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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om inkludering och exkludering i förskolan. Teoretiska 

utgångspunkten i detta arbete är det fenomenologiska perspektivet, då syftet med arbetet 

är att undersöka hur föräldrar upplever inkludering och exkludering i förskolan, vad 

föräldrarna anser vart ansvarsfördelningen mellan hem och förskola går samt hur 

föräldrarna upplever dialogen mellan hem och förskola. För att samla in relevant data 

har jag använt mig av intervju med föräldrar från två olika förskolor för att få en större 

vidd på min insamlade data. Föräldrarnas upplevelser och tankar om inkludering och 

exkludering är lika varandra, merparten av föräldrarna hade samma tankar och 

upplevelser om just inkludering och exkludering. Ansvarsfördelningen mellan 

föräldrarna och förskolan råder det delade meningar mellan föräldrarna likaså dialog 

mellan förskolan och hemmet. En del av de tillfrågade föräldrarna upplevde att dialogen 

mellan förskola och hemmet var obefintligt vilket är synd då det står i LPFÖ98 

reviderad 2010 att förskolan och förskollärarna ska föra fortlöpande samtal med barnets 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. 

Nyckelbegrepp: Pedagogik, förskola, föräldrar inkludering, exkludering. 
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Inledning 

Vid höstterminens start får jag alltid höra hur många barn det är som blir utsatta och 

mobbade i skolor. Gång på gång kan jag höra hur skolorna inte har gjort något för att 

förhindra mobbningen som finns. Men hur ser det egentligen ut på förskolan? Jag hör 

sällan media berätta om hur barn på förskolan har det. 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete om inkludering och exkludering i förskolan - 

föräldrars uppfattning om inkludering och exkludering i förskolan och hur dialogen 

mellan förskolan och hemmet ser ut. Valet har vuxit fram under min tid vid 

lärarprogrammet då jag under vår verksamhetsförlagda utbildning vid olika förskolor 

har upplevt att föräldrar ibland upplever det som att de inte blir hörda för sina åsikter 

och funderingar i förskolan. Många föräldrar har upplevt sig själva som jobbiga när de 

gång på gång har frågat förskolan hur det egentligen är med deras barn i den aktuella 

verksamheten. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur föräldrar uppfattar inkludering och 

exkludering i förskolan samt hur dialogen mellan hemmet och förskolan ser ut.  

Bakgrund 

I dagens samhälle sker det dagligen att människor inkluderar och exkluderar sig från 

andra människor. Människor grupperas för att göra sin tillvaro hanterbar, även barn på 

förskolor grupperar varandra för att skapa ordning i sin tillvaro för att kunna hantera och 

förstå den vilket Wrethander Bliding (2007) betonar. 

Människor inkluderar och exkluderar varandra som är snarlik sig själv eller som är 

avvikande (Billing, 1995; Lutz, 2009). Människor och barn kan även inkludera och 

exkludera varandra för att få en gruppgemenskap. Barn inkluderar sig till andra barn 

som de känner trygghet med. Vuxna och barn kan även inkludera varandra utifrån vilket 

intresse man har, man kategoriserar sin tillvaro för att göra den hanterbar. 

Enligt Jonsdottri (2007) är förskolan en plats där barn skapar goda relationer och 

gemenskap med varandra. Pedagogerna är därför förebilder för barn och pedagogernas 

förhållningssätt och uppfattning speglar av sig på förskolebarn. 

Inkludering och exkludering kan i bland upplevas som laddade begrepp, speciellt 

exkludering. Exkludering kan upplevas som negativt då det oftast blandar ihop sig med 

begreppet mobbning. Många anser att exkludering är något negativt då människor blir 

utanför en visst specifik grupp. Det många inte tänker på är att när man inkluderar sig i 

en gemenskap så exkluderar man sig samtidigt från en annan gemenskap. 



6 

 

Vad säger Lpfö 94? 

Enligt läroplanen för förskolan (1998 reviderad 2010) ska förskolan erbjuda alla barn 

inom förskolan en trygg miljö som ska både locka och utmana barnen till lek och 

aktivitet. Miljön ska inspirera barnen till att utforska omvärlden. Det framgår även att 

förskollärarna ska möta varje barns möjlighet samt engagera sig i samspelet för både det 

enskilda barnet och med barngruppen. 

Därför är det viktigt att förskollärarna har samma synsätt på inkludering och 

exkludering på den avdelning som de arbetar på. Det är även viktigt att visa barn att de 

inte alltid kan leka med de barn som de kanske vill leka med, då det, enligt LPFÖ98, 

viktigt att barn får leka då det är en viktig aspekt för barns utveckling och lärande. 

Förskolan ska främja barns utveckling och lärandet ska prägla förskoleverksamheten. 

Leken ska stimulera barns fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem tillsammans. 

Det är även viktigt att barn lär sig att samarbeta med olika barn och inte en och samma 

hela tiden. Det är viktigt att barn får utveckla sig själva genom sin lek då det är genom 

leken som barn lär sig att samarbeta med andra. 

En annan viktig aspekt är att förskolan och hemmet arbetar tillsammans för att utveckla 

barnen på bästa sätt. Lpfö 98 reviderad 2010 betonar även att vårdnadshavare har det 

största ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska, enligt Lpfö 98 

reviderad 2010, komplettera hemmet genom att skapa de bästa förutsättningar för att 

varje barn på förskolan ska kunnas utvecklas rikt och mångsidigt. Därför ska förskolans 

arbete ske förtroendefullt samarbete med hemmet. 

Därför är detta en stor och viktig aspekt. Brister respekten mellan hemmet och förskolan 

kan det gå dåligt för det barnet. Därför är det viktigt att skapa ett förtroende för 

varandra. 

Sammanfattning 

I dagens samhälle inkluderar och exkluderar människor varandra. Människor inkluderar 

varandra som är snarlik sig själv och exkluderar människor som är avvikande. 

Förskolan är en plats där barn skapar relationer mellan varandra. Pedagogerna blir barns 

förebilder och pedagogens förhållningssätt och uppfattning speglar av sig på barnen. 

Miljön spelar en stor roll då den ska bjuda in barn till lek och aktivitet. Det är även 

viktigt att barn får lära sig att de inte kan leka med samma barn eftersom det är viktigt 

att kunna samarbeta med andra. 

Det är även viktigt att samarbetet mellan hem och förskola fungerar då föräldrarna har 

det största ansvaret för barns fostran och förskolan ska ge barn förutsättning at utvecklas 

rikt och mångsidigt. 
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Litteraturöversikt 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning om inkludering och exkludering som ett 

socialt fenomen, samt faktorer som påverkar inkludering och exkludering i 

förskolemiljön. 

Tidigare forskning 

Inkludering och exkludering 

Inkludering och exkludering handlar om att gruppera människor utifrån för att skapa 

samhörighet och delaktighet. Jonsdottri (2007) belyser att det är de sociala samspelen 

mellan människor som är det viktiga med att känna tillhörighet med andra. Enligt 

Wrethander Bliding (2009, s.43) innebär inkludering att människor sorteras efter olika 

gemenskaper och samhörigheter. För att kunna förstå och hantera tillvaron är det 

nödvändigt att skapa ordning. Strandell (1994, s.211), vilket människor och barn gör 

genom att inkludera andra personer som är lik sig själv och att exkludera människor 

som är avvikande. Wrethander Bilding (2009) och Änggård (2005) betonar att inkludera 

en människa exkluderar man en annan, även uteslutande handlingar kan medföra både 

samhörighet och gemenskap med andra, även fast det är två olika kamratgrupper. 

Enligt Ytterhus(2002) framhåller att det finns en hierarki inom förskolan, denna hierarki 

bygger på hur barnen på förskolan är. Barn som visar sig rolig och social jobbar med att 

bevara denna roll för att ha kvar sin plats i hierarkin. Änggård (2005) påtalar att 

inkludering och exkludering är något som ständigt pågår inom förskolan (se även 

Corsaro, 1985; Strandell, 1994). Änggård (2005, s.150) beskriver även att barn som 

upplevs som annorlunda riskerar att exkluderas då barn vill känna tillhörighet i de 

sociala sammanhang de vistas i, barn vill även identifiera sig och känna igen sig själva i 

dessa sociala sammanhang. 

Språket är ett viktigt redskap i inkluderande och exkluderande situationer på förskolan 

enligt Wrethander Bliding (2009). Lutz (2009) påpekar att barn med särskilda behov 

kan ha svårt att anpassa sig i leksituationerna på förskolan. Barn som har 

koncentrationssvårigheter kan även ha svårt att anpassa sig i den pågående leken (ibid.). 

Lutz (2009) belyser även att barn som har svårt med språket har svårt att kommunicera 

vilket i sin tur kan leda till att samspelet med de andra barnen blir svårt. Detta kan leda 

till att barn med talsvårigheter blir exkluderade. 

Asher och Renshaw (1981) betonar att det finns många barn inom förskolan som inte är 

delaktiga i gruppgemenskapen, detta skriver även Sundell och Colbiörnsen (1999). De 

barn som inte är delaktiga i gemenskapen är de barn som kan upplevas som avvikande 

av de andra barnen. Dessa barn skapar ingen ordning hos de andra barnen vilket 

resulterar i att de barn som upplevs som avvikande exkluderas. 

Det kan även hända att barn som inte är på samma utvecklingsstadium som de andra 

barnen på förskolan exkluderas, då barnen kan ha svårt att följa med i leken. Dessa barn 
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blir då exkluderade av de andra barnen på förskolan. Detta är även ett tecken på att man 

inkluderar människor som är lik sig själv, och även att skapa ordning i sin tillvaro. 

Barn har ett relationsarbete med varandra. Enligt Wrethander Bliding (2007) innebär 

barns relationsarbete att barn utesluter vissa och andra barn innesluts. Wrethander 

Bliding (2007) påpekar även att uteslutande handlingar är ett redskap för att skapa en 

samhörighet med andra barn. 

Föräldrakontakt 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) har föräldrar tidigare inte varit 

involverade i förskolans arbete, detta beror på att man var rädd för att de föräldrar med 

hög utbildning skulle ta för sig mer vilket man trodde skulle resultera i att det inte skulle 

bli en likvärdig skola för alla barn. Idag ser det annorlunda ut i både förskolan och i 

skolan. Föräldrarna har idag större inflytande än vad de har haft tidigare (ibid.). Hedin 

(1998, s.3) betonar att det är av största vikt som föräldrarna ges inflytande inom 

förskola och skola, då detta leder till att föräldrarna ger en möjlighet till ansvar. 

Föräldrarna är mer involverade i förskolans verksamhet idag än vad de har varit 

tidigare. Vissa förskolor har föräldrar kooperativt vilket innebär att föräldrarna har mer 

insyn på verksamheten än på andra förskolor. På kooperativa förskolor får föräldrarna 

en insyn på hur verksamheten sköts vilket föräldrar på icke kooperativa förskolor får. 

OECD genomförde en studie som visar att en viktig del i förskollärarnas uppgift är att 

hålla föräldrar informerade om vad som sker i förskola och skola, det är även viktigt att 

involvera föräldrarna i förskolans verksamhet. Myndigheten för skolutveckling (2007, 

s.5) betonar även att det är viktigt att få ett bra samarbete mellan förskolan och 

föräldrar. Har förskolan och föräldrarna ett bra och fungerande samarbete resulterar 

detta i att det går bra för barnet på förskolan. Om samarbetet mellan förskolan och 

föräldrarna inte fungerar kan föräldrarna uppleva att de inte blir hörda av förskolans 

personal (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Det framgår även från Myndigheten 

för skolutveckling (2007) att förskollärarna kan se föräldrar som brister får sina eller sitt 

barn istället för en resurs om samarbetet mellan förskolan och hemmet inte fungerar på 

ett bra sätt. 

Jensen och Jensen (2008) påpekar även att som pedagog i förskolan och i skolan så ska 

man som pedagog kunna samarbeta med alla föräldrar. Som pedagog behöver man ha 

en stor tolerans gentemot föräldrar då det finns många olikheter som fodrar en stor 

öppenhet, fördomsfrihet och tolerans hos pedagogen. Jensen och Jensen (2008) betonar 

även att det dagliga samtalet handlar om att bugga upp meningsfulla relationer mellan 

förskolans pedagoger och föräldrarna. 

Enligt Fredriksson (1991) är det ett ständigt samarbetsbehov mellan pedagoger och 

föräldrar. En viktig aspekt är hur man som pedagog är villig att lägga ner tid och 

engagemang. Fredriksson (1991) påpekar även att en grundförutsättning är att 

föräldrarna har ett intresse av barnets vardag på förskolan och att förskolans pedagoger 

är villiga att samarbeta. Fredriksson (1991) betonar samtidigt att det är pedagogernas 

uppgift att välkomna föräldrarna att vara delaktiga i verksamheten på förskolan. För att 
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föräldrarna ska kunna få en insyn och åsikt om verksamheten måste föräldrarna få 

kunskap och regelbunden information om vad som händer på barnets förskola. För att 

banden mellan förskolan och hemmet ska bli starka måste det finnas ömsesidigt 

förtroende, maktbalans och varma relationer mellan föräldrar och pedagoger 

(Fredriksson, 1991). 

Sammanfattning 

Inkludering och exkludering handlar om att gruppera människor för att skapa 

samhörighet och delaktighet. Det finns även hierarki inom förskolan som bygger på hur 

barnen på förskolan är. För att hålla kvar sin plats i sin hierarki så är barnen roliga och 

sociala. 

Föräldrar kontakten har med åren blivit bättre. Tidigare var trodde man att föräldrar med 

högre utbildning skulle ta för sig mer och man trodde då att det inte skulle bli en 

likvärdig skola för alla barn. Idag är det annorlunda, idag har föräldrarna mer insyn i 

verksamheten vilket leder till att föräldrarna får mer ansvar 

Teoretisk utgångspunkt 

Edmund Husserl (1859-1938) sägs vara grundaren till fenomenologin. Enligt 

Stensmo(2002) fokuserar fenomenologin på olika företeelser som finns hos enskilda 

människor. Den fenomenologiska forskningsfokuset ligger i människans medvetande, 

där erfarenheter och upplever upplevs om omvärlden. Forskarens uppgift är att lyfta 

fram det som finns i en individs medvetande, där både erfarenheter och upplevelser 

finns om omvärlden, utan att förvränga och blanda samman sina egna personliga 

erfarenheter och upplevelser med den andra personens. Stensmo (2002) påpekar även att 

alla människor upplever situationer olika och på sitt eget sätt, därför kan ingen 

upplevelse generaliseras. Bjurwill (1995) understryker att fenomenologin är att man vill 

synliggöra saker på ett annat sätt än vad det i själva verket är. 

Den fenomenologiska tanken är att det inte finns en värld som individen eller 

individerna urskiljer på olika sätt, varje individ urskiljer världen ur sitt eget perspektiv. 

Genom fenomenologins glasögon finns ett intresse för relationen mellan hur ett objekt 

uppfattar och förstår något och hur detta sedan tolkas av en annan. Detta är därför 

viktigt att en forskare, som Stensmo (2002) understryker, inte blandar in sina egna 

erfarenheter med respondentens. Fenomenologiskt perspektiv används när forskare vill 

ta reda på vilka erfarenheter respondenter har inom ett specifikt ämne, som exempelvis 

hur upplever föräldrar och barn läxläsningen hemma. 

För att på bästa sätt kunna analysera våra insamlade data har jag utgått från ett 

fenomenologiskt perspektiv. Med ett fenomenologiskt perspektiv får jag förståelse hur 

våra respondenter har för uppfattning om inkludering och exkludering (Kvale, 1997). 

Giorgi och Giorgi 2008, Giorgi, 1997 betonar även att fenomenologi handlar även om 

att beskriva olika händelser i livet. 
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Centrala begrepp 

Inkludering/inneslutning 

Med inkludering menar jag att man tillåts vara med i en viss grupp och dess gemenskap. 

Begreppet inneslutning använde jag när jag genomförde våra intervjuer med föräldrar, 

då begreppet inkludering kan bli svårt att förstå vad jag menar. Inneslutning menar jag 

med att man tillåts att vara med i en grupp. 

Exkludering/Uteslutning 

Med exkludering menar jag att man inte tillåts vara med i en viss grupp och dess 

gemenskap 

Begreppet uteslutning använde jag vid intervjuerna med föräldrarna, då begreppet 

exkludering kan vara svårt att förstå vad som egentligen menas med det. Med 

uteslutning menar jag att man utesluts från en grupp (Wrethander Bliding, 2007) 

Fenomenologi 

Människans egna erfarenheter och kunskap om ett specifikt ämne. 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur arbetet mellan föräldrar och förskola ser ut 

när det gäller inkludering och exkludering. Genom att intervjua föräldrar som har barn 

på olika förskolor får jag en bredare uppfattning om hur arbetet ser ut på olika skolor. 

- Hur upplever du som förälder vad inkludering och exkludering är i förskolan? 

- Vad anser du som förälder att ansvarsfärdelningen mellan hem och förskola ska 

gå? 

- Hur upplever föräldrarna att dialogen mellan hemmet och förskolan är? 

Metod 

I det här kapitlet behandlar jag min metod för hur jag har samlat in information till vår 

undersökning. I detta kapitel presenteras vår metod för datainsamling, urval, metod för 

bearbetning och analys, genomförande, etiska ställningsantaganden samt metodologiska 

reflektioner. 

Metod för datainsamling 

För att genomföra denna studie har jag samlat in kvalitativ data genom intervjuer med 

föräldrar. Enligt Esaiasson (2012) används samtalsintervju för att få en förståelse för 

människors uppfattning kring ett fenomen. Genom att använda sig av samtalsintervju 

ger det en bättre grund i sin undersökning då intervjuaren kan ställa följdfrågor om 

något är oklart. 

Intervjuerna för min studie är halvstrukturerade och uppdelade i olika teman i 

intevjuguiden (Se bilaga 1). Frågorna till intervjuerna är baserade utifrån studiens syfte. 
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Med hjälp av kvalitativ data får jag reda på vilken uppfattning respondenterna har kring 

ett visst ämne. 

Genomförande och bearbetning av insamlad data 

Undersökningens empiriska underlag utgörs från data från fältstudier där jag har 

intervjuat föräldrar från två olika förskolor i Uppsala. 

Vid studiens intervjuer använde jag mig av min intervjuguide, denna intervjuguide 

användes till samtliga intervjuer med föräldrarna. Givetvis var jag även lyhörd på 

respondenternas berättelse för att få fram deras syn och uppfattningar. 

Intervjupersonerna kontaktades genom mejl om skickades ut till förskolecheferna på de 

utvalda förskolorna. Genom förskolecheferna fick jag besked att två föräldrar på ena 

förskolan som var intresserade att ställa upp på intervju och en förälder på den andra 

förskolan . Intervjuerna ägde rum på de platser som respondenterna valde, på förskolan 

där deras barn gick. Jag valde att göra detta då Esaiasson (2007) betonade att 

respondenterna ska känna sig trygga i sin omgivning och i miljön. 

Innan intervjuerna ägde rum informerade jag att deras deltagande var frivilligt, vilket 

betyder att de är som helst kan avbryta intervjun, att materialet som samlas in genom 

deras medverkan enbart kommer användas till studien ifråga och att deras 

personuppgifter kommer förvara på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem, 

vilket vetenskapsrådet har framställt genom de fyra huvudprinciperna inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning). 

Intervjupersonerna fick innan intervjun frågan om de godkände att jag spelade in 

intervjun, detta för att underlätta den kommande transkribering. För at kunna bearbeta 

och analysera den insamlade data lyssnades inspelningarna igenom och transkriberades 

vid de avsnitt som ansågs väsentligt och relevant för undersökningen. Utifrån de teman 

och frågor som funnits i intervjuguiden samt mina frågeställningar har svaren från 

intervjuerna delats in i olika inriktningar, genom detta har jag sett både likheter och 

olikheter i svaren från respondenterna. Detta har lett till att jag har skapat bra 

förutsättningar för att kunna svara på min frågeställning. 

Genomförandet av intervjuerna tog mellan 1-1½ timme med föräldrarna. 

Urval 

Denna studie består av tre föräldrar från två olika förskolor i två olika kommuner. Valet 

av att använda mig av två olika förskolor i olika kommuner är för att få mer bredd på 

undersökningen då arbetet med inkludering och exkludering ser olika ut i olika 

kommuner. I studien har jag valt att kalla förskollärarna och föräldrarna för 

respondenter då jag vill ta reda på vilken uppfattning de har om inkludering och 

exkludering. Respondenterna i denna studie kommer från två olika förskolor. 

Respondenternas namn i denna studie är fiktiva. 
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Intervju som metod 

För att få reda på vilken uppfattning föräldrar har om inkludering och exkludering har 

jag valt att genomföra intervjuer. Esaiasson (2007) kallar denna form av intervju för 

samtalsintervju (sida: 258). Enigt Esaiasson (2007) går samtalsintervju ut på att man för 

ett interaktivt samtal mellan forskare och intervjupersonerna. 

Esaiasson (2007) beskriver även att vid samtalsintervju har forskaren färdiga frågor 

eller teman som varje svarsperson ska svara på. För att få ut så mycket som möjligt av 

respondenterna är även våra frågor uppdelade i olika teman. Att använda sig av 

samtalsintervju i denna undersökning handlar om att jag vill få en uppfattning av vad 

respondenterna anser inom ett område, som i detta fall är inkludering och exkludering 

Samtalsintervju passar därför in i denna studie. 

Kategorierna som kommer att användas är 

Föräldrar 

1. Vad är inkludering och exkludering för dig? 

2. Hur tycker du att förskolan arbetar med inkludering och exkludering? 

3. Hur upplever du att dialogen är mellan förskola och hemmet? 

Realibitet och validitet 

Under intervjuerna kunde jag inte se några uppenbara bakomliggande variabler som 

påverkar utfallet. Miljön var lugn och respondenterna syntes inte berörda av den yttre 

miljön under intervjuns gång. Jag är medveten om att svårigheten med valiteten i 

kvalitativ forskning men som Kvale (1997) påpekar att det inte behöver vara en svaghet 

uran det kan vara en enastående förmåga att spegla och sätta i fråga den undersökta 

sociala verklighet i dess sammanhang. Processen för att öka realibiteten i denna 

intervjustudie gjordes i tre steg. Mina urvalskriterier är att föräldrarna ska ha barn i 

förskolan. Urvalet av intervjupersoner skedde med Esiasson(2007) i åtanke då han 

menar att det är svårt att hålla en vetenskapligdistans till en person man redan känner. 

Därför valde jag att intervjua föräldrar jag inte känner/ har haft kontakt med under 

verksamhetsförlagd praktik. 

Det andra steget var att de teman som intervjuguiden var skriven i et lätt begripligt 

språk. Detta för att minska risken för missförstånd. Det tredje steget i urvalets realibitet 

innebar att informationen delgavs studiens generella syfta än de specifika. Om det 

specifika syftet framkommit kunde de ha medfört att informanternas svar hade färgats, 

vilket betyder att urvalet inte längre skulle kunnas ses som tillförlitligt. 

Etiska aspekter 

Mitt examensarbete utgår från vetenskapsrådets fyra etiska aspekter. Dessa etiska 

aspekter är till för att skydda personer som ingår i en undersökning. 
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Den första aspekten är informationskravet. Informationskravet går ut på att 

respondenterna får information om deras uppgift i denna studie går ut på samt 

respondenternas villkor för att delta.. Respondenterna vart även upplysta att de när som 

helst kan avbryta intervjun för studien då det är frivilligt att delta. Detta hände dock 

aldrig oss. Alla respondenter som tackade ja deltog från början till slut med intervjuerna 

vilket resulterade att jag slapp bortfall. 

Den andra etiska aspekten är samtyckeskravet. Samtyckeskravet uppmärksammades 

genom att jag frågade våra respondenter om deras samtycke att delta i vår undersökning. 

Jag hade en muntlig överenskommelse med respondenterna, detta ansåg jag räckte då 

jag genomförde intervjuer på förskollärare och föräldrar. Hade respondenterna varit 

under 15 år hade jag varit tvungna att ha föräldrarnas tillstånd att genomföra dessa 

intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den tredje aspekten är konfidentialitetskravet som går ut på att respondenterna är 

anonyma och att utomstående människor inte ska kunna förstå vilka personerna är som 

ingår i vår undersökning (vetenskapsrådet, 2002). Namnen i arbetet är fiktiva vilket gör 

att det är omöjligt för utomstående att ta reda på vilka respondenter jag har i vårt arbete . 

De fjärde och sista etiska aspekten är nyttjandekravet. Nyttjandekravet går ut på att vår 

insamlade information från våra respondenter inte kommer användas till något annat än 

vad som är sagts. All information jag använder oss av i vårt arbete från respondenterna 

har enbart använts till detta arbete och det vet våra respondenter om. 

Metodreflektioner 

De tre analyskategorierna är ett strategisktval för att få en fördjupad kunskap om 

föräldrars uppfattning om inkludering och exkludering i förskolan. Under arbetets gång 

har jag försökt hålla oss fria från värderingar då jag endast har använt oss av intervjuer 

från föräldrar. Då tidsåtgången under arbetet har varit liten har jag enbart använt mig av 

samtalsintervju. Det jag även kunde ha använt oss av är observation på de förskolor som 

föräldrarna ha barnen på för att se föräldrars interaktion med förskollärarna under 

exempelvis möten. 

Då tidsåtgången under arbetet har varit liten har jag enbart använt oss av 

samtalsintervju. Det jag även kunde ha använt oss av är observation på de förskolor som 

förskollärarna är verksamma vid för att se hur förskollärarna arbetar med inkludering 

och exkludering genom lek. 

Intervju med föräldrar 

Det som var problematiskt att intervjua föräldrarna var att de frågade ofta om de hade 

angett rätt svar i from kan jag svara så? var det de svaren du ville ha?. Detta berodde på 

att föräldrarna ville ge ett så bra svar som möjligt och de ville svara som de trodde jag 

ville höra. En annan problematik som uppstod var att föräldrarna kunde reagera på 

ansiktsuttryck, vilket resulterade i att de kunde ändra sitt svar. 
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När det kom till använda begreppet inkludering och exkludering under intervjuerna med 

föräldrarna så användes begreppet inneslutning och uteslutning, detta användes då det 

kan vara lättare att förstå begreppets innebörd, då jag är ute efter att få reda på vad 

föräldrarna har för uppfattning om begreppet. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med förskollärarna och med 

föräldrarna. Först presenteras är delstudie 1, resultatet av intervjuerna med föräldrarna 

sedan presenteras delstudie 2, resultatet av intervjuerna med förskollärarna. 

Resultatet är uppdelat i underrubriker som bygger på studiens frågeställningar. 

1. Föräldrarnas förståelse om inkludering och exkludering. 

2. Föräldrarnas uppfattning om arbetet med inkludering och exkludering 

3. Föräldrarnas uppfattning om dialog mellan förskola och hemmet. 

De intervjuade föräldrarna heter; Berit, Christer, Daniela. Alla föräldrar har barn inom 

förskolan, Berit och Christer har barn på samma förskola och samma avdelning medans 

Daniela har barn på en helt annan förskola men alla barn är inom åldern 1-3, 

avdelningen på barnens förskolor är även indelade i åldern 1-3, 4-5. Namnen på 

personerna är fiktiva. 

Resultat föräldrar 

Här nedan framgår resultatet av föräldrarna. Resultatet är uppdelat i tre kategorier som 

utgår från min frågeställning. 

Hur upplever du som förälder vad inkludering och exkludering är i förskolan? 

Det som framgår av intervjuerna är att föräldrarna på de valda förskolorna har en viss 

förståelse om vad inkludering och exkludering är, det framkom även att några av 

respondenterna har samma uppfattning om begreppet. Några av respondenterna valde 

att utgå från förskolemiljön när de pratade om inkludering och exkludering, som var 

grundtanken, men en respondent valde att utgå från sig själv. 

Respondenten Berit valde att utgå från sig själv när hon pratade om inkludering och 

exkludering. Berit påpekade att alla människor behöver ha mer egen tid. Berit påpekade 

även att det är viktigt att kunna göra något själv, som att gå på bio, för att kunna hitta 

sig själv och kunna göra sådant man själv tycker är roligt. 

Man behöver då inte ta hänsyn till vad andra tycker och vill göra (Berit). 

Respondenten Christer talade om inkludering och exkludering utifrån hans barns 

förskola. Christer förklarade inkludering som att alla barn får leka med alla. 

Respondenten Christer utgick att inkludering är något positivt och bra, att alla är snälla 

mot alla och alla får vara med. Medans Daniela såg exkludering som något negativt, 
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t.ex. att man inte får vara med i en lek med andra barn på förskolan. Daniela påpekade 

att hennes syn på exkludering är samma sak som mobbning vilket inte får ske varken i 

förskolan eller i skolan. 

Respondenten Daniela påpekade att hon har en stor erfarenhet om inkludering och 

exkludering inom förskolan, då Daniela har fyra barn som har gått eller går på förskola. 

För Daniela är inkludering att både barn och vuxna får vara med i en kompisgrupp. 

Att exkludering är att man inte får vara med i en viss typ av grupp, exempelvis att 

hästtjejerna och fotbollstjejer inte är i samma kompisgrupp då de har olika intressen. 

Respondenten Daniela påpekade även att man kan gruppera sig efter olika intressen, 

som exempelvis klädstil eller musikstil. Daniela ansåg även att exkludering är lika som 

mobbing, inget som får förekomma i förskolan eller skolans värld. 

Nästan alla respondenter var positiva till förskolans arbete med inkludering och 

exkludering på förskolan. Respondenten Daniela var negativ till förskolans arbete med 

inkludering och exkludering då en av Danielas barn har blivit utsatt för exkludering 

under en längre tid av samma grupp barn. Daniela påpekade att hennes barn ofta var 

ledsen när hon hämtade barnen, eftersom de sällan fick vara med och leka. 

Respondenten berättade även att förskollärarna inte informerade Daniela om vad som 

hade hänt under dagen. Respondenten Daniela talade även om att man fick bristande 

information om hur situationen såg ut på förskolan under utvecklingssamtalen. 

Respondenten upplevde det som att man undanhöll information för att skydda 

förskollärarna och att förskolan vilja framhäva sig som en bra förskola med en bra 

sammanhållning bland barnen. 

Respondenten Daniela påpekade även att hon har frågat förskollärarna ett flertal gånger 

om hur det var på förskolan och vilka barn som lekte med respondentens barn, svaret 

blev alltid det samma; 

allt är bra och alla leker med varandra här på förskolan, du behöver inte vara orolig 

Respondenten Daniela påpekade även att hon har varit i kontakt med förskolechefen om 

detta men det har inte hjälpt. 

Respondenterna Berit och Christer upplevde att arbetet med inkludering och 

exkludering på förskolan var bra. Respondenterna påpekade att deras barn alltid var 

glada och positivt till och från förskolan. Båda respondenterna påpekade att man fick 

information om vad som hade hänt under dagen från förskollärarna. Båda 

respondenterna påpekade att de har en nära kontakt med förskollärarna och 

förskolechefen, vilket känns tryggt för både Berit och Christer. 

Ansvarsfördelning mellan hem och förskola 

De tillfrågade föräldrarna anser att ansvaret bör delas upp mellan förskolan och 

hemmet. Alla respondenter anser att förskolan och föräldrarna bör dela på ansvaret när 

det gäller inkludering och exkludering. Respondenterna anser att det finns ett behov av 

att förskolan och föräldrarna behöver samarbeta mer tillsammans när det gäller 
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inkludering och exkludering. Alla respondenter anser att de som föräldrar behöver prata 

hemma med sina barn om inkludering och exkludering. Om arbetet i fröskolan ska 

fungera bra behöver förskolan och föräldrarna en bra grund som grundar sig i en bra 

kontakt och tillit. Respondenterna betonar även att de anser att förskolan kan ta hjälp 

mer av föräldrarna när det kommer till inkludering och exkludering då de anser att det 

inte är enbart förskolan som ska dra de tyngsta lasset vid sådana här frågor och vid 

sådana här teman. Alla respondenter tror att arbetet med större teman (som inkludering 

och exkludering) får ett bra genomslag, att barnen förstår att det är otroligt viktigt, om 

de får både arbeta med det på förskolan och prata om det hemma. 

Respondenten Daniela betonade att hon tror att man kan få bort många grupperingar 

senare i skolåren. Det Daniela menar är att hon tror att om både hem och förskola 

arbetar mer ihop med inkludering och exkludering så tror hon att många barn skaffar sig 

fler vänner utanför sin kamratgrupp som, Daniela påpekar, att barn lätt skaffar genom 

gemensamma intressen. Daniela påpekar att hon anser att det är bra om man skaffar sig 

bekantskap utanför sin grupp, detta för att Daniela anser att alla barn behöver kunna 

kommunicera och arbeta med alla oavsett intressen och dylikt. 

Dialog mellan hem och förskola 

Berit och Christer berättade att de båda har daglig kontakt med förskolan då de lämnar 

eller hämtar sina barn. Både Berit och Christer ansåg att de fick tillräckligt med 

information från förskolan om vad som hade hänt under dagen samt vad de har arbetat 

med. Båda påpekade även att både utvecklingssamtalet och den dagliga kontakten med 

förskolan och förskolepersonalen var mest givande kontaktsformerna. De betonade även 

att förskolepersonalen hade tid att prata med föräldrarna när de hade frågor eller 

funderingar. Båda upplevde att både de och förskolepersonalen ansåg att det är viktigt 

med daglig kontakt med varandra. Berit påpekade att hon upplever förskolans personal 

väldigt professionella då personalen alltid tar sig tid att svara på hennes och andra 

föräldrars frågor. 

Respondenten Daniela berättade att på henens barns förskola är det svårt att få en bra 

dialog mellan förskolan och förskolans pedagoger. Daniela påpekade att när hon lämnar 

sitt barn på förskolan så brukar oftast förskolpedagogerna vara stressade vilket gör att 

föräldrarna inte hinner ställa sina frågor eller prata om sina funderingar. 

Daniela påpekade även att förskollärarna verkar stressade under utvecklingssamtalet 

vilket gör att de lägger ner mer fokus på barnets utveckling. Daniela påpekar att det är 

bra att de får reda på hur barnet utvecklar men att hon om förälder vill gärna få reda på 

hur hennes barn fungerar ihop med de andra barnen. Daniela betonade även att hon har 

försökt få kontakt med förskolan genom mail vilket inte har lyckats. Daniela påpekar att 

detta är tråkigt då hon anser att ett bra samarbete mellan hem och förskola är viktigt för 

att barnen ska trivas och kunna känna sig trygga på förskolan. 
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Analys och diskussion 

Hur upplever du som förälder vad inkludering och exkludering är i 

förskolan? 

Respondenten Berit valde att utgå från sig själv när jag pratade om inkludering och 

exkludering. Det Berit påpekade var att människor ibland behöver ensamtid för att 

kunna reflektera och kunna göra något själv som att gå på bio, detta gäller även barn, 

barn måste också kunna få vara själv och leka ensam för att få tid att kunna reflektera 

vad som har hänt under dagen på förskolan eller hemma. Att bett barn väljer att 

exkludera sig från en gemenskap under en viss tid på förskolan behöver inte betyda att 

barnet i sin tur inte har någon att vara med. Enligt Lpfö98 reviderad 2010 framgår det 

att förskolan ska arbeta med att barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att 

iaktta och reflektera vilket är viktigt att barnen får tid att göra, både ensamma och 

tillsammans med en pedagog. 

Respondenten Christer utgick från att inkludering är något positivt medans exkludering 

är något negativt, denna inställning till inkludering och exkludering hade även 

respondenten Daniela. Båda anser att exkludering är något dåligt som inte får 

förekomma varken på förskolan eller i skolan. Men de båda två inte tänker på är att när 

deras barn inkluderar sig i en grupp så exkluderar dem sig från en annan. Frågan jag då 

kan ställa oss om exkludering verkligen är så dåligt som de kanske tror? 

Nästan respondenter påpekade att de var positiva till förskolans arbete med inkludering 

och exkludering. Respondenten Daniela var negativt inställd till arbetet då en av 

Danielas barn har blivit utsatt för exkludering under en längre tid av samma grupp barn. 

Det Daniela ansåg var att pedagogerna på förskolan skulle ha hindrat att exkludering 

sker. 

Respondenterna Berit och Christer upplevde att arbetet med inkludering och 

exkludering på deras barns förkola var bra. Båda på berättade att deras barn alltid var 

glada när de kom hem från förskolan och när de skulle till förskolan. Att 

respondenternas barn tycker det är roligt att gå till förskolan är bra men har 

respondenterna reflekterat över att deras barn exkluderar sig från vissa barn samtidigt 

som det inkluderar sig med barn som har lika intressen som deras barn? 

Det är även bra att respondenterna Berit och Christer anser att förskolan har ett bra 

arbete med inkludering och exkludering, detta gör att de som föräldrar kan känna sig 

trygga när de lämnas sina barn på förskolan och att de har förtroende för förskolan och 

för pedagogerna. 

Vad anser du som förälder att ansvarsfördelningen mellan hem och 

förskola ska gå? 

Alla de tillfrågade föräldrarna anser att förskolan och hemmet bör dela på ansvaret. 

Lpfö 98 (reviderad 2010) nämner att 



18 

 

vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt 

Att dela på ansvaret är bra då det ger barn den bästa förutsättningen för att kunna 

utvecklas rikt och mångsidigt precis som det står i Lpfö 98 (reviderad 2010). 

Respondenten Daniela påpekade att hon anser att alla barn ska kunna umgås/leka med 

varande oberoende på vilka intressen man har. Förskolan har ett uppdrag som gåt ut på 

att göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och 

värderingar som styr deras synpunkter och handlande . Detta citat kan i sin tur leda till 

att som Daniela säger att förskolan bör försöka få barn leka med andra än de som är lika 

sig själv. At få barn leka med andra olika barn gör att barn får olika synsätt och de får i 

en tidig ålder se att olika barn och människor kan ha olika attityder och värderingar om 

något än vad man själv har. Detta kan leda till att barn accepterar varandra för den de är 

och att de enbart inte drar sig till likasinnade barn och personer. Förskolan ska arbeta så 

att barn lär sig 

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i 

förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att 

visa solidaritet (Lpfö98 reviderad 2010). 

På detta sett utvecklar barn sin förmåga av att kunna visa solidaritet till andra barn och 

människor. 

För att alla barn ska få en bra utveckling och lära sig acceptera att alla människor har 

olika åsikter så behöver ansvaret mellan hemmet och förskolan delas upp, men de 

behövs även ha en öppen dialog mellan varandra för att hjälpa varandra på bästa sätt. 

Detta påpekas även i Lpfö 98 reviderad 2010 

förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 

och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 

varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Hur upplever föräldrarna att dialogen mellan hemmet och förskolan är? 

Berit och Christer ansåg att de har bra dialog med förskolan, vilket är bra då de enligt 

läroplanen för förskolan 98 (reviderad 2010) ska 

 föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång 

varje år 

Både Berit och Christer är nöjda med deras kontakt med förskolan. Fredriksson (1991) 

betonar att det är ett ständigt samarbetsbehov mellan förskola och hemmet. Fredriksson 

(1991) betonar även att en grundförutsättning är att föräldrarna har ett intresse av 

barnets vardag på förskolan men att även förskolepersonalen har ett intresse att 

samarbeta med föräldrarna. För att banden mellan förskola och hemmet ska bli starka 

måste det finnas en gemensam balans och relationer mellan föräldrarna och förskolan. 
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Respondenten Daniela har upplevelse om att förskolepedagogerna inte har tid till ett 

dagligt samtal eller samtal överhuvudtaget. Daniela vill gärna få reda på hur det går för 

hennes barn i det sociala men hon upplever att hon inte riktigt når fram till pedagogerna 

som oftast upplevs som stressade. Jensen & Jensen 2008 berättar att det bland 

föräldrarna finns olikheter som i sin tur fodrar en stor öppenhet, överseende och tolerans 

hos pedagogen. Daniela påpekade att hon även har mailat till den aktuella förskolan 

men har inte fått svar. Daniela påpekar att det är många gånger som pedagogerna inte 

har informerat Daniela om vad som har hänt under dagen på förskolan, vilket hon tycker 

är synd och dålig stil eftersom om anser att förskolan bör vara mer öppen mot 

föräldrarna så att de kan hjälpas åt att lösa problem som uppstår. Daniela upplevde det 

att förskolan och pedagogerna undanhöll information för att försöka framställa sig som 

en bra förskola som har en bra sammanhållning mellan alla barn. 

Det förskolan skulle göra är att boka en tid för ett möte så att Daniela kan få svar på sina 

frågor och funderingar. Eftersom förskolan ska 

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer (Lpfö98 reviderad 2010). 

När det står klart och tydligt i läroplanen för förskolan 98 (reviderad 2010) så borde 

förskolan boka in ett möte för att tillmötesgå Daniela och svara på hennes frågor eller 

boka in ett längre möte när förskolan har utvecklingssamtal. Även om arbetselastningen 

är hög på Danielas förskola så måste förskolepedagogerna kunna lösa detta på något sett 

så att Danielas förtroende för förskolan och pedagogerna försvinner helt. 

Fredriksson(1991) betonar även att många föräldrar anser att det viktigaste är för dem att 

veta om deras barn trivs och mår bra i förskolan. Detta märks på Daniela som vill veta 

hur hennes barn trivs på förskolan. 

Juul & Jensen (2003) påpekar att dagens föräldrar är väldigt engagerade och krävande 

och de har inte samma respekt idag för varken förskolan eller skolan som föräldrar har 

haft tidigare. Dagens föräldrar vill ha en mer noggrann bild av sitt barn i verksamheten 

vilket i sin tur gör att föräldrarna känner sig delaktiga i förskolans verksamhet. 

Konklusion 

Under tiden när jag har arbetat med examensarbetet har det framkommit att många av 

mina tillfrågade respondenter har nästan samma uppfattning om inkludering och 

exkludering i förskolan. De tillfrågade föräldrarna hade lika åsikter om inkludering och 

exkludering. Några föräldrar anser att exkludering inte får förekomma, medans en 

annan förälder anser att det är bra att man exkluderar sig från andra människor. 

Min egen uppfattning om inkludering och exkludering är att det är bra med både 

inkludering och exkludering inom förskolan. Jag vet av våra egna erfarenheter att alla 

människor inte alltid går ihop och att man själv inkluderar sig med personer som är lik 

en själv. Jag anser då att förskolan inte ska tvinga barn att leka ihop med någon de inte 

känner samhörighet med. Däremot har jag en positiv syn på att arbetet med värdegrund 

och hur man är en bra kompis är i förskolan, fastän man inte är bra kompis med en 

annan ska man respektera den personen i alla fall och vara en bra kompis. 
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Förslag till framtida forskning 

Som förslag till tidigare forskning vill gärna se mer forskning kring hur pojkar och 

flickor inkluderar och exkluderar varandra. Jag vill även se mer forskning om hur olika 

socioekonomiska skillnader på förskolor kan skilja sig 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Intervju föräldrar 

Tema 1: 

Hur upplever du arbetet med inkludering och exkludering på förskolan? 

– Undertema 1: Ge gärna exempel 

 

Tema 2: 

– Hur ser du på ditt ansvar kontra pedagogernas ansvar i situationer då inkludering och 

exkludering uppstått? 

Undertema 1: Hur upplever du informationen om inkludering och exkludering från 

förskolan? 

Undertema 2: Vilken information tycker du förskollärarna ska förmedla? 

 

Förskollärare 

Tema 1: 

– Hur arbetar ni med inkludering och exkludering i förskolan? 

Undertema 1: Exempel på inkludering och exkluderande situationer i förskolan 

Undertema 2: Hur uppfattar du samarbetet med föräldrarna om inkludering och 

exkludering? 

Undertema 3: Hur ser ditt ansvar kontra föräldrarnas ansvar ut? 

 

Tema 2: 

– Informeras föräldrar om deras barn blivit inkluderat/exkluderat? 

Undertema 1: Hur upplever du att det är att förmedla exkluderings situationer till 

föräldrarna? 

Undertema 2: Vilken information delas med till föräldrarna? 

 

Tema 3: 

- Hur arbetar förskollärarna med inkludering och exkludering genom lek? 

Undertema 1: Hur arbetar du med inkludering genom barns lek på förskolan? 
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Undertema 2: Hur arbetar du med exkludering 

 


