande klimat i klassrummet. Undervisningen utformades på ett sådant sätt 
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att barnens individuella behov tillgodosågs och lärarna förespråkade en demokratisk och 

accepterande anda. Lärarna arbetade med tydlighet gällande både dagarnas upplägg och 

rutiner samt gällande regler och ingrep direkt och hanterade olika situationer som uppstod. 

Lärarnas fokus låg första året på gruppsammansvetsande aktiviteter i syfte att stärka 

gruppens gemenskap då 50% av skolarbetet genomfördes i grupp och endast 30% skedde 

enskilt. I olika övningar, bland annat matematiska, uppmuntrades samarbete och diskussion. 

Även föräldrakontakten stod i fokus och en av lärarna såg till att ha regelbunden kontakt 

med dem för att skapa och bibehålla en god relation. Lärarna hade goda relationer till barnen, 

bemötte dem respektfullt, undvek att agera i affekt och försökte förstärka gott uppförande.  

Nilholm & Alms studie visade även att för de barn med funktionsnedsättning var en del 

av dessa strategier viktigare än de andra. Extra tanke lades på undervisningens upplägg samt 

på barnens placering i klassrummet. Lärarna lade vikt både på klassen som enhet och på 

barnens individuella behov samt på att skapa rätt förutsättningar för lärande. De fördelade 

arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att en hade fokus genomförandet av undervisningen 

medan den andra fungerade som ett stöd för eleverna samtidigt som hen stöttade 

undervisande lärare (Nilholm & Alm, 2010, s. 246–247). Genom bland annat enkäter och 

intervjuer lyftes även barnens upplevelser av klassrummet och deras svar visade på en 

sammanhållen klass med barn som bryr sig om varandra och uppskattar de arbetsformer som 

förekommer i klassen (ibid., s. 247–248). 

Sammanfattningsvis menar Nilholm och Alm att bristen på tydliga definitioner kring vad 

ett inkluderande klassrum är lämnar tolkningsutrymmen och att verksamheter därför kan 

komma att kalla sig inkluderande endast för att de inrymmer barn med 

funktionsnedsättningar och inte för att en legitim metodik faktiskt används. Fortsättningsvis 

menar Nilholm och Alm att ett klassrum ej bör antas vara inkluderande utan att en efterfrågat 

barnens faktiska tankar och känslor kring detta (2010, s. 249). 

4.3 Miljön 

Tufvesson och Tufvesson skriver i sin artikel om skolans lärmiljöer och hur utformningen 

av dessa direkt påverkar förutsättningarna för inkludering, barns lärande och utveckling. Då 

skolbyggnader konstrueras eller renoveras görs särskilda anpassningar för att ackommodera 

individer med fysiska funktionsnedsättningar såsom syn- eller hörselbegränsningar eller 

begränsad rörlighet. Författarna påvisar en avsaknad av särskilda anpassningar i miljön för 

individer med inlärnings- och koncentrationssvårigheter härrörande från ADHD, Downs 

syndrom och autism. Individer med dessa diagnoser är överkänsliga för sensoriska intryck 

och tappar därför lätt koncentrationen och blir rastlösa vilket påverkar deras inlärning och 

även kan störa klasskamraternas fokus. Tufvesson och Tufvesson vill lyfta olika faktorer och 

anpassningar i miljön som kan möjliggöra för en mer långvarig koncentration för dessa barn 

vilket i sin tur kan ge dem tillgång till utbildning (2007, s. 47–49).  

Två studier genomfördes och i resultatet redogörs fynd i form av faktorer i miljön som 

negativt påverkade barnens koncentrationsförmåga. Generellt visade sig olika sorters ljud 

såsom höga ljudnivåer och bakgrundsljud ha en negativ inverkan på barnens förmåga att 

koncentrera sig. För ungefär vartannat barn var dagsljus direkt på arbetsytan ett störande 

moment och alla påverkades negativt av att arbeta i klassrum med många dörrar samt fönster 
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med utsikt över skolgården. För barnen med koncentrationssvårigheter upplevdes det som 

svårt att koncentrera sig i större grupper, exempelvis vid undervisning i helklass. Bäst fokus 

fann barnen vid arbete i mindre grupper samt vid individualiserad undervisning i mindre 

klassrum (Tufvesson & Tufvesson, 2007, s. 53–54). 

Tillgänglighetsmodellen (se Figur 1) är ett verktyg som med fördel kan användas för 

kartläggning av tillgänglig utbildning i pedagogiska verksamheter. Denna modell är baserad 

på det verktyg som Tufvesson (2015) använde för att undersöka faktorer som påverkade 

barns koncentration i studierna som nämnts ovan (se s. 7–8). Modellen (figur 1) illustrerar 

hur de fyra områdena samspelar i barns möte med lärmiljöer (2007, s. 53–54). 

 

 

Figur 1. Tufvessons tillgänglighetsmodell  

 

              

Forskaren och barnpsykologen Ross Greene (2008) lyfter i sin artikel hur vuxna lätt gör 

antaganden gällande barns utmanande beteenden och menar att ett förändrat perspektiv på 

dessa kan hjälpa den vuxne att ge barn rätt sorts stöd. Han uppmanar vuxna att se över sin 

barnsyn och hur den påverkar deras interaktioner med barn samt hur de handlar och tänker i 

olika situationer. Greene påstår att ”kids do well if they can” och menar med detta att om ett 

barn ges rätt förutsättningar såsom stöd i utvecklandet av olika förmågor så kan detta hjälpa 

barnet att hantera olika situationer som uppstår. Vidare menar han att utåtagerande beteende 

är ett barns sätt att bemöta överväldigande krav och att barn som agerar i affekt oftare än 

andra gör detta då de inte besitter förmågan att reagera på annat sätt. Barn som söker 

uppmärksamhet på ett negativt sätt gör detta för att de inte vet hur de kan söka 

uppmärksamhet på ett positivt sätt och behöver därför stöd i att lära sig hur detta kan göras. 

Om de vuxna i ett barns omgivning kan identifiera vilka situationer som är jobbiga för barnet 

kan ett förebyggande arbete påbörjas där barnet får rätt stöd för att utveckla de outvecklade 

färdigheterna hen behöver för att kunna hantera situationen. Om dessa barn inte får stöd 

kommer deras frustrationer och hopplöshet att växa och de konstanta utbrotten kan leda till 

ett utanförskap då de andra barnen tar avstånd.  

Greene listar olika färdigheter som barn kan ligga efter i, såsom svårigheter att förutse 

konsekvenser av olika handlingar. Han påpekar sedan att han inte nämnt några diagnoser då 

han anser att diagnoser inte automatisk förser den vuxne med förståelse för vilka kognitiva 

- Förutsättningar för lärande 

- Social miljö 

- Pedagogisk miljö 

- Fysisk miljö 

(Tufvesson, 2015, SPSM) 
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förmågor det individuella barnet eventuellt ligger efter i. Fortsättningsvis påtalar han vuxnas 

förmåga att leta efter diagnoser hos barn med problematiska beteenden och hur detta kan 

leda till att de går miste om att göra kopplingen mellan barnen och miljön de vistas i. Greene 

sammanfattar sin syn på ämnet genom att säga att ”kids who haven’t responded to natural 

consequences don’t need more consequences” och påtalar att dessa barn behöver omges av 

kompetenta vuxna som kan ge dem det stöd de behöver för att utveckla dessa grundläggande 

färdigheter (Greene, 2008, s. 161–163, 167). 

Edfelt lyfter hur barngruppernas storlek i relation till antalet pedagoger i förskolemiljön 

agerar som en stressor för både barn och pedagogerna i verksamheten vilket kan leda till en 

otrygghet hos barnen och mindre pedagogiskt arbete, men också till ett ökat antal konflikter 

och högre ljudnivåer. Han påtalar även hur den stress som barn i stora grupper utsätts för 

kan leda till att problemskapande beteenden uppstår. Vidare menar Edfelt att mängden barn 

på antalet pedagoger påverkar möjligheterna för förtroendefulla relationer mellan barn och 

vuxna att byggas upp vilket påverkar huruvida barnen känner sig trygga eller inte under sin 

vistelsetid på förskolan. Edfelt redovisar hur barngruppernas storlek markant ökat sedan de 

senaste 30 åren och att var förskollärare sedan 2017 förväntas ansvara för genomsnittligen 

12,7 barns undervisning (Edfelt, 2019, s. 14–15). 

Gruppstorlek har i forskning visats vara en mycket viktig variabel och personalens kompetens kan inte 

kompensera för att gruppen är för stor (Edfelt, 2019, s. 14). 

Edfelt lyfter det som intressant att trots all kunskap som finns kring hur barn och 

förskolepersonal och därmed det pedagogiska arbetet blir lidande av alltför stora 

barngrupper, går det i fel riktning då en tydlig ökning av barn i relation till pedagoger 

fortfarande kan ses (Edfelt, 2019, s. 15). 
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5. Teori 

Under följande avsnitt kommer vi att beskriva det teoretiska perspektiv som ligger som 

grund för vår studie. Vi kommer att beskriva det kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet för att visa hur dessa perspektiv skriver fram hur de ställer sig i relation till 

inkluderingsbegreppet. Vi kommer sedan att beskriva relevanta begrepp inom det kritiska 

perspektivet som även ligger som grund för vår analys och diskussion.  

5.1 Kompensatoriskt och kritiskt perspektiv 

Nilholm exemplifierar tre grundläggande perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet. Han menar att beroende på vilket perspektiv forskaren utgår ifrån har 

detta stor betydelse för hur denne ser på och praktiserar specialpedagogik. Det 

kompensatoriska perspektivet har inom forskningen varit det mest dominerande 

perspektivet. Eftersom forskningen i detta perspektiv är av medicinskpsykologisk karaktär, 

är diagnostisering viktigt för att generell kunskap ska kunna uppnås. För att nå detta arbetar 

en med grupper som har likvärdiga problem. Det forskaren gör är att identifiera 

problemgrupper, finna neurologiska och psykologiska förklaringar på dessa individers 

problem samt finna vilka metoder och åtgärder som fungerar för att kompensera dessa 

individer (2020, s. 23 och 31). 

Det kritiska perspektivet växte fram ur en kritik mot det kompensatoriska perspektivet 

och riktar även kritik mot skolan och dess användning av specialpedagogik. I det 

kompensatoriska perspektivet ansågs specialpedagogiken vara ett logiskt svar på barnets 

brister där barnen behövde bli kategoriserade och sedan skulle tränas för att passa in skolan. 

I det kritiska perspektivet ses dock specialpedagogiken inte som en rationell verksamhet för 

dessa barn (Nilholm, 2020, s. 51, 52).  

Inom det kompensatoriska perspektivet kan fyra grundläggande principer urskiljas: 

 

1. Att eleven misslyckas i skolan ses som ett patologiskt tillstånd hos denne 

2. Man ser differentialdiagnoser som objektiva och funktionsdugliga 

3. Specialpedagogisk verksamhet är en fördel för diagnostiserade elever 

4. Ständiga förbättringar inom diagnostisering och undervisning (2020, s. 53). 

 

 Inom det kritiska perspektivet ställer sig forskaren kritisk till dessa fyra antaganden som det 

kompensatoriska perspektivet grundar sig i. Utifrån ett kritiskt perspektiv på den första 

principen kan elevens misslyckande i skolan inte läggas på eleven, lösningar bör hellre sökas 

utanför eleven. Detta eftersom skolans uppgift är att; ”utifrån demokratiska värderingar, vara 

en god miljö för den mångfald som barn representerar”. Med det menar Nilholm att 

problemet inte ligger hos eleven utan att elevers olikheter bör ses som en tillgång i skolan 

och att verksamheten behöver anpassas på ett sådant sätt som möjliggör för alla barns 

deltagande i gemenskapen (2020, s. 52–53). 
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5.2 Inkludering sett ur ett kritiskt perspektiv 

Inom det kritiska perspektivet är inkludering ett centralt begrepp. I läroplanen för förskolan 

står det inte explicit om inkludering, dock finns det tolkningar för begreppet. ”Barngruppen 

och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i 

förskolan […] Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns 

möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna” (Lpfö18, 

2018, s. 11).  

Lundqvist beskriver hur det finns många olika definitioner av inkluderingsbegreppet och 

menar att en specifikt förenar dessa genom att definiera inkludering som något mer än att 

endast placera barn i behov av särskilt stöd i en miljö tillsammans med barn som inte har 

någon funktionsvariation. Denna definition talar även om barns rätt till en utbildning och om 

vikten att se olikheter som en tillgång samt om hur barn leker och lär tillsammans, och om 

vikten av att rätt stödinsatser sätts in som bidrar till barns utveckling och välmående (2018, 

s. 114 – 115).  

Nilholm (2019) menar att de fyra definitionerna av inkludering, inkludering som 

placering, inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar/i behov av 

särskilda stöd, inkludering som en bra miljö för alla elever och inkludering som gemenskap 

alla är förenklade och att det bakom var och en ligger resonemang kring kvaliteter i 

undervisningen som utgör kriterier för definitionen. Resonemangen bakom definition 2–4 

handlar till viss del om hur situationerna som skrivs fram ska vara gynnsamma för olika eller 

alla parter. Nilholm fördjupar sig därför i ordet gynnsam för att lyfta dess innebörd och 

menar att det bland annat kan innebära att barnen: 

 

- ska känna trygghet i förskolans miljö 

- känna förtroende för sina pedagoger 

- ha vänner 

- ges rätt förutsättningar för lärande 

- ska ha inflytande  

 

Den fjärde definitionen av inkludering menar Nilholm är centrerad kring gemenskap, 

vilket är det förskolan bör sträva efter att uppnå i verksamheten. Han syftar till att lyfta vad 

som menas med ordet gemenskap och talar om att följande som några av de kriterier som 

behöver mötas för att påvisa att en gemenskap finns:  

 

- Barnen i gruppen behöver känna att ett ”vi” existerar där alla är inräknade och har en 

naturlig plats. 

- Alla barn ska involveras i samtal, grupparbeten och diskussioner och gemensamt nå 

en konklusion genom att allas åsikter och tankar respekteras.  

- Alla barns olikheter ska ses som en tillgång i gruppen. 

- Alla barn ska gemensamt delta i moment och aktiviteter. 

 (Nilholm, 2019, s. 35–36).  
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5.3 Miljöns betydelse för inkludering  

För att närma sig en förståelse för hur inkluderings används, finns det tre aspekter som 

Nilholm exemplifierar. Han menar att det handlar om att ha en klarhet med var utbildningen 

ska ske vilket synliggörs i Salamanca deklarationen, att när de diskuterar begreppet 

inkludering så ska särlösningar och specialskolor undvikas. Med vilka menas just vilka 

elever är det vi menar och vad - frågan handlar helt enkelt om vad inkludering innebär. Han 

menar att det måste ställas högre krav om vad inkludering är. Att ett barn är inkluderat 

handlar inte endast om att placera barn i behov av särskilt stöd i en vanlig grupp utan det 

finns fler aspekter att belysa och ha en förståelse för (Nilholm, 2019, s. 26–27).  

 Meningen bakom begreppet ur ett kritiskt perspektiv är att vi anpassar skolan på ett sätt 

som inrymmer den mångfald som barn representerar, i stället för att placera normavvikande 

individer i missanpassade verksamheter (Nilholm, 2020, s. 117). 

Miljön är även det ett centralt begrepp inom det kritiska perspektivet, där det är 

återkommande diskussioner om huruvida miljön är inkluderande nog för barn i behov av 

särskilt stöd. Med miljö avses här den sociala-, fysiska och pedagogiska lärmiljön. Nilholm 

skriver att det har visats sig finnas svårigheter med att skapa inkluderande lärmiljöer (2019, 

s. 71).  

Nilholm och Göransson belyser vikten av gemenskap, att barnen får känna en vikänsla 

med alla i klassen. De menar att lärarna behöver ha ett arbetssätt som innefattar arbeten som 

görs tillsammans, exempelvis kan det vara arbeten och samtal som sker i helgrupp eller 

arbeten som görs i mindre grupper för att på så vis kunna synliggöra alla barn. För att nå en 

gemenskap bör även lärarna fundera på hur de använder språket i klassrummet, att inte på 

något vis benämna barn som vi och dem (2019, s. 31–32). 

I tidigare nämnd studie av Lundqvist (se sida 6) gällande hur god inkludering kan uppnås 

redogjordes i resultatet för vilka framarbetade, kvalitativa metoder som kan användas och 

som bevisligen möjliggör för inkludering i den allmänna förskolan. Några av de metoder 

som lyftes fram var anpassningar i miljön där det med hjälp av bildstöd och bildschema 

gjorde det tydligt för barnen hur dagen skulle se ut. De fysiska miljöerna gjordes 

tillgängligare genom att materialet ställdes på låga hyllor i barnens höjd samt att bord och 

stolar var anpassade till barnens storlek. För att underlätta övergångar fick barnen hålla i sin 

favoritleksak samt att barnen vid olika undervisningssituationer fick sitta hos den pedagog 

de kände mest trygghet hos. Genom att vara en närvarande vuxen som hela tiden stöttar 

barnen i olika sammanhang kan en hjälpa dem in i lek med andra barn. Att själv vara med i 

leken visade sig fungera möjliggörande för inkludering (2022, s. 10).  
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6. Metod 

 

I följande avsnitt presenteras studiens metodval, urval, genomförande, databearbetning och 

analysmetod, studiens reliabilitet och validitet samt de etiska hänsynstagande vi gjort. 

6.1 Metodval 

För att undersöka förskollärares tankar kring begreppet inkludering och miljöns betydelse 

för barn i behov av särskilt stöd utgår vi från en kvalitativ ansats och använder oss av 

kvalitativa intervjuer. Esaiasson et. al menar att kvalitativa intervjuer är ett bra 

tillvägagångssätt där man kan synliggöra sådant som för deltagarna inte är synligt eller 

sådant som de tar för givet (2017, s. 262–263). Christoffersen och Johannessen skriver att 

kvalitativa intervjuer är det metodval som i störst utsträckning används för att samla in data. 

Denna metod är flexibel i sin natur och tillåter forskaren att genomföra sina intervjuer nästan 

överallt och ger intervjuaren större möjligheter att få detaljrika svar. Inför semistrukturerade 

intervjuer förbereds intervjuguider där frågor kring studiens forskningsområde utgör en 

utgångspunkt för intervjuerna. Frågorna som används i kvalitativa intervjuer är öppna och 

efterfrågar inte något rätt svar, vilket ger respondenterna möjlighet att själva formulera egna 

svar utifrån sina upplevelser och erfarenheter (2015, s. 83 och 85).  

I båda delstudierna bestämde vi oss för att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

Detta då vi ville få utförligare svar på våra frågor samtidigt som vi ville få möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få en djupare förståelse för förskollärarnas resonemang. Då förskollärarnas 

egna resonemang är det som vi i denna studie eftersöker valde vi att samla in data genom 

intervjuer. Vi valde även att formulera intervjuguider med frågor som svarar till vårt syfte 

och forskningsfrågor. Justesen och Meyer-Mik menar att i de semistrukturerade intervjuerna 

har forskaren inför intervjun arbetat fram en intervjuguide där temat och frågorna inom temat 

på förhand är definierade men det finns utrymme för både respondenten samt intervjuaren 

att gå utanför guiden (2011, s. 46–47). 

6.2 Urval och avgränsningar  

Vi valde att avgränsa vår studie med att endast intervjua förskollärare då de har 

huvudansvaret gällande undervisningen i förskolan. Detta eftersom studiens syfte utgår från 

att undersöka hur just förskollärare resonerar och vad de har för tankar kring inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd samt miljöns betydelse för inkludering. Detta är något som 

Christoffersen och Johannessen beskriver som ett strategiskt urval. Strategiska urval är något 

som kännetecknar just kvalitativa intervjuer, där första steget är att fundera ut vilken 

målgrupp som ska fokuseras på för insamling av den data som behövs för att sedan vid steg 

två välja ut personer ur denna målgrupp för deltagande i undersökningen (2015, s. 54). 

  Då studiens målgrupp hade avgränsats till enbart förskollärare skrevs ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som sedan mejlades till fyra olika rektorsområden. Genom att 

skicka ut information om studien till rektorerna kunde vi på så vis få reda på om vi gavs 

tillträde eller inte för genomförande av materialinsamling till vår studie. Christoffersen och 
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Johannessen menar att rektorer kan ses som dörrvakter som antingen ger eller inte ger 

tillträde till verksamheterna (2015, s. 58).  

Vi fick snabbt svar från alla rektorer där de ställde sig positiva till vår studies syfte och 

sade att de hade vidarebefordrat vårt informationsbrev till deras verksamheter. Dock hände 

det inte något efter detta. Vi fick inte någon respons från förskollärarna ute i verksamheterna 

och fick då tänka om och ändra strategi. Vi valde då att utnyttja det sociala nätverk vi hade 

skapat under vår studietid och fick på så vis tag på förskollärare som var villiga att delta i 

studien. 

6.3 Genomförande 

När vi kommit i kontakt med förskollärare som var positivt inställda till att medverka i vår 

studie meddelade vi dem att vi skickar ut ett mejl med information om syftet för vår studie 

samt en medgivandeblankett (se bilaga 1 och 2) för att säkerställa att de tagit del av detta. Vi 

bestämde tillsammans med deltagande förskollärare vilken tid och plats dessa intervjuer 

skulle ske på. Innan vi påbörjade intervjun meddelade vi respondenterna att de när som helst 

kunde avbryta intervjun samt att de kunde meddela oss efteråt om de inte längre var 

intresserade av att vara delaktiga. Efter denna information fick de ge sitt samtycke skriftligen 

på medgivandeblanketten (se bilaga 2) som vi tidigare skickat till dem, vi valde att skriva ut 

medgivandeblanketten innan intervjutillfällena ifall respondenterna inte hade tagit med 

blanketten till intervjun. Att endast få ett informerat samtycke menar Trost är otillräckligt, 

respondenten måste skriftligen ge sitt samtycke om att deltagandet sker frivilligt (2010, s. 

125). 

 Eftersom vi valde att dela upp våra forskningsfrågor på två delstudier utformades två 

separata intervjuguider (se bilaga 3 och 4) där den ena behandlade de första två 

forskningsfrågorna som presenterats under vårt syfte och den andra behandlade en 

forskningsfråga. Eftersom detta arbetssätt valts skedde intervjuerna enskilt och genomfördes 

ute i verksamheterna där förskollärarna arbetar. 

 För att dokumentera det som sades vid intervjuerna användes ljudupptagning, för detta 

nyttjades våra mobiltelefoner. Ljudinspelningarna användes sedan vid bearbetning av 

materialet i form av transkriptioner. Trost menar att det både finns för- och nackdelar med 

ljudupptagning vid intervjuer och att en fördel med metoden är att man kan gå tillbaka och 

lyssna på inspelningarna ett flertal gånger. Detta gör att en kan välja att lyssna efter olika 

saker varje gång, bland annat efter tonfall och ordval vilket möjliggör en lyckad 

transkribering där allt material bearbetats noggrant (2010, s. 74). 

6.4 Deltagare  

Vi intervjuade under vecka 42 och 43 sammanlagt åtta förskollärare från fyra olika 

verksamheter, alla inom regionen. Alla förskollärare hade varierande erfarenhet inom yrket, 

där den som arbetat minst som legitimerad förskollärare gjort detta i 1 år och 2 månader och 

den som arbetat längst som legitimerad förskollärare gjort detta i 28 år.  I delstudie 1 kommer 

respondenterna att benämnas FL1, FL2, FL3, FL4 och FL5. I delstudie 2 kommer de 

benämnas F1, F2 och F3. Detta görs i syfte att hålla respondenterna anonyma. 
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6.5 Databearbetning och analysmetod 

Den insamlade empirin bearbetades genom transkribering utifrån de ljudupptagningar som 

gjordes vid intervjutillfällena. Utifrån transkriptionerna som gjorts, bearbetades därefter 

materialet genom användningen av tematisk analys. 

Braun och Clarke beskriver tematisk analys som en väl använd analysmetod inom det 

kvalitativa fältet. De benämner en av metodens fördelar som flexibel och menar att den 

möjliggör för en detaljerad redogörelse av data. Det som utmärker en tematisk analys är att 

det är en metod som kan identifiera, analysera och redogöra för mönster och teman i 

insamlade data. (2006, s. 4–6).  

Vidare beskriver Braun och Clarke de sex steg som används i en tematisk analys. Det 

första steget är att bekanta sig med den insamlade data. Detta genom att lyssna på det 

inspelade materialet ett flertal gånger för att sedan transkribera det som sägs. I detta steg är 

det en god idé att börja notera och markera initiala koder. När forskaren bekantat sig med 

det transkriberade materialet utgör upprepade mönster koder som antecknas och som i steg 

tre sorteras och utformar potentiella teman. I steg fyra granskas dessa potentiella teman för 

att se att dessa stämmer överens på ett meningsfullt sätt. I steg fem definieras de teman som 

framträtt vid tidigare steg och som korrelerar med studiens syfte och forskningsfrågor. Dessa 

teman namnges och analyseras sedan vidare för att identifiera potentiella underteman vars 

funktion är att dela upp större huvudteman. Huvudteman är uppbyggda på återkommande 

mönster i empirin som är relevanta sett till studiens forskningsfrågor. I det sjätte och sista 

steget skrivs resultatet fram utifrån analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 16–23).  

Inledningsvis lyssnade vi på ljudinspelningarna som vi sedan transkriberade, dessa 

transkriptioner gjordes i Word och användes vid den tematiska analysen. Först lästes allt 

material igenom och den första kodningen gjordes där återkommande mönster synliggjordes 

och antecknades sedan i ett separat Word-dokument. Utifrån dessa mönster bildades teman 

som sedan slogs samman i ett senare skede i analysen mynnade slutligen ut i sammanlagt 

fem huvudteman fördelat på de två delstudierna. 

För delstudierna genomfördes både transkriberingen och den tematiska analysen separat, 

där Nathalie analyserade insamlad empiri för delstudie 1 och där Agnes analyserade 

insamlad empiri för delstudie 2.  

6.6 Reliabilitet och validitet  

Inom kvalitativa studier används oftast begreppen tillförlitlighet och trovärdighet, medan 

begreppen reliabilitet och validitet tillhör den kvantitativa metoden. Vi kommer dock ändå 

att använda oss av dessa begrepp för att förklara hur vår studie har hög reliabilitet och 

validitet. Kvale och Brinkmann menar att, för att studien ska ha hög reliabilitet behöver 

forskningsresultatet vara koncist och tillförlitligt (2014, s. 295).  

Validitet avser huruvida studiens resultat belyser syftet och forskningsfrågan. Med andra 

ord handlar det om att säkerställa att det som ska mätas är det som faktiskt mäts 

(Christofferson & Johannessen, s. 33). Kvale och Brinkmann menar att, validitet i en 

kvantitativ studie handlar om att studien mäter det studien ska mäta och om analysen inte 

genererar siffror är inte studien giltig. I ett bredare perspektiv kan dock en kvalitativ studie 



  

16 

 

vara valid om man säkerställer att man undersöker det man säger att man ska undersöka. 

Således kan den kvalitativa forskningen tillföra vetenskaplig kunskap som är valid (2014, s. 

296).  

Det finns både styrkor och svagheter då det gäller reliabilitet och validitet i kvalitativa 

studier. I forskningsstudier där intervju används som insamlingsmetod blir det svårt att 

reproducera studiens resultat, dels då det beror på den som intervjuar och dennes tolkningar 

av empirin, dels då respondenternas svar kan variera. Då resultatet kan variera är det svårt 

att påvisa studiens reliabilitet (Bryman, 2018, s. 465–467).  

Vi anser dock att vår studie har viss reliabilitet. Vi har på ett systematiskt vis sammanställt 

två intervjuguider (se bilaga 3 och 4) med frågor utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Respondenterna vi valde att intervjua är alla förskollärare. De fick inte ta del av 

intervjufrågorna inför intervjutillfället då vi ville höra deras spontana och ärliga resonemang 

kring inkludering och inkluderande miljöer. Vi utgick från två separata intervjuguider men 

har utifrån dessa ställt frågor till respondenterna på samma vis i respektive delstudie. I 

bearbetningen av det insamlade materialet har vi i analys- och resultatavsnitten gjort 

tolkningar av, samt presenterat citat utifrån respondenternas svar. I delstudiernas resultat- 

och analysavsnitt skrivs excerpt från empirin ut vilket ger läsaren möjlighet att göra egna 

tolkningar. 

Vi anser att vår studie har hög validitet då vi genom kvalitativa intervjuer efterfrågat 

förskollärares resonemang kring inkludering och anpassningar i lärmiljön. Detta gjordes 

utifrån intervjuguider med välformulerade frågor kopplade till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vid bearbetning av insamlad empiri har vi förhållit oss objektivt och de 

tolkningar som gjorts av respondenters citat är fria från våra personliga värderingar. Citaten 

har analyserats utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv.  

6.7 Etiska aspekter 

Inom forskning finns det etiska principer som forskaren bör ta hänsyn till under den 

undersökning som genomförs utifrån forskningsfrågorna, samt vid insamlingen av det 

material som utgör studiens empiri. I Vetenskapsrådet finns det rekommendationer och råd 

som forskaren bör följa inför insamlandet av material till studien. De belyser fyra huvudkrav 

som benämns informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Inom 

informationskravet påtalas det att studiens syfte ska vara tydlig för deltagarna samt att de 

ska delges information om att deras medverkan är fullt frivillig och att de har rätt att avbryta 

undersökningen när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagare i studien, likt första 

regeln, har rätt att bestämma över sitt deltagande och att forskaren ska inhämta samtycke 

från dem innan studien påbörjas. De ska även ha inflytande över huruvida om och hur länge 

de ska deltaga samt att de har rätt till att avbryta undersökningen. Forskaren får heller inte 

på något vis påverka deltagarens beslut att delta eller att säga upp sin medverkan. Med 

konfidentialitetskravet menar man att alla uppgifter samt personuppgifter som kan fungera 

identifierande kring deltagarna i studien ska förvaras på ett sätt där inga utomstående kan ta 

del av dessa. Slutligen finns nyttjandekravet som menar på att de uppgifter som är insamlade 

om enskilda personer endast får användas i syfte för den pågående forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska principer har tagits hänsyn till när insamlandet av 
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material för studien gjorts. När rektorer kontaktades skickades ett informationsbrev samt en 

medgivandeblankett (se bilaga 1 och 2) där det framgick vad studiens syfte var samt att 

deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta när som helst. Det framgår även 

att ljudupptagning kommer att användas i syfte för bearbetning av det insamlade materialet, 

men att det kommer att hanteras och förvaras på sådant vis att inga obehöriga kan ta del av 

dessa samt att de endast kommer användas i syfte för den pågående forskningen. 
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7. Resultat & analys 

Syftet med studien är att belysa förskollärares tankar gällande inkludering och arbetet kring 

detta samt efterfråga deras resonemang kring miljöns betydelse för barn i behov av särskilt 

stöd. I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys av dessa att presenteras under 

rubrikerna Delstudie 1 och Delstudie 2. Delstudie 1 har genomförts och skrivits fram av 

Nathalie Björklund och delstudie 2 har genomförts och skrivits fram av Agnes Tilesjö. Den 

tematiska analysen för delstudie 1 resulterade i tre teman, inkludering som gemenskap, 

strategier och förhållningssätt samt utmaningar och möjligheter. I delstudie 2 framkom två 

huvudteman, anpassningar i miljön samt utmaningar och möjligheter i en miljö för alla. 

Dessa teman utgjorde grunden för rubrikerna i delstudiernas resultat- och analysavsnitt. 

7.1 Delstudie 1 

Denna delstudie grundar sig i de två första forskningsfrågorna. För att finna svar på dessa 

frågor formulerades åtta specifika intervjufrågor (se bilaga 3) som ställdes vid fem 

intervjutillfällen till fem olika förskollärare. Under bearbetningen av den data som samlats 

in genomfördes en kodningsprocess där tre teman blev tydliga, dessa teman kommer att 

användas som rubriker för detta avsnitt. Här nedan presenteras hur förskollärare definierar   

inkluderingsbegreppet samt hur de resonerar kring olika arbetssätt och strategiers funktion 

för att skapa en inkluderande gemenskap i verksamheten. 

7.1.1 Inkludering som gemenskap 

Samtliga förskollärare talar om inkludering som en slags gemenskap, en miljö där alla barn 

känner tillhörighet och där de ges möjligheten att utvecklas på sina villkor. En förskollärares 

tankar lyder: 

Inkludering är väl att alla ska kunna vara på lika villkor eller alltså vara med i gruppen, att man liksom 

är en del i gruppen oavsett vilken problematik så där […] man utgår från barnets behov och jobbar med 

det barnet utifrån vad dom har för behov (FL4, 2022). 

En tolkning av detta citat är att hen menar på att om förskolläraren ser till alla barns 

individuella behov och tillgodoser dessa samt är närvarande och stöttar ges barnen lika stora 

möjligheter att delta i gruppens gemenskap, vilket fungerar inkluderande. 

Två andra förskollärare beskriver vad inkludering är för dem: 

Inkludering är att man är med på sina egna villkor […] vill man eller vill man inte delta. Det är trassligt 

men det tycker jag är inkludering man får möjligheten men man har rätt till sitt eget känslobehov (FL1, 

2022). 

För mig betyder det på något sätt att alla barn ska känna att man ger dom inbjudande och en vilja att 

komma till förskolan och att lära sig så att under ett lärtillfälle på något sätt tillbringa alla barn en chans 

att bli sedda eller få en kunskap (FL5, 2022). 

En tolkning av detta kan vara att inkluderingsbegreppet är svårt att definiera men för FL1 är 

en del av inkludering att barn alltid ska ges möjlighet att delta i olika situationer men att hen 

menar att vill barnet inte vara med så behöver det inte vara med. FL5s citat tolkar jag som 

hens sätt att definiera inkludering. Hen menar att om verksamheten är inkluderande kan detta 
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ses på barnens vilja att gå till förskolan, att barnen känner sig välkomna och sedda och att 

undervisningen som bedrivs, genom dess utformning möjliggör för alla barns deltagande 

och lärande under ett och samma tillfälle. 

 

Nedan kommer resultatet i form av respondenternas svar på frågan gällande hur en kan se 

om ett barn är inkluderat eller inte. Alla förskollärarna hade ungefär samma tankar kring hur 

detta går att se. En förskollärare menar att: 

När man ser att barnen leker och deltar i aktiviteter som man gör så tänker jag att barnen är inkluderade, 

man ser kanske att dom visar det med kroppsspråket eller mimiken. På det sättet tänker jag att man får 

se att barnen är inkluderade och att dom tycker att… det man gör är intressant men då har man nått en 

bit när man ser det liksom, att man hittar deras intresse och nivå liksom (FL4, 2022). 

Hen menar att en kan tolka barns kroppsspråk och mimik för att dra en slutsats kring 

huruvida de upplever att de omfattas av gemenskapen eller inte och utifrån detta resonera 

kring om inkludering uppnåtts eller inte. Vidare anser hen att förskollärare kan tolka barns 

aktiva deltagande i aktiviteter som att de lyckats fånga barnens intresse och att 

undervisningen ligger på rätt nivå för att alla ska kunna delta. 

En annan förskollärare uppger: 

Jag tänker att man ser ju det på hur dom mår tänker jag och hur dom fungerar med dom andra i gruppen 

och med oss pedagoger om dom känner sig trygga, då tror jag man ser att dom får ut det bästa i sin 

situation, vad dom kan, jag tror det när man ser att dom är harmoniska och glada, då tror jag att man ser 

att dom är inkluderade (FL2, 2022). 

Hen menar att genom att observera barns beteende, humör och hur de samspelar med andra 

barn i gruppen samt sina pedagoger kan en sedan göra en tolkning kring huruvida barnen 

upplever sig vara en del av gemenskapen och därmed inkluderade eller inte.  

Sammanfattning av de tillfrågade förskollärarnas tankar kring inkludering 

Förskollärarna har olika definitioner av begreppet inkludering. Många menar på att det är 

när alla barn oavsett behov och förutsättningar, på sina villkor är en naturlig del av 

gemenskapen. De tänker att undervisningssituationerna bör utformas på ett sådant sätt att de 

möjliggör för alla barns deltagande, lek och lärande tillsammans. Genom en tolkning av 

barnens beteende och deltagande kan förskollärarna avgöra huruvida undervisningen 

utformats på ett sådant sätt som möjliggör för inkludering eller inte. Förskollärarna menar 

att om inkludering uppnåtts bör barnen känna att de har en naturlig plats i gruppen, att de är 

välkomna och att det finns en glädje i att komma till förskolan. Deras resonemang kring 

begreppet styr mot en tanke om gemenskap vilket går i linje med det kritiska perspektivets 

definition av inkludering. 

7.1.2 Förskollärarnas inkluderande strategier och förhållningssätt 

Under denna rubrik kommer resultatet av vilka strategier de tillfrågade förskollärarna 

beskrev sig använda att presenteras. En förskollärare beskrev en strategi så här: 

Det är ju det här med rutiner och så tänker jag att det här med bildstöd och tecken är jätteviktigt just för 

att ge dom ett sätt att kommunicera. Sen tänker jag också på det här, vi jobbar ju mycket med känslor 
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nu, att dom vet vad är det för känsla jag har och att man hjälper dom att hantera det. Att det är okej att 

jag är arg men hur ska jag hantera det, det tror jag är jätteviktigt. Att vi ger dom chansen att uttrycka sig 

för det behöver dom här barnen väldigt mycket, det behöver alla barn men dom ännu mer (FL2, 2022). 

En strategi som skrivs fram är användandet av olika hjälpmedel i form av stöd som på olika 

sätt gör verksamheten och olika moment inom den tydligare för barnen. Hen menar på att ett 

arbete med känslohantering kan vara givande för alla barn men påpekar även specifikt att 

barn i behov av särskilt stöd gynnas mer av detta arbete. Hens sätt att uttrycka sig på i citatet 

då hen talar om barnen visar på ett vi och dem tänk som skiljer barnen med behov av särskilt 

stöd åt från dem utan särskilda behov vilket Nilholm och Göransson kritiserar och som de 

menar kan ha en inverkan på gemenskapen i barngruppen. Samtidigt påtalar hen att ett 

arbetssätt som ger barnen verktyg för kommunikation och känslouttryck kan gynna alla barn 

i sociala sammanhang vilket stämmer överens med det kritiska perspektivet där anpassningar 

i verksamheten och arbetssättet fungerar främjande generellt. 

En annan förskollärare beskriver strategier så här: 

Nej men det är det första jag tänker på, mindre barngrupper och att man jobbar kanske lite mer med det 

barnet i olika speciella sammanhang, det är det största tänker jag. Men med arbetssätt kan det ju vara 

förhållningssätt att man har ett specifikt förhållningssätt kanske, hur man tänker och hur man liksom 

vad ska man säga ligger steget före litegrann sådär att man vet hur det fungerar i olika situationer och 

då anpassar man situationer och liksom övergångar och man hjälper dom så (FL4, 2022). 

En tolkning är att hen beskriver ett förändrat arbetssätt och hur förskollärares reflektioner 

över sitt förhållningssätt kan ses som en strategi i sig. Hen beskriver hur dessa reflektioner 

kring hur det fungerar i olika situationer synliggör vilka områden som fungerar mindre bra 

och behöver förändras, där mer stödjande insatser behövs. Detta sätt att arbeta gör det möjligt 

att förhindra att olika situationer som barn upplever som utmanande och svårhanterliga 

uppstår. 

Även denna förskollärare nämner mindre grupper som fördel och beskriver det så här: 

Även undervisningen man har i mindre grupper hjälper också till när man har svårt att koncentrera sig 

eller att man har då mindre grupper så är det lättare för barnen att få in lite lärande och att orka med, när 

det är för mycket att ta in och kanske vänta på sin tur när det är kanske 19 barn, det går inte, så att 

smågrupper och att gå undan ibland är det arbetssätt som funkar bäst (FL3, 2022). 

Hen beskriver hur ett arbete i mindre grupper kan göra lärandet mer tillgängligt för alla barn, 

i synnerhet för de barn som har koncentrationssvårigheter. Detta då barnen lätt tappar fokus 

i helgrupp då intresset för aktiviteten i fråga hinner avta innan turen blir deras och det händer 

för mycket runt i kring för att de ska kunna koncentrera sig och lyssna.  

 

En förskollärare resonerar: 

Först och främst handlar det om att lära dom andra barnen att alla är olika och alla har olika behov. 

Även om ett barn har behov av att springa runt, runt och hoppa mellan mattor och fara runt i ett rum så 

är det är bara sån den är, jag vet att det här barnet behöver göra så. Barnet är ändå med, den lyssnar, den 

tar in så nu är liksom här är vi skapar en bubbla kring dom här som sitter kvar… Är det någon som har 

lite svårt att hålla koncentrationen på samlingen, sitt bredvid mig då, jag är här, jag lägger en hand på 

den (FL1, 2022). 

En tolkning är att hen beskriver hur miljön i förskolan bör se ut för att kunna beskrivas som 

inkluderande. Hen lyfter hur barnen accepterar att alla har olika behov och respekterar 
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varandras olikheter och att denna mångfald blir naturligt för dem och leder till ett tillåtande 

klimat. Vidare lyfter hon ett förhållningssätt där förskolläraren anammar samma tanke om 

acceptans, där barnen får delta till den grad de kan och att deras behov av att hålla på med 

något annat samtidigt inte ses som något dåligt utan som att de är delaktiga på sitt sätt och 

att deras behov respekteras. Att vara närvarande, se barnens behov och anpassa 

gruppstorleken kan ge barnen det stöd de behöver för att de ska kunna delta till sin fulla 

förmåga. Om förskolläraren gör sig tillgänglig kan dennes hand på barnets rygg eller ett knä 

att sitta i, fungera stöttande för barnet och ge hen möjlighet att delta i gemenskapen.  

 

En förskollärare beskriver ett förhållningssätt: 

Jag tänker på oss pedagoger att vi får hela tiden tänka till hur vi är gentemot barnen och gentemot 

varandra, att man har det i ständigt arbete för det behöver vi ju, vi gör ju fel hela tiden så jag menar att 

man har det i tanken. Det tycker jag är bra för det ger ju oss möjlighet att utvecklas och göra ett ännu 

bättre arbete förhoppningsvis (FL2, 2022). 

Denna förskollärare beskriver hur förhållningssätt även kan syfta till den inställning och 

attityd förskollärare har mot varandra och barnen och hur det kan påverka deras syn på 

inkluderingsarbetet. Hen menar att det emellanåt är bra att reflektera kring olika situationer 

och sitt sätt att hantera dessa för att synliggöra utvecklingsområden att arbeta med för att 

kunna driva inkluderingarbetet framåt. 

Sammanfattning av de tillfrågade förskollärarnas strategier för inkludering 

 

Samtliga förskollärare beskriver olika sätt de arbetar på i verksamheterna för att tydliggöra 

och underlätta för alla barn genom användningen av bland annat bild- och teckenstöd. 

Tydliga miljöer är något som skrivs fram som viktigt och detta skapas bland annat genom 

att märka upp med bildstöd som i kombination med teckenstöd bidrar med ökade 

kommunikationsmöjligheter. En förskollärare beskrev ett arbetssätt där de ser vilka 

situationer som är mer utmanade för barnet och då går in och stöttar upp förebyggande. 

Vidare beskrivs det hur de arbetar med känslohantering och tydlig struktur i form av fasta 

rutiner. Flera av de intervjuade beskriver hur en närvarande och medforskande roll från de 

vuxna kan ge barnen det stöd de behöver för att delta i olika aktiviteter och moment och 

menar på att deras inställning och attityd mot både barnen och varandra även spelar in. 

Mindre grupper beskrivs som något fördelaktigt för alla barn, i synnerhet för barn med 

koncentrationssvårigheter. Många av strategierna och arbetssätten nämnda ovan går i linje 

med det kritiska perspektiv vi grundar vår studie i då fokus inte ligger på att kompensera 

brister hos barn utan på att anpassa miljöerna och arbetssätten utifrån deras behov för att 

skapa en inkluderande verksamhet. 

7.1.4 Möjligheter och utmaningar med inkluderingsarbetet 

Under denna rubrik kommer resultatet av det som framkom kring vilka möjligheter och 

utmaningar respondenterna ser med inkluderingsarbetet. Nedan presenteras delar av deras 

svar i form av excerpt. En förskollärare säger följande: 
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Utmaningarna i verksamheten känner jag är att kunna ge det dom behöver, för vi är ju en stor verksamhet 

med många barn och det är ju mycket som ska hända på rätt tid för att det ska fungera för alla, och det 

känner jag är en utmaning, att man kanske inte har möjligheten att ge den tiden dom behöver i alla 

situationer… för att man inte räcker till (FL2, 2022). 

En annan förskollärare menar instämmande att: 

Det största problemet eller svårigheten är att jag är en person och jag har åtta barn…. Det är en mot åtta 

och av dom här åtta så är det sju och en halv som har lite egen personlighet som jag försöker bemöta 

[…] Det är jättesvårt att få alla inkluderade eftersom dom alla är olika personligheter och jag är bara en 

person (FL1, 2022). 

En tolkning av det övre citatet är att barngruppens storlek påverkar förskollärarens 

möjligheter att tillgodose barnens varierade behov och skapa en verksamhet som fungerar 

lika väl för alla då det vardagliga pedagogiska arbetet knappt hinns med. En tolkning av det 

andra citatet är att hen känner sig överväldigad i sin roll som förskollärare då barnens 

individuella behov ser så olika ut och hen känner sig utlämnad och otillräcklig i arbetet mot 

en inkluderande undervisning. En annan tolkning är att hen talar om barnens olika 

personligheter som en problematik som försvårar det inkluderande arbetet vilket inte 

överensstämmer med Nilholms sätt att se på barns olikheter som tillgångar i ett inkluderande 

arbete.  

En tredje pedagog tillägger: 

Man skulle absolut vilja ha en resurs, någon som går och hjälper och stöttar det här barnet, men det vi 

har lärt oss är det finns inte dom pengarna, det är jättesvårt att få en resurs för ett barn som inte har en 

fysisk nedsättning. Vi har ett barn som har en fysisk nedsättning och hen har hur lätt som helst att få en 

resurs men hen är så självgående, men sen har vi ett annat barn som har en lite mer psykisk diagnos och 

där har vi ingen hjälp (FL5, 2022). 

Förskolläraren påtalar bristen på resurser, sett till både personal och ekonomi som en 

utmaning för det inkluderande arbetet och lyfter vidare hur en del barn som hade gynnats av 

det stöd en personlig resurs kan ge blir utan då det krävs specifika funktionsnedsättningar 

för att tilldelas en resurs. En tolkning av detta är att resursbristen kopplas till dels förskolans 

ekonomiska struktur dels till fördelningen av resurser. 

Fortsatt presenteras excerpt av respondenternas svar på frågan kring deras tankar om 

placering av barn med särskilda behov i ordinarie respektive specialutformad verksamhet. 

En förskollärare delar sina tankar gällande detta: 

Jag tänker att om det är möjligt så är det ju bra att dom kan vara i en allmän förskola med olika individer 

tänker jag, jag tänker att man lär sig också av sina kompisar men sen är det ju också det här med 

gruppstorlek, pedagoger i förhållande till barn, och då kan jag ju tänka att en speciell förskola har mer 

möjligheter att … hjälpa barnen mer än vad vi har i en allmän förskola (FL2, 2022). 

En tolkning av ovanstående citat är att hen menar på att då barn i behov av särskilt stöd 

främjas av at placeras i allmän förskola då de kan lära av de andra barnen, men att tid är 

svårt att tillgå för att ge dem rätt stöd och menar att det därför kan vara bättre för dem att gå 

i en speciellt utformad förskola. 

Denna förskollärare bidrar med ett annat perspektiv: 

Jag tänker också det här med att olikheter ses som en tillgång, då blir det också märkligt att vi delar upp 

barnen med en special förskola på det sättet […] Jag tycker att det är en tillgång att ha det i förskolan 
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ihop, om man sätter in personal som finns till alla så att barn får det behov eller det stöd dom behöver 

ha för sin utveckling (FL3, 2022). 

Med detta citat kan en tolkning göras att hen ser placering av barn i behov av särskilt stöd i 

en allmän förskola som samt att barns olikheter bör ses som en tillgång vilket går i linje med 

Nilholms tankar för god inkludering. 

Sammanfattning av förskollärarnas resonemang kring möjligheter och 
utmaningar i inkluderingsarbetet 

Samtliga respondenter talar för att inkludera alla barn i ordinarie verksamhet med 

individualiserat stöd. En del har villkor för detta och menar på att det i dagens förskola ses 

som en utmaning att barn i behov av särskilt stöd placeras i allmän förskola. Detta då 

resurserna inte räcker till. Förskollärarna känner sig otillräckliga och för underbemannade 

för att kunna tillgodose alla barns behov. De säger att om fler resurser fanns tillgängliga i de 

ordinarie verksamheterna skulle det vara lättare att ge rätt stöd till alla barn och därmed 

fungera främjande för inkludering. De menar övergripande på att det vore gynnsamt både 

för barn med och utan särskilda behov att gå i en och samma verksamhet. En övervägande 

del av förskollärarnas resonemang visar att de ser till alla barns rättigheter. Ett dilemma 

framträder utifrån deras svar då de vill arbeta inkluderande men upplever att nödvändiga 

resurser saknas för att göra detta möjligt. 

7.2 Delstudie 2 

De tre respondenterna som deltog i studien arbetar på två olika förskolor inom samma region, 

de kommer i resultatet och analysen att benämnas F1, F2 och F3. Två av tre respondenter 

har varit verksamma inom yrket i mer än 20 år.  

Denna delstudies fokus låg på att redogöra för förskollärares tankar kring inkludering sett 

till den fysiska miljöns utformning och de anpassningar som görs utifrån barns olika behov. 

För att undersöka detta formulerades sammanlagt åtta intervjufrågor varav två var generella 

och sex var specifika. De generella frågorna ämnades påvisa respondenternas erfarenhet 

kopplat till arbete med barn i behov av särskilt stöd samt deras verksamma tid inom yrket. 

De specifika frågorna efterfrågade respondenternas tankar om den fysiska miljön i 

förskolans verksamhet i relation till barn i behov av särskilt stöd. 

Vid bearbetning av material i form av de svar som intervjutillfällena resulterade i 

synliggjordes mönster som slutligen bildade två teman. Dessa teman kommer nedan utgöra 

rubriker under vilka resultaten, alltså svaren kopplade till följande forskningsfråga att 

presenteras: Hur resonerar förskollärare kring den fysiska miljöns betydelse för barn i behov 

av särskilt stöd? Efter resultatet följer även en analys för var del.  

7.2.1 Anpassningar i miljön 

 Nedan presenteras hur förskollärarna beskriver olika anpassningar som gjorts i den fysiska 

miljön på deras avdelningar. Till detta tema kopplades respondenternas svar på 

intervjufrågor 3–6 (se bilaga 4).  
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Samtliga förskollärare ser på den fysiska miljön som något som kan ha en stor inverkan på 

barnen, både positivt och negativt, beroende på dess utformning och de talar om olika 

anpassningar som gjorts i miljöerna på deras avdelningar. En förskollärare berättar om större 

förändringar som gjorts i möblemanget på avdelningen: 

Vi får plocka bort saker som hen kan klättra på till exempel på bord och hyllor och hoppa, och vi har 

inte lika mycket material framme. Antingen fyller vi hyllytorna med tyngre grejer eller större grejer som 

inte är lika lätta å bara dra armen över och kasta ner allting och så […] Det har blivit lite mindre farligt 

för de andra barnen framför allt och jamen lite, lite lugnare, någon promille lugnare med hoppandet och 

klättrandet framför allt (F1, 2022). 

Det blev för mycket intryck för de här barnen med behov av särskilt stöd, de visste inte vad de skulle 

lägga fokus på, de ville hålla på med alla grejer, alla pussel, alla spel samtidigt, alla kuddar, alla 

magneter, allting (F1, 2022). 

En tolkning av det första citatet är att förskolläraren gjort större förändringar i den fysiska 

miljön i ett försök att förhindra barn från att klättra och hoppa i de gemensamma miljöerna 

vilket personalen ansåg utgjorde en fara för barnet och andra. En tanke som väcks är 

huruvida denna anpassning gjorts ur ett barnperspektiv eller ur barns perspektiv, kunde en 

anpassning för dessa behov gjorts i dess ställe? 

 En tolkning av det andra citatet är att hen menar på att miljöer med för stor variation av 

material kan överväldiga barn med sensorisk överkänslighet och leda till att de inte var de 

ska fokusera vilket kan leda till att vare sig lek eller lärande blir meningsfullt.  

En annan förskollärare ser på materialets roll ur ett annat perspektiv: 

Alltså mycket handlar ju om det här med intrycksreducering, att försöka ha det tydligt. Att det inte ska 

vara för mycket för ögat att ta in. Men samtidigt tycker jag att man kan ha mycket material men att det 

är ordning och reda, eller att det är liksom uppmärkt, var sak har sin plats och så (F2, 2022). 

En tolkning är att hen menar att en miljö med tydlig struktur, sorterat material och mer 

ordning kan fungera intrycksreducerande för en del barn med behov av särskilt stöd. Hen 

menar att mängden material inte alltid utgör ett hinder för barn i behov av särskilt stöd men 

att sättet materialet ordnats på kan spela en stor roll för miljöns inverkan på barnen. Denna 

syn på anpassning av miljöer påvisar en förståelse för barns olika behov och för hur en kan 

skapa en inkluderande miljö som fungerar för alla. 

En förskollärare delar: 

Det kanske inte är mycket förändringar i fysiska miljön men vi arbetar med bildstöd och 

lättillgänglighet, bilder som visar och tydliggör var barnen ska hänga kläder, lägga leksaker och så 

vidare (F3, 2022). 

Trots att förskolläraren inte anser att några speciella förändringar för anpassning gjorts i 

miljön så kan deras arbete med bildstöd och tydlighet i miljöerna tolkas som en anpassning. 

Nedanför redogörs det för respondenternas svar på en fråga gällande vilka olika 

hjälpmedel de använder och hur de används. 

En förskollärare berättar: 

Bildstöd som sagt, tidsstöd har vi och lite andra sån hära tyngdgrejer barnen kan ha i knät vid ex samling, 

som en orm som slingras runt barnet som är lite tyngd i. […] De vill vara med på samlingen nu och jag 

upplever att det blir ett annat lugn i barnen med tyngden från ormen, de klarar av att sitta stilla längre 

(F3, 2022) 
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En tolkning av citatet ovan är att förskolläraren påtalar hur användandet av hjälpmedel i form 

av stöd i olika variationer kan göra verksamheten mer inkluderande då barnen genom denna 

stöttning inkluderas i olika moment i verksamheten. 

Vidare beskriver en förskollärare ett annat sätt att använda bildstöd på: 

Vi använder det på vår tavla så att alla barnen ser vart de ska vara, alltså alla barnen behöver ju det här 

stödet mer eller mindre. Sen har vi haft sådana här knippor i kläderna, med bilder, övergångsbilder, som 

man bara kan dra fram och visa dem den här bilden att nu ska vi gå och äta frukt eller nu ska vi gå in 

och så vidare (F2, 2022). 

Här kan en tolkning vara att bildstöd kan användas i olika situationer för att underlätta och 

förtydliga för de barn som behöver mer stöd vid exempelvis övergångar och aktiviteter. 

Förskolläraren talar även om en mer lättillgänglig variant av bildstöd som kan användas 

platsoberoende vilket möjliggör för fler användningsområden. Denna beskrivning om 

bildstödets användning visar tydligt på en anpassning i miljön som gynnar alla barn. 

Sammanfattning av förskollärarnas tankar kring anpassningar i miljön 

Två av förskollärarna berättar hur de arbetar med intrycksreducering genom tydliga miljöer 

och beskriver hur de använder sig av hjälpmedel såsom bild- och tidsstöd för att uppnå detta. 

För barn med sensorisk överkänslighet kan röriga miljöer med mycket material utgöra ett 

hinder för dem då de blir överväldigade av alla intryck och detta påverkar deras förmåga att 

koncentrera sig och delta i samspel med andra barn. Bildstödet användes både inom- och 

utomhus som ett förtydligande komplement vid påklädning, in-och utgång samt inför 

fruktstund och vid aktiviteter, vilket kan ge stöd åt alla barn. Detta stöd används även på 

samlingstavlan för att presentera dagordningen och för att markera ett materials plats i 

hyllan. En av förskollärarna ansåg att för mycket material rörde till det för barnen i behov 

av särskilt stöd och därför skalades miljöerna av till en sådan grad att de inte längre blev 

tillgängliga för något av barnen. En anpassning av miljöerna kan fungera inkluderande så 

länge fokus inte enbart ligger på specifika barn utan på att åstadkomma miljöer som 

innefattar alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Övergripande går förskollärarnas 

tankar om miljön och dess utformnings inverkan på barn i linje med det kritiska perspektiv 

som denna studie utgår från.  

7.2.2 Utmaningar och möjligheter i miljöer för alla 

Samtliga förskollärare menar att den fysiska miljön och dess utformning är viktig för det 

inkluderande arbetet i förskolan men några påtalar också hur en balans måste finnas 

gällande anpassningarna så att miljön fortfarande fungerar för alla barn. En förskollärares 

tankar löd som följande: 

Vi har inte lika mycket material framme utan om de andra barnen vill ha någonting så får de följa med 

in i förrådet och gå och hämta liksom. Så det har blivit mera att barnen måste fråga än att det är 

tillgängliga lärmiljöer. Det blir mycket fokus på just de barnen som behöver extra stöd. Vad kan vi göra 

för att göra miljön annorlunda för dem och si och så, men då blir det mer att man smalnar ner det. Att 

det blir för enkelt för de andra barnen, för vi jobbar i en verksamhet som är 3–5 så det är ett ganska brett 

åldersspann och då är det ganska svårt att inkludera alla i de olika lärmiljöerna på det sättet (F1, 2022). 
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Jag tolkar det som att hen ser stora utmaningar i skapandet av miljöer som fungerar 

inkluderande för alla på en avdelning med en variation av barn med olika behov och åldrar. 

Det blir i citatet tydligt att de anpassningar som gjorts för barnen med särskilda behov 

resulterat i att göra miljön otillgänglig för resterande av barnen på avdelningen.  

En annan förskollärare menar att: 

Det är bra om det finns material som inte är färdigbestämt, som man kan göra med själv, men också att 

det finns ett färdigbestämt material som bilar som hen vet hur han ska använda men också att det finns 

annat som klossar. Då kunde hen använda bilen med klossarna och sen börja leka med djur och då kunde 

vi använda klossarna för att bygga hus till djuren och då blev hen ju inkluderad i det som de andra 

barnen gör men på hens nivå (F2, 2022). 

En tolkning är att hen vill påtala hur olika sorters material, dels kodat, dels okodat kan 

användas för att successivt inkludera ett barn med särskilda behov i samspel och gemenskap 

genom lek.  

Nedan presenteras excerpt från de svaren förskollärarna gav på frågan om hur de tänker 

kring placering av barn i behov av särskilt stöd i allmän respektive specialutformad 

förskola/grupp.  

En förskollärare uttrycker sig som följande: 

Barngrupperna vi har är för stora, alltså det är för många barn för att hinna med. Och så om det här 

barnet då inte har en speciell person som går bredvid som stöd och hjälper hen, då kände vi att man inte 

hinner med det som det barnet har rätt till. Jag kan känna att hade man haft mer tid och hen hade haft 

mer stöd av en specifik person så hade hen ju kanske utvecklats ännu mer. […] Samtidigt så blir det ju 

bra för de andra barnen att se att alla är inte lika, alla har sitt sätt att vara och man blir ändå accepterad 

för det (F2, 2022). 

En tolkning är att hen är för inkludering men också menar att barngruppens storlek har en 

stor inverkan på hur mycket tid som kan läggas på att tillgodose de behoven var barn har, än 

mindre större behov. Vidare tolkar jag det som att hen menar att om fler resurser gjordes 

tillgängliga och barngruppernas storlek minskade skulle det ge förskolor och dess lärare 

större möjligheter att lyckas i skapandet av en inkluderande gemenskap.  

En annan förskollärare delar sin åsikt i frågan: 

Jag tror det beror på, hur mycket diagnos snackar man om liksom? En ADHD diagnos kan ju vara 

jätteliten, det kan ju vara koncentrationssvårigheter som är ganska lätt att jobba med liksom. Men 

kommer man upp på den nivån att det är utåtagerande och skrik, bitande och slagsmål varje dag, då 

kanske man måste börja fundera på lite mer, en annan form av förskola, eller en resurs […] det vore ju 

fel att sätta alla på så här, specialförskolor för man vill ju ändå att de ska utvecklas på samma sätt som 

alla andra barn, även om de inte riktigt har de möjligheterna (F1, 2022). 

Som till viss del liknar dennes: 

Jag är lite tudelad där, jag tror inte på inkludering till varje pris […] Jag tror på att barn med stora 

svårigheter, som dom barnen jag jobbade med förut, som var för smarta för förskolan men inte passar 

in på vanlig förskola behöver lite annan miljö som är anpassad för dom, så dom inte hamnar mellan 

stolarna och så. I särskolan var det väldigt avskalade miljöer och väldigt anpassat för de barnen, bra 

struktur och så. (F3, 2022). 

En tolkning av det första citatet är att förskolläraren anser att beroende på ett barns 

diagnos, dess grad samt hur detta visar sig hos barnet kan det vara bäst att barnet placeras i 
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en specialutformad verksamhet. Detta kan påvisa att hen inte ser barnens olikheter som en 

tillgång utan som något som utgör ett hinder för en fungerande verksamhet. Samtidigt visar 

hen på en medvetenhet om hur barn inte skulle ges samma förutsättningar för att utvecklas 

i en verksamhet speciellt utformad för barn i behov av särskilt stöd. Utifrån det andra 

citatet kan en tolka att förskolläraren tänker att det för barn med större behov av särskilt 

stöd skulle vara bra att placeras i en verksamhet med speciella anpassningar som gynnar 

dem. En tolkning kan vara att citatet visar på hens syn på placering av barn i behov av 

särskilt stöd i ordinarie verksamhet. Hen menar på att dessa barn inte hör hemma i 

ordinarie förskoleverksamhet. Denna syn på placering motarbetar inkludering. 

Sammanfattning av förskollärarnas tankar kring utmaningar och möjligheter i 
en miljö för alla 

Förskollärarnas tankar kring de olika utmaningar som de stött på i och med det inkluderande 

arbetet varierar. En påtalar att det är svårt att anpassa miljöerna på ett sådant sätt som gynnar 

alla barn då förändringar dels behöver göras för barn med särskilda behov dels för resterande 

av barnen på avdelningen men att anpassningarna lätt fokuseras på att tillgodose särskilda 

behov främst. Detta kan fungera mot snarare än för inkludering då de andra barnen kan 

uppleva att förändringarna negativt påverkar deras vardag men gynnar specifika barn och 

därmed kan en segregering ske mellan barnen på avdelningen. Samtliga förskollärare påtalar 

hur förskolegruppernas storlek påverkar möjligheterna för inkludering negativt då det inte 

finns tillräckligt med resurser för att allas behov ska kunna tillgodoses. Denna brist på 

resurser kombinerat med för stora barngrupper resulterar i att en fungerande vardag 

prioriteras över ett aktivt inkluderande arbete vilket gör att barnen med särskilda behov lätt 

faller mellan stolarna. Därför menar två av tre förskollärare att det kan vara bättre för barn 

med större behov att placeras i verksamhet speciellt utformad utifrån deras specifika behov, 

vilket inte går i linje med den definition av inkludering som det kritiska perspektivet står för. 
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8. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärares definition av inkluderingsbegreppet samt 

deras resonemang kring hur barn i behov av särskilt stöd kan gynnas av ett inkluderande 

arbetssätt och anpassade miljöer. Utifrån studiens syfte formulerades tre forskningsfrågor 

som vi under studien förhöll oss till både vid genomförandet av intervjuer och då vi under 

resultatdelen presenterade förskollärarnas resonemang som sedan analyserades.  

Resultatet av studien visar att förskollärares syn på inkludering övergripande lutar mot 

den sorts gemenskap som Göransson och Nilholm menar hör samman med inkludering. De 

beskriver gemenskap som tillhörande den fjärde definitionen av begreppet och detta är den 

nivå av inkludering som förskoleverksamheter bör sträva mot att uppnå. Gemenskap kan 

uppnås först då alla barns individuella behov tas i beaktande vid utformningen av 

undervisningen på ett sådant sätt att dessa tillgodoses vilket möjliggör för alla barns 

deltagande vid ett och samma undervisningstillfälle (Göransson & Nilholm, 2014, s. 268). 

Förskollärarna beskriver hur de på barns interaktioner, kroppsspråk, mimik och mående kan 

se huruvida de är inkluderade i gemenskapen på förskolan eller inte. Detta kan tydas som att 

förskollärarna gör en tolkning av barnens deltagande i gruppens gemenskap utifrån 

ovannämnda aspekter för att se om verksamheten fungerar inkluderande eller inte. Nilholm 

och Alm menar på att det enda sättet att ta reda på om verksamheten är fullt inkluderande är 

att efterfråga barnens egna känslor, tankar och upplevelser (2010, s. 249). 

Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna genom sina resonemang kring de 

anpassningar som görs i den fysiska miljön och hur dessa möjliggör för alla barns deltagande 

visar på en förståelse för hur tillgängliga och inkluderande lärmiljöer kan åstadkommas. 

Miljön är ett av de centrala begreppen som flitigt används inom det kritiska perspektivet då 

miljön kan vara avgörande för att uppnå inkludering. Några av de anpassningar som gjorts i 

den fysiska miljön i de olika verksamheterna är att de utformats med tydlig struktur, material 

har uppmärkta platser och olika former av stödjande hjälpmedel såsom bildstöd, som 

används för att göra verksamheten tydlig för alla barn. Lundqvist lyfter fram detta 

tydliggörande i verksamhetens miljöer genom användandet av bildstöd som en kvalitativ 

metod som fungerar väl i skapandet av inkluderande miljöer (2022, s. 10). Tufvesson och 

Tufvesson lyfter hur en del barn med särskilda behov kan bli överväldigade sensoriskt av 

faktorer såsom oorganiserade miljöer och material och hur det kan störa deras 

koncentrationsförmåga. Genom anpassningar kan förskollärare möjliggöra för längre 

perioder av koncentration för barnen (2007, s. 47–49).  

Resultatet visade också hur en av verksamheterna i ett försök att anpassa miljön på 

avdelningen gjorde stora förändringar i möblemang och reducerade material för att förhindra 

ett barns normavvikande beteende, vilket resulterade i otillgängliga och kala lärmiljöer. 

Göransson och Nilholm definierar denna typ av inkludering som specificerad placering, 

vilket innebär att barn mer särskilda behov placeras i ordinarie verksamhet med goda 

förutsättningar för dem (2014, s. 268–270). Denna syn på inkludering korrelerar med de 

förändringar som gjordes i miljön då de var tänkta att anpassa den efter ett barns behov, 

vilket ledde till att resterande barns behov åsidosattes. 

Resultatet visar att samtliga förskollärare i båda delstudierna upplever att barngruppernas 

storlek fungerar utmanande för det inkluderande arbetet i förskolan och menar att de inte 
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räcker till för att tillgodose alla barns individuella behov. De påtalar en avsaknad av 

tillräckliga resurser för att bedriva ett adekvat arbete för inkludering. Även Edfelt påtalar hur 

de stora barngrupperna i dagens förskolor leder till ökade stressnivåer hos både barn och 

pedagoger vilket påverkar kvaliteten på det pedagogiska arbetet i verksamheten. Större 

barngrupper har även inverkan på miljön i förskolan då fler barn på samma yta innebär högre 

ljudnivåer, ett ökat antal konflikter och en uppkomst av problemskapande beteenden. 

Samtidigt påverkas barnens trygghet då pedagogerna inte får den tid som behövs med var 

barn för att skapa förtroendefulla relationer med dem, vilket försvårar det inkluderande 

arbetet (2019, s. 14–15). Edfelts tankar om hur stora barngrupper kan leda till en ökning av 

problemskapande beteenden överensstämmer med den koppling Greene gör mellan dessa 

beteenden och miljön barnen vistas i. Greene menar att problemskapande beteenden kan 

kopplas till situationer där barn reagerar på övermäktiga krav som de saknar rätt 

förutsättningar för att möta. Han påtalar hur vuxna behöver skapa rätt förutsättningar för 

barnen genom att arbeta förebyggande och ge dem rätt verktyg för att kunna hantera dessa 

situationer (2008, s. 161). 

Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna använder sig av olika strategier för 

inkludering, de talade om vikten av att vara närvarande för att kunna ge rätt stöd i olika 

situationer såsom vid samlingar, övergångar och i leken. En förskollärare beskriver vidare 

hur pedagogers närvaro i samlingen kan ge barn det stöd de behöver för att kunna delta 

genom att lägga en hand på deras rygg eller enbart genom att närvara fysiskt. Nilholm och 

Alm beskriver en liknande strategi där den pedagog som inte leder samlingen kan lägga 

fokus på att tillgodose de individuella behov barnen har och därmed ge dem rätt 

förutsättningar för att delta i gemenskapen (2010, s. 246–247). Ytterligare en strategi som 

beskrivs är hur de på en avdelning arbetar förebyggande genom att tala om olika känslor och 

hjälpa barnen sätta ord på hur de känner för att de vid olika situationer ska kunna ge uttryck 

för sina känslor genom ord i stället för att agera ut dem. Greene lyfter hur de vuxna i ett 

barns omgivning kan stötta dem i olika situationer som uppstår genom att identifiera vilka 

moment barnet har svårt för och sedan hjälpa dem hantera dessa. Han menar att ett 

förebyggande arbete som den känslohantering förskolläraren beskriver kan ge ett sådant stöd 

som hjälper barn utveckla förmågor som kan hjälpa dem i olika sammanhang (2008, s. 161–

163).  

Utifrån ett fåtal citat i resultatet synliggörs ett mönster av hur barn i behov av särskilt stöd 

och barn utan behov av särskilt stöd benämns på ett sätt som påvisar ett vi och dem tänk hos 

vissa förskollärare. Detta är något som inte går i linje med det kritiska perspektivet och 

Göransson och Nilholm påtalar att en sådan syn hos förskollärarna kan förhindra att 

gemenskap uppnås i barngruppen om de öppet uttrycker sig särskiljande gällande barnen 

(2019, s. 31–32).  

Ett resultat visar på att många av förskollärarna resonerar kring hur barns olikheter bör 

ses som en tillgång och en förskollärare specifikt uttryckte en oförståelse för uppdelandet av 

barn mellan allmän förskola och specialutformade verksamheter då detta går emot 

grundtanken med inkludering. Ett fåtal av förskollärarna ställer sig till viss del positivt till 

placering av barn med särskilda behov i en separat verksamhet och menar på att det skulle 

gynna dem och motiverar detta med att deras behov är för stora för att dessa ska kunna 

tillgodoses i allmän förskola. Detta resonemang lutar mot det kompensatoriska perspektivet 
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där barns särskilda behov ses som brister som genom olika åtgärder måste kompenseras för 

och därmed förespråkas särlösningar som placering av dessa barn i specialpedagogisk 

verksamhet (Nilholm, 2020, s. 51–53).  

Resultatet visar slutligen att samtliga förskollärare lyfter en brist på resurser och tid, en 

förskollärare delar att hens svar vid efterfrågan om stöd från ledningen fick förklarat att de 

ekonomiska förutsättningarna inte finns att sätta in resurser och extra personal. Nilholm 

menar på hur bristen på förskollärare utgör ett hinder för inkludering i verksamheten då alla 

barn, i synnerhet de med särskilda behov behöver kompetenta pedagoger som ger dem rätt 

stöd för lärande och utveckling. Läraryrket framställs i dålig dager i media där brister i 

arbetsmiljön och stressnivåer som leder till utbrändhet lyfts fram och påvisar de mindre 

attraktiva sidorna av yrket. Detta förklarar till viss del bristen på förskollärare då 

professionens rykte bidrar till färre sökande till lärarutbildningarna (2019, s. 129). 

Edfelt erbjuder en alternativ lösning och menar att resurserna bör läggas på 

kompetenshöjande insatser för befintlig personal och på anpassning av miljöer och material 

och hur detta kan ge större möjligheter för god funktion i verksamheten än vad ytterligare 

personal skulle tillbringa. Han motiverar detta med att påtala hur tillräcklig kompetens 

saknas gällande barns beteenden för att pedagogerna ska kunna hantera olika situationer som 

uppstår (2019, s. 26–27).  

Sett till inkluderingsarbetet i förskolan utgör dessa brister på system- och samhällsnivå 

en stor utmaning för både förskollärare och övrig förskolepersonal runt om i landet, som inte 

har något annat val än att förhålla sig till de resurser de tilldelats. För den mångfald av barn 

vi möter i dagens förskolor kan detta innebära att deras utveckling och lärande drabbas och 

att de inte får ut det mesta av utbildningen i förskolan. Om inte tillräckliga resurser finns för 

att anpassa verksamhetens miljöer, anställa nog med personal och erbjuda 

kompetensutveckling kommer det pedagogiska arbetet och därmed barnen bli lidande. 
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9. Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärares definition av inkluderingsbegreppet samt 

deras resonemang kring hur barn i behov av särskilt stöd kan gynnas av ett inkluderande 

arbetssätt och anpassade miljöer. Utifrån studiens resultat kan vi se att förskollärarna över 

lag visar på goda tankar om hur en inkluderande förskoleverksamhet bör utformas för att 

innefatta alla barn genom att tillgodose deras individuella behov. Förskollärarnas förståelse 

för begreppet belyser en tanke om god gemenskap för alla i barngruppen där de tillåts vara 

sig själva och utvecklas, leka och lära tillsammans.  

I resultatet redogjordes det för de olika strategier förskollärarna använder i sitt arbetssätt 

och hur dessa kombinerat med deras förhållningssätt och syn på barns olikheter bidrar till en 

gemenskap. Förskollärarna visar övergripande på stor förståelse för hur den fysiska miljöns 

utformning kan fungera utmanande och möjliggörande för barn med särskilda behov. De 

talar om olika anpassningar som kan göras i förskolans miljöer och visar på en medvetenhet 

kring hur en tydlig struktur i miljön och användandet av tydliggörande stöd kan gynna alla 

barn. Sett till det perspektiv vi i studien utgått ifrån stämmer förskollärarnas resonemang om 

inkludering som gemenskap och deras syn på barns olikheter överens med en kritisk 

definition av begreppet.  

Resultatet påvisar att samtliga förskollärare ser både möjligheter och utmaningar i arbetet 

med inkludering i förskolan. Mängden barn i relation till antalet pedagoger, i synnerhet 

förskollärare utgör ett hinder då det pedagogiska arbetet hamnar efter till följd av 

överväldigande arbetskrav. Utifrån resultatet blir det tydligt att mer kompetens behövs för 

att bemöta den mångfald som barn representerar genom fortlöpande kompetensutveckling 

av all förskolepersonal. 

I denna studie genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med förskollärare 

för att undersöka hur de definierar inkluderingsbegreppet samt resonerar kring miljöns 

betydelse för inkludering.  

För vidare forskning vore det intressant att komplettera de kvalitativa intervjuerna med 

observationer i verksamheten för att efterfråga förskollärares resonemang kring det 

inkluderande arbetet i förskolan samt observera hur detta arbete faktiskt ser ut i praktiken. 

Vidare skulle även barnintervjuer tillägga ett viktigt perspektiv på inkluderingsarbetet då 

barnen själva kan berätta hur de upplever miljön i förskolan. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till rektorer 

Hejsan!  

 

Vi heter Agnes Tilesjö och Nathalie Björklund och vi är lärarstudenter som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, vi har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vårt syfte med vår studie är att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i den 

allmänna förskolan samt hur lärmiljöerna anpassas utifrån deras behov. Deltagandet i studien 

innebär att vi kommer att intervjua 2–3 pedagoger från er verksamhet. Vi uppskattar att varje 

intervju kommer att ta cirka 30–45 minuter. Under intervjuerna kommer vi att använda 

ljudupptagning som underlag för bearbetning av vårt arbete. Datainsamlingen kommer att 

ske under vecka 42–43. Insamlad data kommer att analyseras under innevarande termin. 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter 

vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande svara gärna på detta mejl så kommer vi överens om vilken 

dag och tid som passar er. 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: Christer Rödin 

 

Lärarstudenter: 

 

Agnes Tilesjö 

 

Nathalie Björklund 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Studien, som kommer att handla om inkludering i lärmiljöer, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Agnes Tilesjö och Nathalie Björklund 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att deltaga i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer 

att spelas in för att studenterna sedan kan använda materialet för bearbetning. 

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 mitt medverkande är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas av mig 

…………………………………………….. 

Underskrift 

....................................................................... 

Ort och datum 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 

 

Bilaga 3. Intervjuguide delstudie 1 

 

 

      Generella frågor 

1. Hur många år har du varit verksam som förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

3. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Specifika frågor 

 

4. Vad betyder inkludering för dig? 

5. Hur kan man se att ett barn är inkluderat? 

6. Vad kännetecknar ett barn i behov av särskilt stöd enligt dig? 

7. Vilka möjligheter och utmaningar ser du med inkluderingsarbetet? 

8. Vilket arbetssätt anser du personligen gynnar barn i behov av särskilt stöd? 

9. Hur kan samlingen utformas på ett sådant sätt att barn i behov av särskilt stöd blir 

inkluderade i en del av gemenskapen? 

10. Barns olikheter ska ses som en tillgång i undervisningen och för lärandet. Hur 

tänker du att man kan arbeta för att uppnå detta?  

11. Hur tänker du kring placering av barn i behov av särskilt stöd i allmän förskola 

respektive specialutformad förskola/grupp? 
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Bilaga 4. Intervjuguide delstudie 2 

Generella frågor  

  

1. Hur länge har du varit verksam som förskollärare?  

2. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

  

  

Specifika frågor  

3.  Finns det några barn i behov av särskilt stöd på er avdelning?  

4. Vad i den fysiska miljön, tror du, kan upplevas som utmanade för barn i behov 

av särskilt stöd? 

5. Vilka förändringar har gjorts i den fysiska miljön på din avdelning i syfte att 

anpassa den utifrån barnens olika behov? Upplevde du att anpassningen gav en 

positiv effekt?  

6. Vilka hjälpmedel finns att tillgå på er avdelning? Hur används dem?  

7. Hur tänker du kring den fysiska miljöns roll i det inkluderande arbetet?  

8. Hur tänker du kring placering av barn i behov av särskilt stöd i allmän förskola 

respektive i förskola/grupp där miljön har specialutformats?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


