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Abstract 
Studien analyseras ur ett sociokulturellt och ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom 
kvalitativa intervjuer beskrivs och studeras hur pedagoger arbetar med inkludering och hur de 
får det att fungera i sin verksamhet, vilka metoder de använder. Syftet med studien är att ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan arbetar med 
inkludering. Genom att undersöka vilka faktorer som pedagogerna anser främjar och 
motverkar inkludering i förskolan. Enligt gällande styrdokument i förskolan ska verksamheten 
utgå från inkludering och vila på en demokratisk grund och där är styrdokumenten tydliga. I 
resultatet framkommer att pedagogernas förhållningssätt spelar en avgörande roll i hur 
inkludering utvecklas. Genom handledningssituationer har specialpedagogen möjlighet att 
påverka inkluderingen. Slutsatsen för studien visar att det är pedagogernas förhållningssätt 
som är metoden för lyckad inkludering.  

  

Nyckelord: Inkludering, specialpedagogik, förhållningsätt, påverkansfaktorer. 
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Inledning 
I en artikel i Skolportalen, nr1 jämför Nilholm klassen med ett idrottslag där han säger, ”det är 

självklart att alla behövs och måste arbeta tillsammans för att det ska bli bra” (Hultén, 2013, s. 

42).  

Inkludering är ett ord som kan ha olika betydelse för olika personer. Bakgrunden till mitt val 

av ämne är att jag i mitt yrke som förskollärare har intresserat mig för arbetet med 

inkludering. Vid flera tillfällen har jag haft barn i mina barngrupper som gjort att jag har fått 

tänka lite extra kring inkludering. Tanken från början med mitt inkluderingsarbete har varit att 

det är viktigt att alla får bli något i ett sammanhang med andra medmänniskor. Utifrån min 

erfarenhet i förskolemiljö är inkludering något som måste upplevas av de inkluderade 

personerna själva. Jag ser det inte som uteslutande en undervisningsfråga utan det är som 

Haug (1998) menar att det är individens rättighet att delta i den sociala gemenskapen på sina 

egna villkor. Arbetet med inkludering är en process där det handlar om hur vi ser på andra 

människor och hur vi vill att vårt samhälle ska se ut.  

Inkluderingsarbetet på en förskola är ett lagarbete. Värdegrundsarbetet i verksamheten är en 

viktig grund till inkludering. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bör man känna till vilka 

möjligheter och svårigheter som kan uppstå runt inkludering. Enligt examensförordningen 

(SFS: 2007:638) ska specialpedagogen kunna utreda, identifiera, analysera och medverka i att 

undanröja hinder och svårigheter i både lärande och undervisningsmiljöer. Genom att 

identifiera och analysera svårigheter med inkludering på organisationsnivå, gruppnivå och 

individnivå skapas förutsättningar för specialpedagogen att arbeta förebyggande i utformandet 

av inkluderingsarbetet med berörda barn (SFS: 2007:638). Det är även intressant ur ett 

specialpedagogiskt inkluderingsperspektiv att belysa faktorer som pedagogerna själva lyfter 

upp som främjar och motverkar inkluderingen. Dessa faktorer är viktiga för skapandet av 

metoder för att arbeta inkluderande. Inkludering i förskolan är ett relativt outforskat område. 

Göransson och Nilholm (2013) kom i en studie gjord åt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

fram till att det saknas internationell forskning där det vetenskapligt kan fastslås vad som 

bidrar till en inkluderande förändring på skol- och klassrumsnivå.  

Genom studien vill jag belysa att inkludering inte är en angelägenhet bara för 

utbildningsväsendet utan en gemensam samhällsfråga. Vilket samhälle vill vi ha? Ska det vara 

ett samhälle för alla eller bara för vissa? Det är i förskolan och skolan som grunden läggs för 

de framtida beslutsfattarnas förhållningssätt mot sina medmänniskor. Min förhoppning är att 

väcka tankar och inspirera den som läser att börja granska och reflektera runt den praktik som 

man är en del av som även Lutz (2013) beskriver. 

Bakgrund till studien  
Inkluderingens historiska bakgrund inom utbildningsväsendet påverkar hur pedagoger idag 

arbetar med inkludering och vilka faktorer de anser främjar och motverkar inkludering. 

Inkluderingstanken har funnits med i skoldebatten sedan 1800-talet, Säljö och Hjörne (2013) 

skriver att tanken kan tolkas på många olika sätt. Det har genom historien alltid funnits 
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diskussioner om ”alla” kan gå i samma skolform. Historien har varit kantad av segregerande 

lösningar. På 1700-talet var det segregering på grund av social tillhörighet men i slutet av 

1800-talet blev det gemensam undervisning för alla, samma utbildning för alla 

samhällsklasser. I och med ”en skola för alla” som uppkom i Lgr 80 så lyftes återigen 

diskussioner om segregering och att det skulle vara fördelaktigt för alla barn enligt Säljö och 

Hjörne. Med den tanken var det återigen densamma som på 1700-talet, att skydda en viss 

grupp mot en annan. Här var det enligt Säljö och Hjörne de ”friska” barnen som skulle 

skyddas från de avvikande barnen. Den här typen av segregering dyker upp då och då under 

inkluderingens historia, i olika skepnader. Under 1940-talet började inkluderingstanken att ta 

form i Sverige och där skulle skolan vara till för alla oavsett social klass och förmåga. 

Inkludering enligt styrdokument och lagar 
Nutida inkludering tas upp i styrdokument och lagar. I skolans läroplaner, från Lgr 80 och 

framåt betonas samma tillgång till utbildning för alla. Vid världskonferensen i Salamanca 

1994 enades deltagarländerna om att specialundervisningen ska ske inom den ordinarie 

undervisningen (Svenska Unescorådet, 2006).  Läroplanen i skolan som kom 2010 (Lgr 10) 

tog inkluderingstanken ett steg längre än i tidigare läroplaner. Där beskrivs att stödet ska ges 

inom den elevgrupp barnet tillhör (2010:800, 3 kap,§11). Endast på grund av särskilda skäl får 

undervisningen ske i enskild grupp (3 kap§11). Läroplan för förskolan (lpfö-98/10) är också 

tydlig med hur pedagogerna ska arbeta ur inkluderingssynpunkt,  

 ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket, 2011. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, s 5).  

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd med kommentarer i förskolan” (2013) är det viktigaste för 

de barn som är i behov av särskilt stöd att förskoleverksamheten har en generell god kvalitet. 

Det nämns att det är vad som sker i mötet mellan barnet och de människor och den miljön 

som möts i aktiviteter som avgör vilket stöd och utmaning ett barn behöver. I 

Salamancadeklarationen lyfts även universitetens och högskolornas roll in i arbetet med att 

utveckla pedagogiken för barn i behov av särskilt stöd. De har även en stor roll i att 

sammankoppla forskning och utbildning, vilket också lyfts fram i högskolelagen (1992:1434, 

kap 1, §2). I högskolornas uppgift ingår att samverka med samhället och informera om sin 

verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. 

Vidare i deklarationen nämns faktorer som kan påverka inkluderingen i form av stödåtgärder 

för utbildning och fortbildning av ordinarie lärare samt konsultationstillfällen av 

specialpedagog och speciallärare. Ett av specialpedagogernas arbetsuppdrag är att kunna visa 

fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och att vara rådgivare i pedagogiska 

frågor med kollegor och föräldrar (SFS:2007:638). Salamancadeklarationen är tydlig på 

punkten att stödet ska ges i den ordinarie gruppen, i likhet med Skollagen (SFS 2010:800). 

”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver (Skollagen, 2010:800, kap8, 9§)”. I läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2010) framhålls betydelsen av att vuxna är viktiga förebilder. 

Pedagogernas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
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skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Enligt Haug (1998) är demokrati en 

viktig del i arbetet med inkludering. Förskolan ska bedriva verksamhet i demokratiska former 

och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt 

ska kunna delta i samhällslivet (Skolverket, 2010). 

 ”Förskolan vilar på demokratins grund.  Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan 

syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”(Lpfö98/10, s.4). 

Ansvaret för inkludering vilar på förskolan och skolans ledning. Enligt Skolverket (2013) har 

förskolechefen ett särskilt ansvar för att anpassningen och stödet utformas så det kommer de 

barn som är i behov av särskilt stöd till del. Detta framhålls även i Salamancadeklarationen 

vilken också förtydligar att förskolechefen har särskilt ansvar för att bygga upp ett 

förhållningssätt inom hela verksamheten (Unesco2006/2). 

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva och analysera hur 

pedagoger i förskolan arbetar med inkludering. 

För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

Vilka faktorer främjar enligt pedagogerna inkludering i förskolan? 

Vilka faktorer motverkar enligt pedagogerna inkludering i förskolan?  

 

 

Studiens avgränsningar 
Inkludering är ett stort och intressant ämne som täcker många infallsvinklar och det finns flera 

faktorer som spelar in vid inkludering. I den här studien måste det begränsas i omfång. 

Studien fokuserar på hur pedagoger arbetar med inkludering i förskolan genom att identifiera 

och beskriva faktorer som främjar och motverkar inkludering ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv i förskolan och kommer inte att fokusera på normalitet och avvikelse. 

 

Begreppsförklaring 

Inkludering 
Ordet inkludering beskrivs enligt nationalencyklopedin som 

inberäknad, medräknad, omfattande, inbegripa, innefatta, ingå (NE, 2015). Enligt Göransson 

& Nilholm (2013) måste fem kriterier uppfyllas för att inkludering ska uppfyllas.  
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 Ett system 

 Gemenskap på olika nivåer 

 En demokratisk gemenskap 

 Olikhet ses som en tillgång 

 Elever är pedagogiskt och socialt delaktiga 

(s.57) 

 

Specialpedagogik 
Specialpedagogik är inte en samling metoder utan handlar om förhållningssätt, bemötande, 

etik och att granska den egna verksamheten enligt Lutz (2012). Enligt Ahlberg (2007)  har 

specialpedagogik betydelse för hur pedagoger arbetar med inkludering. Hon nämner att 

specialpedagogik ofta förknippas med skolan och dess undervisning och vänder sig främst till 

elever som är i behov av särskilt stöd. Hon anser att specialpedagogiken har en viktig funktion 

att fylla. Det är inte bara för barn i behov av särskilt stöd utan för den normala variationen av 

elever som möts och lär tillsammans. 

 

Påverkansfaktorer 
Med påverkansfaktorer menas faktorer som kan påverka inkluderingen positivt eller negativt. 

Främja eller motverka inkludering. Det kan vara olika metoder, strategier eller verktyg. Även 

pedagogernas förhållningssätt blir till påverkansfaktorer i inkluderingsarbetet. Alternativa  

hjälpmedel anser statens specialpedagogiska skolmyndighet (2015) att  det kan vara något 

som ett barn behöver under en tid i syfte att stötta upp inkludering och delaktighet. Tidigare 

benämndes det som kompensatoriska hjälpmedel men det förde tanken till att det är brister 

som ska kompenseras och med ordet alternativa verktyg betonas skolans och förskolans roll 

och ansvar att lärmiljön ska vara tillgänglig. Därför kommer ordet alternativa verktyg att 

användas i denna uppsats. Alternativa verktyg kan till exempel vara, bildstöd, ljud, konkreta 

föremål, lärplatta med mera.  
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Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik följer en genomgång av tidigare forskning som är relevant utifrån syfte 

och frågeställningar. Litteraturen till forskningsgenomgången valdes för att den är relevant för 

studien och svarar på mitt syfte och mina frågeställningar. Forskning om inkludering mot 

förskolan är begränsad. Jag har därför valt att även läsa artiklar som handlar om inkludering i 

skola då jag anser att inkludering bör se lika ut oberoende av ålder och bör anpassas efter 

barnets eller personens individuella behov. Innehållet beskriver påverkansfaktorer för 

inkludering, positiva och negativa. Även styrdokument och läroplaner tas upp. Artiklar har 

sökts på Umeå universitetsbiblioteks databas och i ERIC och även i tidskrifter på nätet. 

Sökord som har använts är, inkludering, inclusion, barn i behov av särskilt stöd, 

påverkansfaktorer för inkludering, delaktighet. Avslutningsvis i kapitlet presenteras en 

teorigenomgång som används för att analysera studiens vetenskapliga problem. 

 

Tidigare forskning 
Det som Göransson & Nilholm (2013) beskriver som själva grundtanken med inkludering är 

att helheten bör anpassa sig efter delarna. Nilholm (2014) menar att skolan och förskolan bör 

göras om för att passa alla. Enligt honom har ordet inkludering en positiv laddning. 

Beskrivningen av ordet handlar inte enbart om att vara placerad, det handlar även om att 

känna gemenskap och att vara en del av en grupp.  

Arbetet med inkludering och hur pedagoger arbetar med inkludering har nått olika långt i 

olika delar av världen. I Sverige där Salamancadeklarationen enligt Unesco (2006/2) är 

rådande är inkludering hela skolvärldens angelägenhet. Enligt Unesco (2008) beskrivs att 

inkluderingsarbetet inte enbart berör barn i behov av särskilt stöd utan berör hela skolan och 

förskolan, vilket även Unesco (2006/2) är tydlig med. Det handlar om att främja mångfald, 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det som eftersträvas är en 

likvärdighet i utbildningen men målen kan nås på olika sätt. Ansvarig är inte bara den 

enskilde läraren utan ansvaret är gemensamt i förskola och skola att hjälpa barn i behov av 

särskilt stöd, ytterst är det som nämndes under rubriken om lagar och styrdokument rektor 

eller förskolechefens ansvar enligt Skolverket (2013) och Unesco (2006/2). Inkludering berör 

inte bara undervisningsvärlden utan hela samhället. I andra delar av världen har processen 

med inkluderande undervisning precis börjat och författarna Hu, Killingsworth, Wang och 

Zhao (2011), skriver att i Kina är dörrarna öppna för inkludering så länge det inte stör övriga 

barn. De menar att inkludering är ett nytt koncept för både lärare, föräldrar och 

administratörer.  

Ahlberg (2007) anser som nämndes tidigare i begreppsförklaringen att specialpedagogiken 

har en viktig funktion att fylla i verksamheten. Hon nämner att det inte enbart är bra för barn i 

behov av särskilt stöd utan för den normala variationen av elever som möts och lär 

tillsammans. Thomas och Loxley (2001) anser också att specialpedagogik är ett verktyg som 

kan användas inom förskola för som det beskrevs enligt Skolverket, ( 2010) tidigare under 

rubriken inkludering enligt styrdokument och lagar så ska verksamheten anpassas till alla barn 
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i förskolan. Enligt Ahlberg (2007) kan specialpedagogiken ses som en nyckel till framgång 

för fler barn än de som är i behov av särskilt stöd.  

 

Faktorer som påverkar inkludering 
Flera forskare är överens om att tidiga insatser är av avgörande betydelse för hur 

inkluderingen kommer att fungera för barnet i framtiden och i skolvärlden. En av dem är Lutz 

(2013). Han förespråkar reflektion kring förhållningssätt och bemötande men även att våga se 

kritiskt på den pedagogiska lärandemiljön som erbjuds barnen som det nämndes i tidigare 

stycke så anser Skolverket (2013) att det är vad som sker i mötet mellan barnet och de 

människor och den miljön som möts i aktiviteter som avgör vilket stöd och utmaning ett barn 

behöver. Utifrån det betonar Lutz (2013) vikten av att de verksamma i förskolan förstår sin 

praktik både vetenskapligt och teoretiskt. Enligt Lutz är det viktigt att kunna reflektera över 

pedagogiska lösningar i gruppen och kunna hantera svårigheter som kan uppstå. Genom 

reflektion är det möjligt att kunna se påverkansfaktorer som främjar och motverkar 

inkluderingsarbetet. Lutz ser inte specialpedagogiken som en samling av specifika metoder 

utan han anser att det handlar om förhållningssätt, bemötande och etik.  

Förändringar i förskolans miljö och arbetssätt kan vara viktiga faktorer som främjar eller 

motverkar inkludering. Pedagogernas planering av lärmiljön kan både främja och motverka 

alla barns delaktighet. Att ta del av de faktorer som främjar och motverkar inkludering 

nämndes tidigare som viktiga för specialpedagogen (SFS: 2007:638) när den ska utreda, 

identifiera, analysera och medverka i att undanröja hinder och svårigheter i både lärande och 

undervisningsmiljöer. Pedagogernas förhållningssätt nämns även i en tidigare studie där det 

anses att bemötandet av barn i behov av särskilt stöd och hur läroplaner anpassas och 

modifieras är av stor vikt för att lyckas med inkludering (Hu, m fl. 2011).  

Göransson & Nilholm (2013) lyfter fram att det måste finnas en vilja hos pedagogerna att 

bemästra ett förhållningssätt som går ut på att anpassa efter alla barns behov. En förutsättning 

för detta är att pedagogerna har bred kompetens hur man bemöter alla barn utifrån deras 

förutsättningar och veta vilka verktyg som behövs, i motsats till hur man i Kina ser på 

specialpedagogundervisning. Inom specialpedagogiken i Kina utgår man från att åtgärda fel 

mer än att bygga vidare på starka förmågor. Specialpedagogundervisning ses i Kina som en 

möjlighet, inte en rättighet enligt Hu, m fl. (2011). Även Hehir (2013) beskriver att 

pedagogers förhållningssätt påverkar hur man lyckas med inkludering. Han hävdar att 

pedagogernas tankar om funktionsnedsatta påverkar hur de blir undervisade. Pedagogerna 

behöver betona och lyfta frågor som handlar om funktionsnedsättningar, vilka attityder som 

finns och låta pedagogerna granska dem i likhet med tanken som lyftes i inledningen, hur vi 

ser på inkludering och om det är det en angelägenhet för undervisningsvärlden eller för hela 

samhället. Hehirs budskap är att det är helt acceptabelt att lära sig på olika sätt. Det är inget 

fel med funktionsnedsättning, det vill säga inget som behöver ”fixas”. Han pratar om att 

maximera möjligheter att delta och minimera hindren på grund av funktionsnedsättningen. 

Pedagogerna behöver hjälp att starta på rätt ställe med varje barn. Erfarenheter av att möta 
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barn med funktionsnedsättning skapar en kunskap och erfarenhet som kan användas i ett 

vidare sammanhang för inkludering vid ett annat tillfälle.  

Hur man väljer att arbeta för att åstadkomma inkludering kan variera. Palla (2011) beskriver 

hur pedagogerna arbetar med inkludering i förskolan. Hon har studerat hur de uttrycker sig 

när de ska beskriva, hantera och förstå barn vars beteende förbryllar. Hon anser att det blir 

viktigt för förhållningssättet hur man tänker och talar i en kontext, för beteenden och attityder 

mot barn i behov av särskilt stöd ska inte vara bestämda i förväg utan ska ifrågasättas i varje 

situation. Agerandet blir som en kultur vi bär med oss med olika handlings- och 

kunskapsmönster beroende av vilka miljöer vi växer upp i, enligt Palla (2011). Lutz (2006) 

nämner att han under sina yrkesår i förskolan också uppmärksammat att det finns 

gemensamma drag, åsikter och attityder i kontexten i förskoleverksamheten som påverkar 

förhållningssättet hos pedagogerna. Han anser att det spelar en stor roll när de i 

förskoleverksamheten ska bedöma ett barns eventuella behov av särskilt stöd. Bedömningen 

är starkt beroende av den kontext som verksamheten verkar i. Lutz nämner vidare att en 

bedömning att ett barn är avvikande kan motverka inkludering, men det kan samtidigt gagna 

inkluderingen när det gäller att skapa utrymme för ökad kompetens för att möta det specifika 

barnets behov. Som nämndes tidigare kan viss kunskap kring ett barns funktionsnedsättning 

underlätta bemötandet och anpassningen av verksamheten till alla barn enligt Skolverket 

(2010). Inställning och kompetens nämns som viktiga faktorer för inkludering. Szönyi, 

Söderqvist & Dunkers (2012) använder dessa faktorer när de ska möta barn med 

funktionsnedsättning. Det hjälper pedagoger att tillsammans med barnen skapa delaktighet i 

verksamheten och undervisningen blir mer inkluderande. Det handlar inte om att hitta en 

specifik metod till varje funktionsnedsättning utan det handlar om skolans inställning och 

kompetens att möta barn med olika förutsättningar. Bemötandet spelar en viktig roll och är 

beroende av att pedagogerna har en bred kompetens om hur man bemöter alla barn utifrån 

deras förutsättningar (Nilholm 2007).  

Enligt Unesco (2008) betonas att orsaker till svårigheterna bör sökas i miljön och inte hos 

barnet själv. Som främsta utmaning med att få utbildningen inkluderad är att integreringen 

inte följs av förändringar i skolans organisation, i läroplanen samt i undervisnings- och 

inlärningsstrategier vilket den borde enligt Läroplan i förskolan och i Läroplan för 

grundskolan, Lgr10 (Skolverket, 2010, 2011). En förutsättning för att förskollärare ska kunna 

bedriva en inkluderande verksamhet där alla får utgå från sina egna villkor och får delta i den 

sociala gemenskapen beskrivs av Lindstrand och Brodin (2007). De säger att inkludering 

bygger på att lärare bör ha specialpedagogiska kunskaper för att kunna undervisa alla barn 

och ge alla det stöd de behöver. Tidigare i studien lyftes även fram att Thomas och Loxley 

(2001) anser att specialpedagogik är ett bra verktyg för alla barn. Där blir samarbetet mellan 

specialpedagoger och de ordinarie lärarna viktigt. Att erbjuda specialpedagogisk konsultation 

är en annan viktig faktor, vilket även Hu, m fl. (2011) framhåller. Dessa möten blir positiva 

påverkansfaktorer. Detta stämmer väl överens med de förväntade studieresultaten som finns 

på specialpedagoger i Sverige att, ” Specialpedagogen ska visa fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda” (SFS, 2007:638). Enligt Bladini (2004) spelar specialpedagogerna en viktig 
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roll i och med att de genomför handledande samtal med pedagoger för att hitta positiva 

påverkansfaktorer. Med påverkansfaktorer menas faktorer som kan påverka inkluderingen 

positivt eller negativt. Bladini nämner ”att vara pedagog är att utgå från 

påverkansfaktorer”(s.1) vilket innebär att man utgår från det som fungerar.  Enligt 

författarna Odom, Buysse & Soukakou (2011) kan inkluderingen påverkas positivt av att 

pedagogerna gör barnen delaktiga, att pedagoger använder samma förhållningssätt, delar på 

ansvaret bland flera pedagoger för alla barn, förbättrad kommunikation, skapa professionella 

regler, stabila relationer och en tydlig administration. Även dessa författare lyfter fram 

handledning och coaching som viktiga områden för inkludering. Forskning visar att 

delaktighet i inkluderande undervisningsmiljöer påverkar barnens attityder och kunskap på ett 

positivt sätt inför andra människors svårigheter. Påverkansfaktorer spelar en viktig roll i hur 

inkluderingsarbetet fungerar. På Statens specialpedagogiska skolmyndighets hemsida (SPSM, 

2015) nämns att alternativa verktyg kan vara en påverkansfaktor i undervisningen som gör 

den mer tillgänglig och genom detta ökar barnens delaktighet. SPSM nämner att elever som 

lär sig tidigt att använda alternativa verktyg blir i högre grad motiverade, åstadkommer bättre 

resultat och att deras självkänsla ökar mer än om de endast utsätts för färdighetsträning.  

Boyle, m. fl. (2011) har även tittat på hur pedagoger bäst arbetar för att lyckas med 

inkludering. Framgångsfaktorer som lyftes fram i artikeln var att undervisa i par. Öppenhet 

där information och strategier delas över stadier för att pedagogerna ska få ett gemensamt 

förhållningssätt förespråkas också av författarna. Tanken med ett pågående samarbete runt 

barnen och engagerade lärare stödjs även av Hehir (2013). Hehir nämner även att en positiv 

kultur bland lärarna, engagemang och att de har upplevelsen att de är på rätt plats påverkar 

inkluderingen i en positiv riktning. I studien i Kina lyfts hinder för inkludering. Det kan vara 

att själva tanken med inkludering kan vara lite oklar, att det kan vara okunskap hos lärarna om 

barns svårigheter och även att lärarna är omotiverade inför tanken på inkludering (Hu, m fl. 

(2011).  

I ett forskningsprojekt i Essunga bestämde man sig för att arbeta i ett inkluderande perspektiv. 

Forskningsprojektet hette ”Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever”. 

De små grupperna som fanns på skolan lades ner och eleverna kom tillbaka till sina ordinarie 

klasser. Ett motto myntades enligt författarna Persson och Persson (2012): ”alla ska lyckas, alla 

ska lyckas i klassrummet, alla ska vara inkluderade och målet var alla skulle bli vinnare i sitt eget liv 

efter sina förutsättningar”( s. 107). Enligt Persson och Persson (2012) blev inkluderingsprojektet 

efter en tid en värdegrundsfråga och mottot blev en viktig del i verksamheten. Även vid 

högskolan i Malmö har forskare drivit ett treårigt forskningsprojekt inom inkludering som ska 

avslutas under hösten 2015. Syftet med studien har varit att studera hur kommuner och skolor 

arbetar tillsammans för att utveckla inkluderande lärmiljöer för alla elever. Författarna lyfter 

fram att förändring av skolans normer och strukturer är möjlig i arbetet med inkludering 

genom samarbete och flexibilitet på alla nivåer. En tydlig trend som forskarna lyfter fram är 

att fokus som för tre år sedan låg på de särskilda undervisningsgrupperna har flyttats mer och 

mer mot att skolorna överger de individuella grupperna och eleverna får göra fler aktiva val. 

Studien pekar på att en gemensam vision mellan skolledare, förvaltningschefer och pedagoger 

har stor betydelse. Resultat av studien visar att kollegialt samarbete kan hjälpa eleven och 
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fokus har flyttats från individ till grupp. Författarna säger att inkluderande lärmiljöer främjar 

alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Studien är skriven utifrån en sociokulturell tanke. Enligt Säljö (2013) lär människan utifrån ett 

dynamiskt samspel med andra människor. För att alla barn ska kunna vara inkluderade och 

delaktiga i barngruppen kan det behövas alternativa verktyg. Utifrån sociokulturella teorin 

kan alternativa verktyg ses som det Säljö (2013) kallar ”artefakter”, alternativa verktyg som 

används för att underlätta en aktivitet. Säljö nämner att alternativa verktyg och individen blir 

kalibrerade med varandra. Det betyder att alternativa verktyget fyller sin funktion och 

funktionshindret försvinner för barnet i behov av särskilt stöd. Det blir då till en positiv 

påverkansfaktor. Hittas rätt verktyg så finns inte hindret. Människan använder sig av olika 

artefakter för att ta sig förbi begränsningar som vi har. Vi har alla olika begränsningar och 

enligt Säljö ansåg Vygotskij att vi använder oss av verktyg i allt vi gör för att förstå, samverka 

med andra i vår omvärld och lära av varandra, Säljö kallar det för att mediera och enligt 

honom kallar Vygotskij det lärande och utveckling i den proxymala zonen, (Säljö, 2013).  

Hur man väljer att se på hur en person ska kunna bli inkluderad och delaktig i en grupp 

beskriver Nilholm (2007) utifrån olika perspektiv. Han lyfter fram tre olika perspektiv som 

kan förklara specialpedagogisk verksamhet. Med perspektiv menas olika sätt att se på vår 

omvärld och att vi alltid har perspektivet med som utgångspunkt när vi avgör hur vi tänker 

och handlar. Det som är avgörande för vilket perspektiv som blir rådande är vad vi väljer att 

betrakta som problem. Traditionellt inom specialpedagogiken har det kompensatoriska 

perspektivet varit dominerande. 

Det kompensatoriska perspektivet utmärks enligt Nilholm av att problemen tillskrivs barnet, 

tydliga problemgrupper skapas och man söker framförallt neurologiska och psykologiska 

förklaringar. Uppgiften för specialpedagogiken blir då att kompensera brister genom att hitta 

rätt metoder.  

Det andra perspektivet som Nilholm lyfter fram är det kritiska perspektivet. Där inses och 

accepteras att barnen har olika förutsättningar men problemet läggs hos samhället, vad det gör 

med dessa olikheter. Detta perspektiv motsätter sig att barnen delas upp i olika grupperingar 

som sker till exempel inom skolans värld där det kan ske undervisning i annan grupp för vissa 

barn. De vänder sig mot marginaliseringen. Utifrån detta perspektiv fyller specialpedagogiken 

ingen större funktion utan de vill finna förklaringar i samhällets struktur och i de 

maktstrukturer som finns.  

Det tredje perspektivet benämner Nilholm som dilemmaperspektivet. Det är ett begrepp som 

inte är lika känt men där man betonar komplexiteten i att alla elever ska få liknande 

erfarenheter och kunskaper samtidigt som undervisningen ska anpassas till var och ens 

individuella förutsättningar. Nilholm betonar att perspektivet vill att skolorna ska förhålla sig 

till problematiken snarare än att hitta lösningar på problemen. Grunden i detta perspektiv är 

att förhålla sig och hantera dilemman som uppstår inte att lösa det. 
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Metod 
Metoddelen innehåller en beskrivning hur material till studien har samlats in, hur urvalet har 

gjorts, hur studien genomförts samt en beskrivning om etiska principer. I försöket att ta reda 

på hur pedagoger i förskolan arbetar med inkludering tog jag kontakt med sex pedagoger, en 

specialpedagog och en förskolechef i en mellanstor svensk stad i mellansverige. 

 

Datainsamling 
Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet. Genom kvalitativa 

intervjuer har jag fått ta del av respondenternas kunskaper och åsikter kring inkludering. 

Studien har som Kvale (2014) beskriver ett fenomenologiskt tolkningsperspektiv, det vill säga 

hur individerna skapar mening i den värld de lever i och de handlingar människorna utför har 

en betydelse och att de agerar utifrån det. Kvale (2014) nämner även att det handlar om att 

förstå ämnet ur den intervjuades synvinkel. Forskarens uppgift enligt Bryman (2014) är att 

studera så att hen får tillgång till människors tankar runt ämnet och utifrån det tolka deras 

handlingar. 

Intervjun ska kännas som ett samtal och det är intervjuarens uppgift att vara nyfiken och 

intresserad av vad den intervjuade har att berätta enligt Kvale (2014). Formen på intervjuerna 

är kvalitativa intervjuer. Jag har använt mig av ostrukturerade intervjufrågor i en intervjuguide 

(bilaga 1). Intervjuguiden har skrivits med syfte och frågeställningar som utgångspunkt. 

Bryman (2014) menar att det är en form som är bra att använda när syftet inte är att jämföra 

grupper med varandra, utan istället beskriva något som till exempel i denna studie en 

arbetsmetod för inkludering.  

 

Urval 
Åtta personer tillfrågades om de ville låta sig intervjuas. Samtliga valde att delta. Dessa åtta 

personer är alla verksamma i förskolan där sex är pedagoger, en specialpedagog som är 

knuten till förskolan och förskolechefen för det valda området. De har kontexten förskolan 

gemensamt. Förskolechefen och specialpedagogen valdes ut för att få med 

ledningsperspektivet respektive det specialpedagogiska perspektivet bland de utvalda 

pedagogerna. Det gjordes ett målinriktat urval som Bryman (2014) kallar det, genom att 

personerna som valdes ut var relevanta på grund av att de har inkludering som fokusområde 

där de är verksamma och utifrån det förväntas förstå den sociala processen som inkludering 

innebär. Det målinriktade urvalet sker på olika nivåer enligt Bryman för att få olika perspektiv 

på det studerande ämnet. Respondenternas olika erfarenheter finns beskrivna i figur 1 nedan.  

 

 

 

 



12 
 

Respondent Yrke År i yrke 

Respondent 1 Förskollärare    3 år 

Respondent 2 Förskollärare 5 år 

Respondent 3 Förskollärare 20 år 

Respondent 4 Förskollärare 20 år 

Respondent 5 Förskollärare 5 år 

Respondent 6 Förskollärare 30 år 

Respondent 7 Specialpedagog 18 år 

Respondent 8 Förskolechef 27 år 

 

Figur1 : Tabell angående respondenternas erfarenhet. 

 

Genomförande  
Förskolechefen kontaktades för att få tillstånd att intervjua pedagogerna. Specialpedagogen 

kontaktades separat, Sedan kontaktades de för att boka tid för individuell intervju.   

Respondenterna som valde att delta i studien fick ett missivbrev (bilaga 2) där syftet med 

studien samt de yrkesetiska principerna beskrevs. Dessutom förklarades att materialet och 

svaren kommer att behandlas så att ingen kommer att få veta vad var och en har svarat och att 

det står deltagarna fritt att avsluta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång (Vetenskapsrådet, 2012).  

 

Frågorna testades på en försöksgrupp innan intervjuerna. Bryman (2014) nämner att en 

pilotundersökning kan klargöra olika problem runt frågornas utformning. Vissa justeringar 

gjordes. 

 

Tidpunkt för intervjuerna bestämdes via telefon. Intervjuerna skedde på ostörd plats med 40-

60 minuter till förfogande per intervju. Intervjuerna spelades in med en diktafon-app på 

mobilen. Intervjuerna inleddes med att respondenterna hälsades välkommen och tackades för 

att de ville ställa upp. Upplägget för intervjun beskrevs och hur mycket tid som stod till 

förfogande samt att intervjun skulle spelas in för att jag lättare skulle kunna sammanställa 

materialet senare, vilket enligt Patel & Davidsson (2003) är viktigt att man förklarar för 

respondenterna.  

 

Frågorna till intervjun var ostrukturerade och utformade med fokus utifrån syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna var utformade som en guide. Bryman (2014)  nämner att 

intervjufrågorna måste lämna utrymme för flexibilitet och den som intervjuar måste 

koncentrera sig på att få fram intervjupersonens världsbild. Patel och Davidsson (2003) 

nämner att vid en kvalitativ intervju är intervjuaren och respondenten ”medskapare” i ett 

samtal.  

 

Efter intervjuerna skrevs löpande analyser som Patel och Davidsson (2003) samt Bryman 

(2014) anger vara en metod som kan förfina resultatet. Detta görs genom att utvärdera efter 

genomförd intervju om respondenten var meddelsam, nervös och så vidare. Varje intervju 
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transkriberades i sin helhet i direkt anslutning till intervjuerna, för att som Kvale (2014) 

liksom Patel & Davidsson (2003) nämner, väga in de intervjuades närvaro under intervjun i 

tolkningen. Varje nedskriven intervju lästes flera gånger. För att ha en spårbarhet vad varje 

respondent har svarat ”färgades” svaren i olika färger. Därefter gjordes en 

meningskoncentrering, där meningar sammanfattades och kortades ned i enlighet med Kvale 

(2014). Svaren kategoriserades i rubriker utifrån syfte och frågeställningar samt sammanställs 

i resultatet. En resultatanalys gjordes av insamlat material i resultatanalysen utifrån tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. I arbetets sista kapitel förs en diskussion.  I 

resultatdelen finns en del citat, som referens på citaten finns en siffra som överensstämmer 

med ordningen i figur 1. 

 

Etiska principer. 
De etiska frågorna måste finnas närvarande under hela forskningsprocessen (Kvale, 2014).  

Kvale påtalar att de mänskliga interaktionerna påverkar hela processen och att forskare 

behöver ta del av pedagogernas erfarenheter om inkludering. Genom missivbrevet (bilaga 2) 

beskrevs syftet med studien. Respondenterna fick information om att under intervjun så tas 

hänsyn till vetenskapsrådets principer och vad de innebär. De blev även informerade om hur 

lång tid som var planerad för intervjun. Deltagandet i studien hanteras konfidentiellt och de 

fick information om att deras identitet inte skulle gå att ta reda på och att resultatet endast 

kommer att användas i forskningsändamål. De fick reda på att de när som helst under 

intervjun fick avbryta sin medverkan. Jag informerade dem även om att intervjun skulle 

spelas in för att underlätta sammanställningen och att jag som intervjuare ser mig som ett 

forskningsinstrument, där min roll ska vara så objektiv som möjligt. Jag beskrev att jag hade 

en förhoppning om att de skulle se intervjun som ett reflektionstillfälle kring inkludering. 

Efter intervjuerna fortsatte samtalen men utan inspelning, De intervjuade kände sig eventuellt 

mer fria att dela med sig av sina tankar utan inspelning enligt Patel och Davidson (2003).. 

Anteckningarna sparades och användes vid sammanställningen av intervjuerna. Kvale (2014) 

nämner att han anser att en intervju bör vara en positiv upplevelse för den intervjuade. 

 

Validitet, reliabilitet och generalisering 
Reliabilitet i en kvalitativ studie, menar Kvale (2014), är om forskningsresultaten är 

tillförlitliga och om möjligheten att replikera studien finns. Reliabiliteten genom att replikera 

studien kan vara begränsad när det gäller intervju. Frågornas utformning och hur de ställs 

under intervjun påverkar. Genom att det är ett fenomenologiskt perspektiv så ligger intresset 

på att beskriva och förstå just den intervjuades bild och både intervjuaren och 

intervjupersonen är medskapare av samtalet. Ett sådant samtal kan se olika ut från situation 

till situation och det kan vara svårt att få samma resultat vid ett annat tillfälle. Bryman (2014) 

nämner att det är svårt att replikera en kvalitativ studie eftersom den utspelar sig i en social 

miljö. För att förbättra reliabiliteten skulle fler personer ha läst utskrifterna. Ett annat sätt att 

förbättra reliabiliteten är genom att intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna 

ägde rum. Däremot minskar min form av ostrukturerade frågor reliabiliteten.  
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Studiens validitet får anses som god eftersom den fått fram det den avsåg att undersöka. Att ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva och analysera hur de intervjuade arbetar med 

inkludering och att finna både positiva och negativa påverkansfaktorer. Jag kan finna stöd i 

teorin för mina forskningsfrågor och själva studiens förhoppning var att den skulle sätta igång 

tankearbetet kring inkludering hos respondenterna vilket jag fått bekräftat. Min förförståelse 

för ämnet stärker också validiteten. För att stärka validiteten skulle jag ha använt fler metoder 

för insamling av empiri. Intervjuerna skrevs ner i sin helhet i direkt anslutning till intervjuerna 

i enlighet med Patel och Davidsson (2003) vilket höjer validiteten. Av utskrifterna gjordes 

meningskoncentreringar och kategoriserades utifrån syfte och frågeställningar. Giltigheten i 

respondenternas svar såg jag ingen anledning att ifrågasätta. Det som skulle kunna påverka 

deras svar är att de vet min inriktning på studien och vet var mitt specialintresse ligger. 

Inspelningssituationen är också något som skulle kunna påverka de intervjuades svar eftersom 

flera av de intervjuade lyfte fram att de upplevde inspelningssituationen som jobbig. 

Validiteten i frågorna kan anses vara god eftersom frågorna testades på prov först och 

intervjupersonerna fick skriftlig information om samtycke och forskningsetiska principer.  

 

Generalisering betyder om resultatet kan användas i andra studier för att göra jämförelser. För 

att göra en generalisering av studien skulle den ha varit större och urvalet skulle ha varit 

slumpmässigt. En lokal generalisering skulle kunna göras i den intervjuade gruppen och 

användas i en liknande studie enligt Kvale (2014) som jämförelse om urvalet är tydligt 

beskrivet. Urvalet i denna studie finns beskrivet i en tabell (figur, 1). Även Bryman (2014) 

nämner att det kan vara svårt att göra en generalisering utöver situationen vilken den är 

producerad i. Han anser vidare att resultatet av den kvalitativa forskningen hellre ska 

generaliseras till teori.  
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Resultat  
Studien syftar till att beskriva hur pedagoger i förskolan arbetar med inkludering. Nedan 

presenteras resultatet utifrån undersökningens två forskningsfrågor. Avslutningsvis sker en 

analys av resultatet kopplat till tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

Vilka faktorer främjar inkludering i förskolan? 
Resultatet visar stor enighet i hur man i förskolan arbetar med inkludering. Respondenterna 

menar att inkludering inte bara gäller barn i behov av särskilt stöd utan att det gäller samtliga 

barn. ”Hela barnet ska vara inkluderat med gruppen det blir ett annat perspektiv då”, nämner 

en respondent (8). Det framkommer att tidigare har speciella planeringar gjorts för barn i 

behov av särskilt stöd men nu med nya läroplanen (Skolverket, 2010) planeras mer utifrån vad 

som är möjligt för alla. En tanke som nämns av en respondent under vårt samtal är att hen inte 

tänkt så mycket på begreppet inkludering men att intervjun öppnade upp nya tankebanor att 

inkludering gäller alla barn. Att inkludering kan ses på olika sätt och påverka lyfts fram under 

en av de andra intervjuerna: 

 ”Inkludering är på två sätt men i och med våra samtal har jag tänkt annorlunda, ibland kan 

inkludering vara exkluderande. Inkluderingen gör att barnet kommer i fokus och det kanske 

inte alltid är positivt det gäller att tänka många gånger när man tänker inkludering” (8). 

En övervägande del av respondenterna lyfter en gemensam åsikt att alla barn är olika och har 

olika behov av stöd olika gånger. Det nämns att det alltid finns barn som inte kan eller orkar 

vara med och där får man tänka annorlunda. Det kanske inte är bäst för alla barn att vara med 

i allting hela dagarna enligt en av respondenterna. ”Vi tänker att man gör det mesta med alla 

barn men man kan behöva anpassa både miljö, grupper och aktiviteter för att alla ska kunna 

vara med” (7). Förutsättningarna är olika och alla bör få delta utifrån sina förutsättningar. 

Olikhet ser respondenterna som något som berikar och att alla lär på olika sätt, det är ett 

arbetssätt som förespråkas i intervjuerna att ge barnen möjlighet att finna en plats och inte 

utesluta någon avsiktligt. Det är pedagogernas ansvar att se till att alla ges möjlighet att delta 

enligt flera respondenter. De nämner att pedagogerna kan stödja barnen och ge dem verktyg 

och redskap att komma in i gruppen och vägleda och finnas där som ett stöd och ett bollplank. 

En respondent nämner att de använder bilder, sociala berättelser för att tydliggöra för barnen 

och säger att hen inte kan blunda för att inte se om någon är i behov av stöd det är tjänstefel 

att inte se anser hen.  Hen säger det fint, ” Alla är här och det är vi” (3).  

Det viktiga är att alla ingår i ett sammanhang och bland respondenterna finns en enighet om 

att miljön ska anpassas. Miljön spelar en viktig roll i hur inkludering fungerar och bör enligt 

resultatet vara föränderlig. En intervjuperson nämner att ”vi tittar på lärmiljöerna, gruppen 

och dess sammansättning, vi tittar på aktiviteter som fungerar eller hur man ska anpassa 

aktiviteter, i den mån barnen kan så tänker jag att de ska delta i den ordinarie 

verksamheten”(7). 

En pedagog nämner att hen har erfarenhet av att inkluderingen fungerar när de har ett 

gemensamt och medvetet förhållningssätt i arbetslaget. Hen nämner att de i arbetslaget 
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diskuterar och kommer överens om en gemensam strategi. Pedagogrollen nämns som viktig, 

”barn gör som man gör” (3) och ”Barn har inga förutfattade meningar det är vi vuxna som 

skapar dem” (3).   

För att lyckas med inkludering på bästa sätt finns det en enighet i resultatet att det är 

förhållningssättet som lyfter upp och påverkar inkludering i förskolan. ”Det är 

förhållningssättet som påverkar hur vi arbetar inkluderande”( 5). Ett gemensamt 

förhållningssätt som delas av samtliga i verksamheten betonas, även bemötandet av alla barn 

är viktigt att lyfta och diskutera. Förhållningssättet är ett område som bör bygga på en 

gemensam grund och diskussioner om vad inkludering betyder för varje person anses som en 

bra början. I resultatet framkommer att det är pedagogerna själva som kan förändra sitt 

förhållningssätt. ”Det handlar mycket om vilja vill jag förändras eller inte” säger respondent 

3. Olika förskolor har kommit olika långt med att diskutera inkluderings begreppet enligt 

respondent 7. Men samtliga framhåller att personalmöten och ämnesnätverk är bra forum att 

lyfta förhållningssättet och inkluderingsfrågan. På dessa möten finns det en möjlighet att 

sprida kunskap och få bort rädslan för det okända. Reflektion framhåller respondenterna som 

något som kan främja inkludering genom att hitta de gemensamma förhållningssätten i 

arbetslagen. Ledningsansvaret betonas om det ska ske en stor övergripande förändring i en hel 

organisation.  

För att lyckas med inkludering arbetar respondenterna med delaktighet. De anser att det har en 

stor betydelse för om inkluderingen ska bli lyckad. Delaktighet är ett begrepp som delvis 

anses höra ihop med inkludering, det lyfts fram att det till och med är en förutsättning för 

inkludering och där spelar kommunikation en viktig del. En respondent säger: ”man behöver 

inte vara delaktig i allt men man ska vara delaktig i det man deltar i” (7). I den processen lyfts 

barnets egen delaktighet i sina mål och i det som de behöver stöd i. Skapa en medvetenhet om 

vad de behöver stöd i. Det positiva ses som det viktiga att se framstegen och att göra upp en 

gemensam plan. Delaktighet och inkludering anses höra ihop vilket stöds av resultatet.  

Enligt resultatet kan handledning av specialpedagog bidra till att en diskussion startar om hur 

inkludering kan påverkas, som i sin tur påverkar inkluderingen positivt. De flesta är eniga om 

att handledning kan vara bra om man vill komma vidare i arbetet eller behöver stöd och tid att 

reflektera över hur arbetet ska utformas. Även utbildning och handledning nämns som 

områden tillsammans med pedagogernas dagliga arbete som blir ett lyckat koncept för 

inkludering. Att arbeta inkluderande innebär enligt resultatet att det är en fråga som är viktig 

för hela barngruppen, det kan vara något som hela gruppen behöver arbeta med för att 

inkluderingen ska fungera.  En respondent beskriver det väl ”alla är här och det är vi”( 3). 

En annan tanke som framhålls är att vi alla blir tillsammans i gruppen och att alla ska ha en 

plats och att det gäller hela världen. En respondent beskriver att hen i sitt arbete stöttar, 

vägleder och coachar barnen i samvaron i gruppen. Hen nämner att det stärker självkänslan 

och självförtroendet samtidigt som det främjar inkluderingen i en grupp. ”Vi är varandras 

förutsättningar, ingen är vi blir tillsammans” (4).   

Två respondenter delger sin erfarenhet av att använda alternativa verktyg i verksamheten. De 

nämner att verktygen som till exempel bilder med påklädningssituationen finns tillgängliga 
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för de barn som är i behov av dem. De beskriver att barnen lär sig använda ett verktyg som 

underlättar svåra situationer under dagen. Verktygen används av alla i personalen. Andra 

alternativa verktyg som lyfts fram är tecken och då tecknas det med hela barngruppen och inte 

bara med barnet som är i behov av det. Det bidrar till att alla kan kommunicera med varandra, 

vilket lyfts fram som viktigt för delaktigheten. Lärplattan används mycket som ett alternativt 

verktyg. Resultatet visar att erfarenheter och kunskaper som pedagoger har tillägnat sig vid 

andra tillfällen blir till en naturlig del av verksamheten och till viktiga påverkansfaktorer för 

inkluderingen. En intervjuperson beskriver sin tilltro till att hitta rätt strategi eller verktyg, 

”Av erfarenhet har man sett att om man bara hittar en strategi eller verktyg som fungerar så 

brukar det bli bra”(6). 

Om det finns en resursperson tillgänglig i barngruppen främjar det inkluderingen mest om 

resursrollen alterneras mellan de ordinarie pedagogerna i arbetslaget. Alla pedagoger blir 

delaktiga och det blir ett kollegialt samarbete. Det framkom att tidigare när det fanns en 

resursperson knuten till barnet i behov av särskilt stöd så kunde det ibland exkludera barnet 

mer än att inkludera då resurspersonen och barnet lätt hamnade utanför. Tidigare kunde det bli 

så att barnet inte kunde komma till förskolan om resurspersonen inte var där. En önskan som 

uppkom under intervjuerna var att de intervjuade vill öka på sina kunskaper inom 

specialpedagogik och de anser att lärarutbildningarna borde ha mer av det i 

grundutbildningarna. 

Vilka faktorer motverkar inkludering i förskolan? 
Inkludering är ett fokusområde i den studerade kommunen men en respondent säger att det 

diskuteras inte så att man förstår vidden av det. En gemensam plattform för att utveckla 

inkluderingsarbetet efterfrågas för att utveckla inkluderingsarbetet. En fungerande inkludering 

är övergripande över alla bitarna i förskolan enligt respondenterna eftersom en fungerande 

inkludering underlättar för barnet på alla områden. Det är viktigt att man utgår från vad barnet 

kan delta i och inte och leta efter faktorer som påverkar, är det miljön som hindrar, är det de 

vuxna som hindrar eller är det gruppens storlek som hindrar.  

De nedärvda sociala reglerna lyfts som faktorer som kan påverka inkludering negativt. De 

nedärvda sociala regler inom förskolan spelar in som till exempel att så här brukar vi göra. Att 

få kännedom och kunskap om kommande händelser kan göra att det främmande inte blir så 

skrämmande, en intervjuad sa: ”Främmande skrämmande, har man inte mött olikhet har man 

inte erfarenheten med sig” (6). En förklaring som beskrivs varför främmande kan vara 

skrämmande är att i vissa fall kan man vara rädd att göra fel och att det kan få svåra 

konsekvenser, det som beskrivs handlar främst om barn som har fysiska 

funktionsnedsättningar. Där ser respondent 7 att en del av hindren för inkludering finns. 

Ytterligare ett hinder vid fysiska funktionshinder kan vara att pedagogers ryggar och nackar 

inte klarar av det rent fysiskt. 

Resultatet visar på faktorer som kan motverka inkludering. Pedagogers okunskap i ämnet, 

rädslan för det okända, tidsbrist och resursbrist. Rädslan för det okända beskrev här ovan och 

tidsbristen den eviga frågan samt resursbrist. Resursbrist nämns av en respondent att 
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inkluderingen inte skulle fungera om deras extra resurs till gruppen skulle tas bort, hen 

säger:”Skulle de dra in vår resurs då skulle vi inte ha förmågan att arbeta inkluderande” (5). 

Det råder en enighet att inkludering är ett svårt ämne men också att det alltid är den vuxnes 

ansvar att få det att fungera. En tanke som lyfts fram som en bidragande orsak är att det inte 

finns någon färdig metod att använda sig av utan det beror på som en respondent säger. 

Oklarheten i vad som ska göras kan vara en bidragande negativ påverkansfaktor för 

inkludering. En respondent beskriver svårigheten med inkludering, ”Det svåra med 

inkludering är att man måste tänka olika, det finns ingen enkel lösning” (3).  

Nya kunskaper och erfarenheter som framkommer i verksamheten bör enligt resultatet tas om 

hand bättre och användas i verksamheten istället för att nya ständigt skapas. En respondent 

anser att det är underligt att de verktyg personalen lär sig inte lever vidare om man sett att det 

fungerat. Hen säger: ”När barnet slutar ramlar man tillbaka på ruta ett, scheman och tänket 

åker bort” (8). 

Resultatet visar att brister i kommunikation leder till bristande delaktighet och då blir man 

exkluderad per automatik. Det är av vikt att finna det som fungerar genom att:”hitta strategier 

för att bemöta med förståelse och kunskap” (6). 

Kunskaper kring ett barns funktionsnedsättning lyfts fram som att det kan främja inkludering 

samtidigt som det kan motverka en inkludering. Resultatet presenterar orsaker till varför det 

skulle vara bra att uppmärksamma en funktionsnedsättning, bland annat ökad kunskap som 

kan bidra till att inkluderingen ökar och tidiga insatser framhålls som viktiga. Risken med att 

söka ett namn på något gör att barn sorteras in i olika fack efter diagnos, vilket kan påverka 

inkluderingen negativt. I grunden menar en intervjuperson att, ”Det handlar om synen på 

människor, hur vi ser på människor som är annorlunda och hur vi väljer att bemöta det”(6).  

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så är inkludering ett område som berör alla och ett område som förskolan 

har kommit långt inom. Enligt en intervjuperson så är förskolan ”anpassad till alla barn, alla 

är integrerade men även till stor del även inkluderade” (7). Pedagogerna arbetar med 

delaktighet för det har en stor del i om inkluderingen blir lyckad. Att se olikhet som något 

som berikar och att alla lär på olika sätt är ett arbetssätt som påpekas i intervjuerna. Reflektion 

framhålls som något som skulle kunna främja inkludering genom att hitta gemensamma 

förhållningssätt i arbetslagen. Det framgår att respondenterna anser att alternativa verktyg 

främjar inkludering. Även att tidigare erfarenheter och kunskaper av att använda olika 

alternativa verktyg blir till en naturlig del av verksamheten som skapar en miljö med 

specialpedagogiskt förhållningssätt. Andra positiva påverkansfaktorer för inkluderingen som 

tas upp är nätverk, specialpedagogisk konsultation och delaktighet. Faktorer som de anser kan 

motverka inkludering är okunskap, rädsla för det okända, nedärvda sociala regler, tidsbrist 

samt resursbrist. 
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Resultatanalys 
Resultatet visar stor enighet i hur man i förskolan arbetar med inkludering. Respondenterna 

menar att inkludering inte bara gäller barn i behov av särskilt stöd utan att det gäller samtliga 

barn. Det är en tanke som stämmer väl överens med Unesco (2008). Även Haug (1998) 

nämner att inkludering är en demokratisk rättighet, att vara inkluderad är tydligt i Skolverket 

(2010) att förskolan är en verksamhet för alla.  

Alla har olika förutsättningar och bör få delta utifrån sina förutsättningar. Detta stämmer väl 

överens med Säljös (2013) sociokulturella perspektiv där alla ska vara del i ett dynamiskt 

samspel. Enligt Skolverket (2010) står det tydligt att alla ska få delta utifrån sina 

förutsättningar. Olikhet ser respondenterna som något som berikar och att alla lär på olika 

sätt. 

Det viktiga är att alla ingår i ett sammanhang och att lärmiljön spelar en viktig roll i hur 

inkludering fungerar. Enligt resultatet bör lärmiljön vara föränderlig för utifrån tidigare 

studier av Skolverket (2013) kan det utläsas att det är vad som sker i mötet mellan barnen och 

de människor och den miljön som möts i aktiviteter som avgör vilket stöd och utmaning ett 

barn behöver. Lärmiljöns betydelse betonas också i I fou- studien (2015). Enligt Lutz (2013) 

är det viktigt att kunna reflektera över pedagogiska lösningar i gruppen och kunna hantera 

svårigheter som kan uppstå.  

I styckena ovan blir Nilholms (2007) dilemmaperspektiv synligt där resultatet visar på 

komplexiteten i verksamheten. En verksamhet där alla barn har rätt att ingå och få liknande 

förutsättningar och där det är verksamheten som får förhålla sig till problematiken. Nilholms 

kompensatoriska perspektiv som nämns i teoretiska utgångspunkter skulle mer försöka hitta 

en orsak till problemet och en kompensatorisk lösning. Om verksamheten skulle utgå från det 

kritiska perspektivet som även det nämns i teoretiska utgångspunkter skulle verksamheten helt 

vara inriktad på att problemen ska lösas där, det är verksamhetens ansvar att se till att det inte 

finns några olikheter. Resultatet av intervjuerna visar på att de ser olikheterna och accepterar 

att det finns olikheter men att alla bör få likartade kunskaper men på olika sätt, enligt dilemma 

perspektivet. Lutz (2006) beskriver att det är viktigt att de verksamma förstår sin praktik 

utifrån olika aspekter.  

I resultatet framkom att respondenterna reflekterade över begreppet inkludering under 

intervjuerna. Hehir (2013) och Nilholm (2014) lyfter fram i sin forskning att det är av vikt att 

reflektera över inkluderingsfrågan, vilka är attityderna som finns runt funktionsnedsättning 

och granska dem. För enligt Hehirs (2013) forskning så har pedagogernas inställning inför 

funktionsnedsättning påverkan hur undervisningen blir för barnen med funktionsnedsättning.  

Förhållningssättet har en viktig del och påverkar inkludering i förskolan. Ett gemensamt 

förhållningssätt som delas av samtliga i verksamheten betonas som viktigt i resultatet. Även 

bemötandet av alla barn är viktigt att lyfta och diskutera. I studien av Hu, mfl (2011) bekräftas 

att pedagogernas förhållningssätt och bemötandet av barn i behov av särskilt stöd och hur 

läroplaner anpassas och modifieras är av stor vikt för att lyckas med inkludering. Ett 
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gemensamt förhållningssätt och motto gav Persson & Perssons (2012) studie ett lyckat 

resultat med inkludering.  

I resultatet framkommer att personalmöten och ämnesnätverk beskrivs som ett bra forum att 

lyfta förhållningssättet och inkluderingsfrågan. Resultatet överensstämmer med Odon, Buysse 

& Soukakou (2011). De anser genom att skapa bättre kommunikation, professionella regler, 

stabila relationer och en tydlig administration stärker inkluderingen. Kommunikation och 

delaktighet har betydelse om inkluderingen ska bli lyckad. Delaktighet är ett begrepp som 

anses höra ihop med inkludering det kan även utläsas i stycket om begreppsförklaringar i 

inledande kapitlet där Göransson & Nilholm (2014) listar fem kriterier för inkludering. En 

intervjuperson har en tanke runt delaktighet att man inte behöver vara delaktig i allt men att 

man ska vara delaktig i det som man ändå deltar i. Även Odon, Buysse & Soukakou (2011) 

tar upp vikten av att göra barnen delaktiga i sin egen inkluderingsprocess. Enligt resultatet kan 

handledning av specialpedagog bidra till att en diskussion startar om hur inkludering kan 

påverkas, som i sin tur påverkar inkluderingen positivt vilket även Bladini (2012) tar upp i 

sina resultat. Detta stämmer bra mot examensbeskrivningen som finns för specialpedagoger 

(SFS 2007:638) Handleding av specialpedagog kan positivt påverka inställning och 

kompetens som nämns av Szönyi, Söderqvist & Dunkers (2012) som två faktorer som har 

betydelse när barn med funktionsnedsättning bemöts helt.  

Utbildning, handledning av specialpedagog plus pedagogernas dagliga arbete nämns som ett 

lyckat koncept för att påverka inkludering positivt. Vilket även är ett av specialpedagogernas 

uppdrag enligt examensbeskrivningen (SFS:2007:638). Inkludering bör ses som en process 

för att bli en påverkansfaktor. Paralleller kan dras mellan Kinas inkluderingsarbete som ligger 

i startgroparna och med det svenska som startade under 1940 talet vilket Hjörne och Säljö 

(2013) beskriver. Det är en process som tar tid och som aldrig blir avslutad. Även det 

kollegiala sammarbetet är viktigt och att det finns ett stöd från ledningshåll eftersom 

inkludering ytterst är ett ledningsansvar enligt Unesco (2006/2).  

Genom intervjuerna förmedlades deras tankar runt inkludering och hur de upplever att 

inkludering påverkar verkligheten. Ett av kommunens prioriterade mål är inkludering. Det 

lyfts fram som ett av tre prioriterade mål och jag kan se en tydlig koppling mellan målen och 

intervjupersonernas tankar om vad inkludering innebär, att det är något större än att bara 

begränsa det till förskolans värld 

Inkluderingen är viktig för hela barngruppen, alla är här och det är vi nämns i en intervju. 

Svaret kopplar ihop resultatet med Säljös (2013) sociokulturella perspektiv att alla är med i 

gemenskapen på sina villkor. Att det är en väl fungerande grupp där det dynamiska samspelet 

ska äga rum som Säljö beskriver det är enligt resultatet viktig för att inkludering ska fungera. 

Resultatet påverkar tanken som finns i verksamheten att ”resurs” personen ska alterneras 

mellan de ordinarie i arbetslaget. På det viset sker som Boyl, mfl (2011) nämner 

framgångsfaktorer genom att det blir en öppenhet där information och strategier delas och ett 

gemensamt förhållningssätt skapas. Boyl, mfl förespråkar att arbeta i par vilket är en stor 

fördel i förskolan där arbetet sker i arbetslag om 3-4 pedagoger. 
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Alternativa verktyg i verksamheten framkommer i resultatet att det positivt kan påverka 

inkludering vilket även specialpedagogiska skolmyndigheten lyfter fram på sin hemsida 

(2015). De alternativa verktygen kan till exempel vara som Thomas och Loxley (2001) ser på 

specialpedagogiken, som ett verktyg, en påverkansfaktor. Barnen lär sig använda ett verktyg 

som underlättar svåra situationer under dagen. Det stämmer väl överens med Säljös (2013) 

sociokulturella teori där han benämner det som artefakter. Verktygen beskriver han att de blir 

till en del av vardagen som underlättar i olika situationer. Resultatet visar även att erfarenheter 

och kunskaper som pedagoger har tillägnat sig vid andra tillfällen blir till en naturlig del av 

verksamheten och till viktiga artefakter, påverkansfaktorer för inkluderingen i framtiden.   

Ahlberg (2007) anser att specialpedagogiken kan vara en nyckel till framgång för fler än för 

bara en begränsad del av barnen. 

Vilka faktorer motverkar inkludering i förskolan? 
De nedärvda sociala reglerna lyfts som faktorer som kan påverka inkludering negativt. Enligt 

både Lutz (2006) och Palla (2011) bär pedagoger med sig olika kunskaper och 

handlingsmönster som påverkar förhållningssättet. I resultatet nämns att det inte handlar om 

ovilja utan det handlar troligen om okunskap. En respondent säger, har man inte varit med om 

en liknande situation tidigare så saknas erfarenheten vilket kan vara skrämmande. Oklarheten 

i vad som ska göras kan vara en bidragande negativ påverkansfaktor för inkludering. Även 

Hu, mfl (2011) fann i sina studier att oklarheten inför inkludering kan leda till att pedagogerna 

blir omotiverade. Där kan viss kunskap kring ett barns funktionsnedsättning främja 

inkludering för att skapa en tydligare bild. Samtidigt som det kan motverka en inkludering 

enligt Lutz (2006), som nämner att bedömningar om ett barn är avvikande kan motverka 

inkludering. 

Det råder en enighet bland respondenterna att inkludering är ett svårt ämne, en tanke som lyfts 

fram som en bidragande orsak är att det inte finns någon färdig metod att använda sig av, utan 

det beror på som en intervjuperson säger.  
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Resultatdiskussion 
I denna avslutande del sammanfattas resultatet och centrala slutsatser lyfts fram och 

diskuteras utifrån syfte och forskningsfrågor. Det inleds med en kort sammanfattning av 

resultatet. Några centrala slutsatser lyfts fram ur resultatet och de ställs mot tidigare forskning 

och de teoretiska utgångspunkterna. Sedan följer en metoddiskussion. Avslutningsvis beskrivs 

några tankar om fortsatt forskning och en slutsats presenteras. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att inkludering är ett område som rör alla och att arbetet 

med delaktighet har en stor betydelse om inkluderingen blir lyckad. Olikhet ses som något 

som berikar och att alla lär på olika sätt i enlighet med Unesco (2006/2) som förespråkar 

likvärdig utbildning men med olika vägar. Det framgår att tidigare erfarenheter och kunskaper 

av att använda olika metoder eller verktyg blir till en naturlig del av verksamheten som skapar 

en miljö med specialpedagogiskt förhållningssätt för att arbeta med inkludering. Detta 

överensstämmer med Säljös (2013) sociokulturella teori där han säger att människan lär 

utifrån ett dynamiskt samspel med andra människor. I den sociokulturella teorin tolkar jag att 

alla får delta utifrån sin förmåga och i likhet med resultatet så spelar allas delaktighet en 

viktig roll. Pedagogernas kunskaper och erfarenheter som de tillägnat sig är viktiga artefakter 

och expertiskunskaper som Säljö (2013) nämner. Det tolkar jag som att det blir till viktiga 

artefakter som pedagogerna kan använda för att underlätta i inkluderings situationer och kan 

även innebära en trygghet för pedagogerna. Dessa erfarenheter och kunskaper bör ses som 

positiva påverkansfaktorer för inkluderingen genom hur de har avgörande betydelse för 

inkludering enligt Göransson & Nilholm (2013).  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv ville jag vid starten av detta arbete få fram faktorer som 

kunde påverka inkluderingen. Jag sökte efter metoder vilka jag som specialpedagog skulle 

kunna förmedla till pedagoger i verksamheten. Metoder att använda i inkluderingsarbetet på 

olika nivåer. Genom resultatet, tidigare forskning och teorier kommer det fram att 

förhållningssättet är det som är avgörande för hur inkluderingen ska fungera och kommer att 

fungera vilket även Lutz (2013) anser. Det specialpedagogiska dilemmat blir enligt Nilholms 

(2007) dilemmaperspektivet att i varje inkluderingssituation finna den metod som fungerar i 

den grupp där man arbetar och befinner sig. Alla är olika och behöver olika metoder. Det är 

kanske det som är metoden med inkludering att det beror på och att det är olika som Lutz 

(2013) säger, förhållningssättet som är det viktiga. Detta lämnar tillbaka mycket till 

pedagogerna att förhållningssättet är viktigt i arbetet med inkludering. Förhållningssättet blir 

viktigt ur dilemmaperspektivet genom att verksamheten är komplex och att det är som 

nämndes tidigare mycket upp till pedagogerna själva hur de lyckas anpassa verksamheten till 

varje barn. Enligt dilemmaperspektivet är det skolornas ansvar att förhålla sig till 

problematiken vilket de gör genom att anpassa sitt förhållningssätt efter barnens individuella 

behov.   

Utifrån tidigare forskning och resultat kan jag utläsa att inkludering är en process som 

utvecklas över tid och genom reflektion. Precis som under vår inkluderingshistoria som är 

beskriven i bakgrunden och i Hu m, fl (2011) studie där de beskriver att Kina nu har påbörjat 

arbetet så sker inkluderingen över tid. Resultatet visar att inkludering är en process som måste 

få ta tid där alla inblandade enligt Hehir (2013) och Nilholm och Göransson (2013) 
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tillsammans bör skaffa sig ett gemensamt förhållningssätt. Forskningsprojektet i Essunga blev 

framgångsrikt när mottot blev en gemensam värdegrundsfråga som blev tydligt och känt i hela 

verksamheten och då gav viktiga resultat enligt Persson och Persson (2012).  

Det blev till en tanke runt min egen roll som specialpedagog, den är inte att förmedla metoder 

och lösningar utan ett förhållningssätt som på sikt blir pedagogernas egna och något som lever 

kvar. Det blir då som Ahlberg (2012) nämner att specialpedagogiken blir närvarande och till 

fördel för alla barn hela tiden. Både Ahlberg och Thomas & Loxley (2001) anser att 

specialpedagogiken är ett bra verktyg för fler än de barn som är i behov av särskilt stöd. 

Enligt Lutz (2013) och Palla (2011) så har kontexten där pedagogerna befinner sig en 

betydelse för hur de förhåller sig till inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Jag liksom 

Lutz (2006) anser att bedömningar om ett barn är avvikande kan både gagna och motverka 

inkludering. För varje gång man väljer att se ett barn som annorlunda har man gjort en 

exkludering. Men om det samtidigt kan gagna barnet genom ökad kunskap för att barnet ska 

bli bemött på bästa sätt kan det vara bra för inkluderingen på lång sikt vilket även resultatet 

visar. Det gäller att skapa utrymme för ökad kompetens för att möta det specifika barnets 

behov även Hu, m. fl (2011) har liknande tankar. De anser att om det inte finns kunskap hos 

pedagogerna om barnets svårigheter kan det leda till att pedagogerna blir omotiverade inför 

inkluderingstanken. Resultatet tyder på att det inte handlar om ovilja att få det att fungera utan 

det handlar mer om okunskap och okunskapen beror på en rädsla att göra fel. I detta kan jag 

tolka att det finns likheter med Säljös sociokulturella perspektiv för beroende av vilken kultur 

vi växer upp i så blir handlings- och kunskapsmönstren olika. De pedagogiska nätverken kan 

göra mer för inkluderingen än en extra person eller extra tid som enligt resultatet anses vara 

avgörande för inkludering. Tanken med inkludering och delaktighet stöds av den 

sociokulturella teorin. 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till inledande tanken i inledningen om vad inkludering är 

och vad vi har för mål med den. Är det den lilla gruppen i förskolan eller skolan eller är det 

hela världen och hur vill vi se vårt samhälle i framtiden. Ska det vara ett samhälle för alla eller 

bara för vissa. Var väljer vi att lägga problemet? Är det hos personerna själva eller är det 

omgivningarna som får anpassa sig. Konsekvensen om man väljer att se utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv blir att det bara är barnet i behov av särskilt stöd som ska ändra 

sig inför och efter omgivningen. Enligt det kritiska perspektivet är det omgivningen som får 

förändra sig men då måste varje situation lösas varje gång för olika möten sker hela tiden. 

Risken är stor att barnet varje gång det blir en ny situation får det jobbigt. Enligt 

dilemmaperspektivet blir det mer ett samspel mellan de olika inblandade för det optimala för 

barnet är att omgivningen anpassar sig men att barnet själv lär sig strategier som gör att hen 

klarar av nya miljöer och möten.  

Konsekvensen som kan bli av att inte arbeta inkluderande blir att vi inte får en skola för alla 

och samhället blir mer segregerat där vissa individer ställs utanför samhället. Detta har blivit 

ett mer aktuellt ämne än vad jag hade tänkt när jag valde ämne till uppsatsen för gruppen med 

barn i behov av särskilt stöd gäller alla, än viktigare nu med flyktingströmmen i Europa.  
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Metoddiskussion 
Formen på intervjuerna var kvalitativa intervjuer för jag var intresserad av att få reda på hur 

pedagogerna arbetar med inkludering. Hade jag varit intresserad av att ta reda på i vilken 

utsträckning pedagoger arbetar inkluderande hade jag valt en mer kvantitativ metod. Jag 

använde mig av ostrukturerade intervjufrågor för att respondenterna skulle få reflektera fritt 

vilket jag anser att formen uppmuntrade till. Bryman (2014) menar att det är en form som är 

bra att använda när syftet inte är att jämföra grupper med varandra, utan istället beskriva 

något som till exempel i denna studie en arbetsmetod för inkludering. 

Det målstyrda urvalet var lämpligt enligt Bryman (2014) för denna studie eftersom ansatsen 

inte var att kunna generalisera resultatet till en större population, som hade varit möjligt om 

metoden sannolikhetsurval hade valts. Genom det målinriktade urvalet så blev det som 

Bryman beskriver att de intervjupersoner som valdes ut hade förståelse för den sociala 

företeelse som inkludering är. Det fanns en spridning i erfarenhet bland de intervjuade vilket 

bidrog till ett bredare resultat. Jag upplever att det breddade resultatet genom att alla har den 

gemensamma basen som förskole pedagoger och varav två dessutom har en 

påbyggnadsutbildning. Även min förförståelse för ämnet som Patel & Davidson (2003) 

förespråkar vid kvalitativa intervjuer spelar in vid intervjuerna eftersom det underlättar att 

vara medskapare i ett samtal. 

Kvale (2014) nämner att det är omdiskuterat hur objektiv en intervjuare kan vara i sina 

intervjuer. Det är mycket runt omkring som påverkar men jag har i studien medvetet försökt 

att hålla mig neutral och inte lägga in egna värderingar under intervjuerna. Intervjuandet är 

som Kvale (2014) beskriver ett slags hantverk, en färdighet man tålmodigt lär sig genom egen 

praktik. Kvale nämner vidare att man odlar samtalsfärdigheter. Det upplevde jag genom att 

intervjuandet kändes mer och mer naturligt under processens gång. Även när jag själv släpper 

på frågeformuläret upplever jag att samtalet flyter på bättre och blir mer naturligt. Om jag haft 

mer erfarenhet som intervjuare kunde jag ha utvecklat intervjufrågorna under intervjuerna för 

att få mer djup i frågorna vilket jag i efterhand kan se. Även inspelningen av intervjun kan 

påverka hur samtalet blir vilket det gjorde till viss del, men det påverkade troligen inte 

respondenternas svar även om jag kan uppleva en viss återhållsamhet. Det som jag 

uppmärksammade var att när inspelningen stängdes av kom det fram spännande svar från de 

intervjuade så jag valde att göra som Patel och Davidsson (2003) nämner att i direkt 

anslutning efter intervjuerna skriva ner reflektioner om vad som sker utanför inspelningen.  

 

 

Slutord 
Genomgående i intervjuerna, tidigare forskning och teorier kommer det tillbaka till att det är 

förhållningssättet som är avgörande för hur inkluderingen ska fungera och kommer att 

fungera. Jag sökte efter metoder som jag som specialpedagog skulle kunna förmedla till 

pedagoger i verksamheten som de skulle kunna använda sig av i inkluderingsarbetet på olika 

nivåer. Det jag kommit fram till är att förhållningsättet är metoden. Förhållningssättet är 
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beroende av kunskap och utbildning där specialpedagogen kommer in med konsultation, 

handledning och utbildning. Jag anser utifrån resultat och tidigare forskning att reflektion och 

nätverk bland pedagoger kan användas för att motverka det som förhindrar inkludering till 

exempel okunskap och rädsla för det okända. Min uppgift som specialpedagog blir att 

förmedla ett förhållningssätt som blir till pedagogens egna. Skolverkets tanke om särskilt stöd 

är tänkvärd att det är vad som sker i mötet mellan barnet och de människor och den miljön 

som möts i aktiviteter som avgör vilket stöd och utmaning ett barn behöver.   

Väljer man att se undervisningen så att alla behöver individuellt stöd för att få den bästa 

möjliga utbildning, individuellt arbetssätt till alla, då får inkluderingen en chans utan att 

behöva föregås av segregering. Tankesättet för tankarna till en inkluderande barngrupp där 

alla barn samverkar med sina olika färdigheter och kunskaper och använder sig av olika 

verktyg och strategier för att kunna förstå sin samvaro i gruppen. Detta tolkar jag som att det 

överensstämmer väl med Säljö (2013) sociokulturella teori att människan lär utifrån ett 

dynamiskt samspel med andra människor. Vygotskij kallar det lärande och utveckling i den 

proxymala zonen. Jag skulle vilja avsluta med samma citat av Nilholm som inledde studien:  
”det är självklart att alla behövs och måste arbeta tillsammans för att det ska bli bra” (skolportalen,  nr 

1, 2014).  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Flera av intervjupersonerna nämner att alternativa verktyg är en positiv påverkansfaktor för 

inkludering. En intressant vinkling skulle kunna vara att ta reda på vilka verktyg som används 

och i vilket syfte de används och i vilken utsträckning. Jag tror att inkluderingen i förskolor 

och skolor skulle kunna utvecklas om pedagogerna hade tillgång och kompetens att använda 

alternativa verktyg. I nätverk skulle de alternativa verktygen och metoder för inkludering 

kunna reflekteras runt och det skulle bli en lärande organisation. Utifrån vad en intervjuperson 

sa att de alternativa verktyg och metoder som pedagoger använder när de har ett barn i behov 

av särskilt stöd i sin grupp försvinner när barnet slutar. Bättre dokumentation om metod och 

alternativa verktyg och måluppfyllelse skulle det vara intressant och det skulle leda till en 

utvecklande lärande organisation.  
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Intervjuguide    Bilaga 1  

 

Studiens syfte är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva och analysera hur 

pedagoger i förskolan arbetar med inkludering. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka faktorer främjar enligt pedagogerna inkludering i förskolan? 

Vilka faktorer motverkar enligt pedagogerna inkludering i förskolan?  

 

Frågor 

 

Inkludering är du bekant med begreppet? 

Vad innebär det? 

Beskriv vad du gör för att arbeta inkluderande? 

Vad främjar inkludering ? 

Vad motverkar inkludering? 

Vilka barn handlar det om? 

I vilka situationer tänker du att inkludering är särskilt viktigt? 

Speciella situationer? 

Hur skapar du situationer där alla kan vara inkluderade? 

Använder du något speciellt material? 

 När används de? 

Var används de? 

 Av vem? 

 

Beskriv varför du arbetar inkluderande? 
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Kan ni se om det  påverkar inkludering och delaktighet? 

Beskriv hur du arbetar inkluderande? 

Kan ni se om det påverkar inkludering och delaktighet? 

Hur och på vilket sätt använder ni material för att främja inkludering och delaktighet? 

 

Berätta om en situation när du upplever att inkludering har fungerat? 

Berätta om en situation när det inte har fungerat? 

 

Stöd frågor 

 

Vad hände? 

Hur gick det till? 

Hur kändes det då? 

Hur tror du att barngruppen upplevde situationen? 

Hur tänker du då? 

Vad kan det bero på 

Vad påverkar positivt? 

- Varför då? 

Vad påverkar negativt? 

- Varför då? 
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Bilaga 2 

Missivbrev                  151007 

 

Jag läser till specialpedagog vid Umeå universitet, utbildningen avslutas med en D-uppsats. 

Jag har valt att skriva om inkludering i förskolan. 

Syftet med uppsatsen är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva och analysera 

hur pedagoger i förskolan arbetar med inkludering. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger genom intervjuer. Därmed vill jag intervjua er 

som har kunskap, utbildning och erfarenhet som är värdefull för mig och mitt arbete. 

Intervjuerna kommer att ta ca 40 minuter.  

Intervjuerna kommer att äga rum så att vi sitter tillsammans och samtalar runt mina 

frågeställningar. Jag hoppas att ni kommer att se detta som ett reflektionstillfälle. Det finns 

möjlighet att få läsa transkriberingen innan analysen om man så önskar. 

 Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

 Det innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som helst 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Om ni har 

några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer information.  

Vi bokar gemensamt in tid för intervju. 

 

Jag väljer att delta ____________________________________________________________ 

 

 

Mvh 

Åsa Bergshem   
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