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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att få och skapa förståelse för hur förskollärare och förskolechefer 

skapar villkor för inkludering och även hur förskollärare konkret arbetar för att inkludera alla 

barn i förskolan. För att uppnå detta har syftet brutits ner i tre frågeställningar. Dessa 

behandlar hur förskollärare och förskolechefer beskriver organiseringen för att inkludera alla 

barn, vi benämner detta som formuleringsarenan. Hur förskollärarna konkret arbetar för 

inkludering på individ- och gruppnivå, vilket vi benämner som realiseringsarenan. Slutligen 

gör vi en jämförelse mellan de två arenorna. Vi har utgått från en kvalitativ ansats som gör det 

möjligt för oss att få förståelse för vår forskningsfokus. Observationer och 

fokusgruppsintervjuer har genomförts på två förskolor för att få svar på våra frågeställningar 

och därigenom vårt syfte. Resultatet tolkas utifrån vår teoretiska utgångspunkt det 

sociokulturella perspektivet. Det resultat som framkommit från denna studie är att 

realiseringsarenan och formuleringsarenan stämmer överens i stora drag även om det finns 

några avvikande komponenter.  På en av de undersökta förskolorna pratade de mycket om 

”öppna dörrar” vilket innebär att barnen var fria att vara var de ville i huset, på vilken 

avdelning som helst. Detta märktes dock inte vid observationerna. På den andra förskolan 

talades det mycket om att prata med barnen, men det var främst de verbala barnen som det 

pratades med.  

Nyckelord: Förskola, Förskollärare, Förskolechef, Inkludering, alla barn.  

Abstract 

The aim of this study is to gain and create understanding on how preschool teachers and 

preschool directors create conditions for inclusion and how preschool teachers work to 

include all the preschool children. To achieve this, the aim has been divided into three 

research questions. The questions examine how preschool teachers and preschool directors’ 

describe the organisation to include all children, here called the arena of formulation, and how 

the preschool teachers actually work for inclusion on an individual- and group level, here 

called the arena of implementation. Finally we make a comparison between the two arenas. 

We have worked with a qualitative approach which made it possible for us to gain 

understanding about the chosen topic. The methods that have been carried out at the two 

preschools in order to get some answers to the posed questions and ultimately reach our 

purpose for this research have been observations and focus group interviews. The results have 

been interpreted with a theoretical point of view, the sociocultural perspective. The result in 

this study is that the arena of implementation and the arena of formulation are alike in many 

aspects although there are also a few differences. On one of the preschools the teachers talked 

a lot about having “open doors” which meant that the children were free to be wherever they 

wanted. This was, however, nothing that could be seen during the observations that were 

made. In the other preschool they talked a lot about talking to the children, but it was mainly 

the verbal children who they talked to.   

Key words: Preschool, Preschool teacher, Preschool director, Inclusion, All children  



 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de förskollärare och förskolechefer som deltagit i vår undersökning 

och delgett oss sina tankar och erfarenheter samt låtit oss observera deras verksamheter. Ert 

deltagande var oumbärligt för att denna studie skulle kunna genomföras. 

Ett stort tack till vår handledare Solange Perdahl som har stöttat och hjälpt oss med vår studie 

och som alltid kommit med snabba svar och konstruktiv kritik när vi behövt det.  Vi vill även 

tacka för möjligheten att få och ge kamratrespons på handledarträffarna och att på det sättet få 

flera olika synpunkter. Tack till våra studiekamrater Jonas och Mattias för det givande utbytet 

i tankar och redskap kring våra examensarbeten. 

Vi vill även tacka våra respektive familjer och vänner för deras stöd, inspiration och 

uppmuntran under undersökningens gång. Vi vill speciellt tacka våra systrar för att de läst vår 

studie och för att de med sina vassa kommentarer förbättrat den.  

Ett stort Tack! 

Luleå, december 2012 

Maria Johansson och Linnea Larsson  
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1 Inledning 

Under våra år på Luleå tekniska universitet har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning 

mött många barn som av olika anledningar inte inkluderats i barngruppen. Exkluderingen har 

berott på allt från språkliga brister till koncentrationssvårigheter. Det var med detta som 

bakgrund som vi blev intresserade av att observera hur förskollärare arbetar för att inkludera 

alla barn i verksamheten. Inkludering i förskolan är något som vi upplevt inte berörts på 

djupet under vår utbildning, vilket är en av anledningarna till att denna studie genomförs. Att 

genomföra denna studie stöds av Jonsdottir (2007) som anser att det skulle vara intressant och 

viktigt att studera hur förskolan skapar miljöer för att främja barns känsla av samhörighet och 

solidaritet. Vilket i sin tur leder till inkludering och tar tillvara på alla barns kunskaper och 

förmågor. 

I varje barngrupp finns det en variation enlig oss, vilket Ulrika Aspeflo i en dokumentär på 

Utbildningsradion (Sveriges utbildningsradio, 2012) föreläser om. Filmen belyser barn med 

svårigheter, till exempel Simon som går för sig själv på gården och trots att han blir inbjuden 

av de andra barnen inte vill delta i leken, Axel jagar och slår de andra, Emma som inte pratar 

och Linus som inte lyssnar. Sen finns även Signe, som inte vill vara med på samlingen, Pelle 

som inte äter och Melker som blir väldigt arg och frustrerad om de andra barnen gör fel eller 

fuskar.  Vi upplever att Ulrika Aspeflos bild av vad barn kan uppleva i en barngrupp stämmer 

väl överens med verkligheten. Vår förhoppning är att finna sätt att inkludera alla barn i 

barngruppen och på bästa sätt få dem att fungera tillsammans med andra och med oss. Vi 

tycker inte att det är acceptabelt att det sker exkluderingar av barn och att det hämmar barns 

självbild. Vi tycker därför det är viktigt att barn känner sig inkluderade och delaktiga i 

verksamheten. 

Vårt intresse riktar sig till hur förskollärare inkluderar alla barn i förskolans verksamhet. Som 

blivande förskollärare känner vi att det kommer vara väldigt användbart att få en bild av hur 

förskollärare arbetar med inkludering i verksamheten idag samt vilket synsätt förskollärare 

har på detta. Denna studie har vi gjort gemensamt och allt är skrivet i samråd med varandra. 

2  Syfte 

Syftet med denna studie är att få och skapa förståelse för hur förskollärare och förskolechefer 

skapar villkor för inkludering och även hur förskollärare konkret arbetar för att inkludera alla 

barn i förskolan. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare och förskolechefer organiseringen av verksamheten för att 

inkludera alla barn? (Formuleringsarenan) 

 Hur arbetar förskollärare i förskolan på individ- och gruppnivå för att inkludera alla 

barn? (Realiseringsarenan)  

 Hur överensstämmer förskolechefernas och förskollärarnas utsagor kring inkludering 

med realiteten, det vill säga hur väl överensstämmer formuleringsarenan med 

realiseringsarenan? 
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2.2 Syftesprecisering 

 Förskollärare 

I denna studie har vi utgått från Skollagens (SFS, 2010:800) definition av förskollärare: 

”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 

undervisning får bedriva undervisningen.” Kap 2 § 13. I föreliggande studie kommer detta 

vara det vi syftar till när vi talar om förskollärare.  

  Förskolechef 

Skollagen (SFS, 2010:800) förklarar att en förskolechefs uppgift är: ”Det pedagogiska arbetet 

vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för 

att utbildningen utvecklas.” kap 2 § 9. När vi skriver om förskolechefen i denna studie menar 

vi en person med dessa uppgifter. 

  Alla barn  

I enlighet med Förenade Nationernas [FN:s] barnkonvention (1989) anser vi att ett barn är en 

människa under arton år. I denna undersökning har vi riktat in oss på barn i förskolan och det 

är dessa vi syftar på när vi talar om alla barn. 

 Gruppnivå 

Maltén (1998) förklarar gruppnivå som en nivå mellan olika individer, den är enligt 

författaren interpersonell, detta har att göra med samspelet mellan människor. När vi 

benämner gruppnivå i denna undersökning har vi samma utgångspunkt som författaren. Inom 

inkludering ser vi på gruppnivå som arbetet med relationerna mellan barn som ett arbetssätt 

för att göra inkludering möjlig. 

 Individnivå 

Maltén (1998) påpekar att individnivå är en nivå inom individen, författaren benämner den 

som intrapersonell, vilket handlar om att förstå och känna sig själv. Inom inkludering innebär 

därför individnivå enligt oss det arbete som sker med och inom individen som möjliggör 

inkludering. 

 Inkludering 

I denna undersökning har vi utgått från Nilholm (2006) som beskriver inkludering som att 

”helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet” (s.14). I skolan innebär detta att skolan 

utgör en helhet där eleverna är delar. Skolan ska därför vara organiserad utifrån att barn är, 

och har rätt att vara, olika och gruppen skall anpassas efter detta. Det innebär exempelvis att 

särskolan som organisatorisk skolform inte kan finnas om fullständig inkludering ska kunna 

ske. Då denna organisationsform finns innebär det att exkluderande miljöer organisatoriskt 

förberetts. Nilholms tolkning av begreppet stämmer väl överens med vår uppfattning av 

begreppets innebörd. 

 Formuleringsarena  

Det är i formuleringsarenan som de politiska beslutsprocesserna sker enligt Lindensjö och 

Lundgren (2000), de nationella målen och intentionerna formuleras där. I förskolan finns 
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gemensamman styrdokument som alla som verkar inom förskolan ska följa och som anger 

inriktningen på verksamheten. Detta betyder att alla ska ha styrdokumenten som referensram i 

det som sägs. Att styrdokumenten tolkas olika är dock troligt enligt oss. I vår studie har vi valt 

att tolka begreppet formuleringsarena med att det avser de åsikter och tankar som 

informanterna har och tar upp i fokusgrupperna.  

 Realiseringsarena  

Lindensjö och Lundgren (2000) förklarar realiseringsarena som den plats där planer, reformer, 

process och program blir förverkligande. När vi använder oss av begreppet realiseringsarena 

kommer vi att tala om vad som sker i verksamheten, detta kommer att undersökas i 

observationer på förskolorna. 

3 Bakgrund 
Vi inleder bakgrunden med att presenterar förankring i lagar och förordningar därefter 

presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt vilken kommer att nyttjas när vi problematiserar 

vår empiri. Under denna rubrik belyser vi även begrepp som inkludering och integrering, det 

relationella och det kategoriska perspektivet kommer också beskrivas för att visa på olika sätt 

att se barn och hur dessa påverkar inkludering. Observationer som hjälpmedel lyfts också 

fram och slutligen beskrivs tidigare forskning som gjort liknande studier som vår. 

3.1 Förankring i lagar och förordningar 
Skolverket (2010) har bestämt att barns medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation är något som förskolan ska arbeta med. Förmågan till empati och omtanke hos barn 

ska stärkas och pedagogernas arbete ska främja respekt och öppenhet. Skolverket tar även 

upp vikten av att barn får känna sig som en del av gruppen. I FN:s (1989) barnkonvention 

har konventionsstaterna beslutat att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp ska kunna 

få ett fullvärdigt och anständigt liv, detta ska ske under förhållanden som garanterar 

värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället enligt 

konventionen. Skolverket belyser att förskolläraren har ett ansvar för att alla barn i en 

barngrupp ska stimuleras i sin sociala utveckling och genom detta få en trygghet inom 

gruppen. Vidare tar skolverket upp att diskriminering på grund av funktionsnedsättning inte 

får ske i förskolan, vilket även diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) slår fast. Det slås även 

fast att verksamheten ska anpassas efter alla barn, oavsett om de behöver tillfälligt eller 

varaktigt stöd skall detta erbjudas till alla barn och förskolan ska ta hänsyn till barns behov 

och förutsättningar till utveckling. 

3.2 Teoretiska utgångspunkter - Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv, Dysthes (2003) beskrivning av 

perspektivet har denna studies teoretiska utgångspunkt utgått ifrån. I det sociokulturella 

perspektivet nämner hon fyra personer, som vi anser har format och bidragit med varsin 

aspekt: Dewey, Mead, Vygotskij och Bachtin. Den aspekt som Dewey bidragit med är 

miljöaspekten, Mead har format den interaktionistiska aspekten, den språkliga aspekten 

kommer från Vygotskijs tankar och slutligen har Bachtin format den dialogiska aspekten. I 
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följande stycke kommer det att ges en bild av innebörden som slutligen kommer 

sammanfattas och knytas samman för att på det sättet ge en tydlig bild av det sociokulturella 

perspektivet. Anledningen till att detta perspektiv har valts är att arbetet kring inkludering 

grundar sig i det sociala samspelet och vi anser att perspektivet beskriver mångfalden som 

positiv för identitetsutvecklingen.  

3.2.1 Miljöaspekt  

Dewey (1997) beskriver att utvecklingen av attityder och beteenden som samhället kräver av 

barn inte kan ske genom direkt överföring av känslor, föreställningar och kunskap från 

omgivningen. Utvecklingen som krävs av barn sker istället, enligt författaren, via överföring 

av miljön. Författaren anser att miljö innefattar alla de förhållanden som har med de 

aktiviteter som karakteriseras för en levande varelse. Dewey förklarar att miljön är 

utvecklande och uppfostrande när deltagande sker i en gemensam aktivitet och vid 

fullföljandet av denna aktivitet. Individen utvecklas under deltagandet genom att tillägna sig 

aktivitetens syfte, att vänja sig vid de metoder som används och därigenom uppnå de 

färdigheter som krävs. Författaren tillägger att när ett samhälle blir alltmer komplext behövs 

arrangering av speciella sociala miljöer som har som syfte att utveckla de ungas förmågor, till 

exempel skolor och förskolor. Dewey beskriver vidare de tre viktigaste uppgifterna för den 

sociala miljön; att förenkla och organisera de ordningar den skall utveckla, att rena och 

idealisera befintliga sociala vanor och att skapa en öppen och balanserad miljö för barnen. 

Enligt Dewey (1997) är en varelse som lever i en social miljö en individ som har anknytning 

till andra individer. De förväntningar, krav, samtycken och avståndstaganden som individerna 

runt omkring har avgör vad en enskild individ kan och inte kan göra. För att kunna utföra en 

aktivitet krävs hänsyn till de andra i den sociala gemenskapen. Författaren förklarar att de 

tankar och känslor som en individ har i förbindelse till ett handlande med andra är lika mycket 

en social form av beteende som den vid ett direkt möte eller samtal.  

Dewey (1997) anser att de naturliga och medfödda impulserna hos barn inte stämmer överens 

med den struktur och de levnadsvanor som besitts av samhället de föds in i. Barn leds därför 

mot att anta samma ordning som de övriga i gruppen. De jämför sitt agerande med andras 

agerande i sociala situationer och handlar därefter för att få dessa ageranden att stämma 

överens. Detta styr barn till ett gemensamt resultat som i sin tur ger dem en gemensam 

förståelse. Författaren lyfter att denna gemensamma förståelse av handlingens resultat och 

mening är essensen av social ledning.  Sökandet efter att förstå och lära sig de sociala regler 

som finns i samvaron med andra som beskrivs ovan sker enligt honom genom att barn speglas 

i varandra. Detta beskrivs vidare i nästa stycke när Mead (1976) och Wright (2000) beskriver 

Meads speglingsteori eller som den också kallas den interaktionistiska aspekten.     

3.2.2  Interaktionistisk aspekt  

Mead (1976) nämner att vi speglar oss i andras sätt att se oss, författaren anser att det inte bör 

dras en skarp gräns mellan socialpsykologin och individualpsykologi. Inom socialpsykologin 

uppnås förståelse av individens beteende genom att titta på vilken grupp individen tillhör. 

Detta innebär att individens enskilda handling är kopplade till gruppens sociala handlingar 

enligt författaren.  
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Källan till människans individualitet och själv finns i interaktionen mellan människor enligt 

Wrights (2000) tolkning av Meads teorier. Mead förklarar, enligt Wright, att varje individs 

verklighetsuppfattning och subjektivitet skapas i interaktion med omvärlden och att ingen 

människa har exakt samma uppfattning som någon annan. Författaren förklarar hur Meads 

teori beskriver att självet är det enda som kan ha ett medvetande, och hur självet endast kan 

existera i interaktionen med andra själv. Genom kommunikativ handling menar Wright tt det 

uppnås mänsklig intersubjektivitet, där människans handling kan tolkas i det sociala 

samspelet och förståelse uppnås genom kommunikativ handling.  

Den intersubjektiva utgångspunkt som Mead har, beskriver Wright (2000) som icke 

målinriktad. Författaren drar utifrån detta slutsatsen att lärare på förhand inte kan avgöra hur 

något ska vara eller bli, och inte heller hur eleven ska reagera i olika situationer. Istället ska 

läraren rikta sin fokus mot eleven och se den som ett unikt handlande subjekt. 

Intersubjektiviteten som Mead inriktar sig på är kommunikationen som uppstår och tar form i 

det ömsesidiga handlandet när människor ingår i sociala situationer. Intersubjektivitet 

omfattar enligt författaren en pågående process av meningsskapande, där meningen sker i en 

process av handlingar. Mead (1976) trycker på att vi fångar upp språket omkring oss genom 

kommunikation med andra och att detta påverkar vår utveckling, den språkliga aspekten 

förklaras vidare i nästa stycke.  

3.2.3 Språklig aspekt 

Vygotskij (1999) undersöker sambandet mellan tanken och språket. Språket är enligt honom 

inte ett uttryck för en färdig tanke, han anser istället att när tanken förvandlas till språk 

omkonstrueras den och ändrar skepnad. Vidare anser han att tankarna inte förmedlas via 

orden utan färdigställs i dem. Dysthe (2003) beskriver i sin tolkningar av Vygotskij att socialt 

språkbruk och språkligt kodat tänkande inte är uppbyggda på samma sätt, tanken blir 

fullständig i överföringen till tal. I enlighet med Vygotskij förklarar hon att vid övergångarna 

mellan yttre och inre tal sker komplexa processer och kontinuerliga rörelser fram och tillbaka, 

och inte enkla översättningar.  

Tänkandets utveckling är beroende av språket och barnets sociokulturella erfarenheter 

samtidigt som språket är tänkandets verktyg enligt Vygotskij (1999). Utvecklingen av barnets 

tänkande är beroende av att de lär sig behärska tänkandets sociala verktyg, vilket är språket. 

Dysthe (2003) förklarar att språket har en central plats för utveckling eftersom detta är nära 

förbundet med tanken och därigenom lärandet. Med hänsyn till dessa åsikter är det viktigt att 

skapa situationer där gynnsamma förhållanden för språklig samverkan mellan barn och mellan 

barn och vuxna finns menar författaren. 

Språket är enligt Vygotskij (1997) ett redskap för socialt umgänge för människan med sig 

själv. Anledningen till att han anser detta är att barn lär sig att först förstå andra och genom att 

använda det mönstren lär de sig att förstå sig själv. Han beskriver att vi känner oss själva i den 

mån vi ser oss som andra gör och detta sker med hjälp av språket i sociala sammanhang. 

Språket och det sociala umgänget är på detta sätt en förutsättning för barnets 

medvetandeutveckling. Dysthe (2003) belyser dock vissa brister i Vygotskijs språkliga 

analyser, hon anser att han inte ger en beskrivning av den delen i språket som fungerar som 

tröskel mellan självet och andra människor. Istället fokuserar han på språket som verktyg för 
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den egna utvecklingen. Bachtin kompletterar därför Vygotskijs språkteorier med sin 

dialogbaserade språkteori, enligt Dysthe (2003).  

3.2.4 Dialogisk aspekt 

Bachtins huvudintresse är relationer och dialogen är enligt Dysthe (2003) den grundläggande 

relationen. Bachtin beskriver dialogen på tre olika nivåer. På den översta nivån beskrivs hela 

människans existens som en dialog. På nästa nivå lyfter han sin uppfattning om att språket är 

dialogiskt. På den sista nivån fördjupar sig Bachtin i motsättningarna mellan dialog och 

monolog. Dessa tre nivåer om dialoger lägger en grund för utveckling och lärande enligt 

Bachtin. Dysthe förklarar att för Bachtin tillhör inte ordet någon, utan yttrandet är en 

mötesplats för samspel mellan olika personer. Bachtin lyfter enligt författaren att 

kommunikation är socialt organiserad genom dialogiska relationer. Han beskriver enligt 

Dysthe yttrande som allt från ett muntligt eller skriftligt svar på tilltal till en replik i ett samtal, 

en artikel, föreläsning, roman eller vetenskaplig avhandling. 

Vidare beskriver Bachtin enligt Dysthe (2003) att när vi yttrar oss svarar vi alltid på 

föregående yttrande som vi antingen motsäger, kompletterar eller bygger vidare på. Våra 

yttranden knyts till framtiden och de framtida svaren. Vi vänder oss alltid till någon eller 

några när vi yttrar oss, detta benämner Bachtin som att våra yttranden är adresserade. Han 

förklarar enligt Dysthe därigenom att alla våra yttranden formas av den vi vänder oss mot och 

det kommande svaret vi kommer att få. Vid ett yttrande förväntas någon form av respons från 

någon annan som till exempel instämmande, sympati, invändningar eller handling, det kan 

även vara motstånd eller stöd. Bachtin beskriver enligt författaren att den dialogiska 

interaktionen mellan yttrandet och förståelsen är den grundläggande delen av all 

kommunikation. Han menar därför att kreativa möten med texter och aktivt deltagande i 

dialog med lärare och andra elever i utbildningssammanhang utgör en viktig förutsättning för 

att förståelse och lärande skall ske enligt Dysthe. 

3.2.5 Sammanfattningar av sociokulturellt perspektiv  

De fyra ovannämnda aspekterna anser vi kompletterar varandra och de bildar tillsammans en 

förståelse för det sociokulturella perspektivet. Dysthe (2003) ser lärande som en social 

aktivitet där hon belyser kommunikation, relationer, språk och omgivning som fyra viktiga 

komponenter. De fyra aspekterna skulle kunna delas upp i två delar där miljöaspekten och den 

interaktionistiska aspekten ligger närmre varandra och där den dialogiska aspekten 

kompletterar och utvecklar den språkliga aspekten enligt Dysthe. Eftersom Dewey (1997) 

beskriver miljön som den totala summan av förhållanden som har med de aktiviteter som 

karakteriserar en levande varelse att göra ingår även den interaktionistiska aspekten i detta. 

Mead (1976) utvecklar de mer komplicerade förhållanden som sker i interaktionen och även 

hur detta påverkar barnets medvetandeutveckling. Den interaktionistiska aspekten 

kompletterar därför miljöaspekten.  

Mead (1976) tar även upp hur språket är en del i interaktionen och den delen utvecklas vidare 

i Vygotskijs (1997) språkteorier. Vygotskij fokuserar framförallt på språket och tankarnas 

utveckling och samspel och på hur dessa i sin tur utvecklas i barnet. Den dialogiska aspekten 
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kompletterar språkaspekten och utvecklar den genom att Bachtin (Dysthe, 2003) förklarar det 

dialogiska samspelet och hur det sker på flera olika nivåer.  

De fyra aspekterna vävs samman och formar tillsammans ett perspektiv som tar hänsyn till 

kommunikationen, interaktionen, miljön och medvetandets del i barnets utveckling och 

lärande. Lärandet är situerat och sker i sociala sammanhang, den värld vi lever i och de 

människor vi träffar påverkar och formar den person vi blir. I och med detta berikar en 

mångfald av olikheter mer än en homogen grupp vilket talar för en inkluderad förskola. 

Denna studie har gjorts med utgångspunkt i detta teoretiska perspektiv.     

3.3 Inkludera eller integrera 
Det finns flera olika uppfattningar om vad inkludering innebär, ibland likställs det med 

integrering. Här kommer begreppen och skillnaderna mellan dem att klargöras samt olika 

syner på arbetsätt kommer att beskrivas  

Lindstrand och Brodin (2007) beskriver skillnaden mellan integrering och inkludering på 

följande sätt, för att integrering ska kunna ske måste först segregering ha skett, en uteslutning 

är nödvändig för att en inneslutning ska kunna ske. Vid inkludering har däremot barnet hela 

tiden varit innesluten, det utgör en del av en helhet redan från början. Persson (2007) 

beskriver hur inkludering innebär att skolan hela tiden ska anpassa verksamheten genom att 

alla elever får känna gemenskap, meningsfullhet och delaktighet. Verksamheten ska förhindra 

att någon elev blir exkluderad från det gemensamma och gemensamhetsskapandet, vilket även 

Nilholm (2006) skriver. Inkludering sker då skolan anpassas efter eleverna och eleverna har 

rätt att vara olika. Skolverket (2009) belyser att integrering inte leder till att individen blir en 

del av gruppen, en elev kan vara fysiskt integrerad med trots detta vara socialt segregerad. 

Begreppet inkludering ska tolkas som en strävan efter att alla ska omfattas i verksamheten 

redan från början. Ingen ska tvingas in i något redan existerande utan arbetet ska anpassas 

efter att det finns en naturlig variation. 

Persson (2007) beskriver att integrering däremot innebär att den vanliga skolan skulle öppnas 

för barn från andra segregerade skolformer. Nilholm (2006) förklarar integrering som att 

eleverna ska passa in i skolan utan att skolan till fullo är anpassad efter de elever den har. 

Enligt Haug (1998) finns det två inriktningar inom begreppet integrering, segregerade 

integrering och inkluderande integrering. Den segregerade integreringen bygger på försök att 

hitta den optimala miljön för den enskilda individen. Vilken denna miljö är bestämmer 

diagnosen som ställs av en professionell. Alternativ på dessa miljöer och organiseringen av 

dessa miljöer kan vara att barn får vara i mindre grupper utanför klassrummet, får gå i 

särskola, på särskild institution eller annat ställe. Denna syn på inkludering stämmer väl 

överens med de ovannämnda författarnas beskrivning. Den inkluderande integreringen 

däremot betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är. 

Oberoende av förutsättningar ska barn delta i samma samhällsgemenskap och få en 

gemensam utbildning för att dessa barn som vuxna ska ha en större möjlighet att fungera 

tillsammans men andra i det vanliga samhällslivet. Verksamheten ska anpassas för att alla 

barn ska få den undervisning som gör att de kan komma så långt som möjligt och detta ska 

ske i samma skola och i samma klassrum. Haug definierar begreppet inkluderande integrering 
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med liknande innebörd som Nilholm (2006) och Persson (2007) beskriver inkludering. 

Inkludering kan enligt Nilholm ses som en systemförändring medan integrering är anpassning 

av individer till ett befintligt system. I inkludering anpassas helheten efter delarna och i 

integrering anpassas delarna efter helheten. 

Linikko (2009) beskriver inkludering med att alla ska känna sig delaktiga och respekterade för 

vem de är utan att behöva ändra sig för att passa in. Inkludering som sker utan att analysera 

situationen för individen och miljön, och utan en förståelse för individen och miljöns 

förutsättningar, benämner författaren som en nominell inkludering. En nominell inkludering 

är, enligt författaren, mer exkluderande än inkluderande. En varsam inkludering beskriver 

Linikko som att information samlas in gällande barnet för att sedan avgöra om en inkludering 

är det bästa för barnet eller om det finns andra alternativ som är bättre. Författaren nämner 

även den ansvarsfulla inkluderingen, vilken innebär att uppföljningar genomförs för att kunna 

ompröva undervisningen och genomföra denna på bästa sätt. 

3.4 Pedagogen och verksamhetens organisation 

Nilholm (2006) menar att eftersom barns svårigheter kan lokaliseras till faktorer utanför 

barnet, är barns olikheter ett faktum som det pedagogiska arbetet ska anpassas efter. 

Pedagogerna ska se barns olikheter som en tillgång som berikar verksamheten. Eftersom 

pedagogerna behöver kompetens för att kunna anpassa arbetet till barns olika förutsättningar 

läggs det ett mycket stort ansvar på pedagogerna enligt författaren.  

Olsson och Olsson (2007) beskriver att barn som blir utsatta för kränkningar och 

tillrättavisanden kan utveckla en låg självkänsla, vilket i sin tur kan leda till att de blir 

missmodiga vid motgångar samt uppfattar negativa besked som en personlig kränkning. Den 

självkänsla vi har påverkar vår förmåga till empati, när våra egna känslor upptar vårt 

medvetande sätts vår empati ur spel enligt författarna. För att förhindra detta krävs lärare som 

är engagerade och intresserade. En god självkänsla utvecklas när människor blir respekterade 

för den de är och vad de gör. Detta menar Olsson och Olsson ställer stora krav på de som 

arbetar inom förskola och skola.  Pedagogerna måste ha en god bild av hur de själva handlar 

och bemöter andra samt vilka värderingar de har. 

Olsson och Olsson (2007) belyser vikten av att finna intresse och glädje och dessa känslor är 

nödvändiga för alla barns lärande. De anser därför att det är av högsta vikt att lärare kan ta 

vara på barns intresse och upptäckarglädje och använda detta för att kunna stödja barns 

utveckling. Även Aspeflo (2010) tar upp vikten av att ta vara på barns intresse då hon 

beskriver att intresse är grunden för lärande. Emilsson och Folkesson (2006) bygger vidare på 

detta då de betonar vikten av en närvarande lärare och påvisar hur viktigt det är att lärare 

skapar en meningsfullhet och ger barn sammanhang i leken. 

Det finns väldigt lite forskning kring hur arbetet med barn i förskolan sker eftersom 

personalen inte har tid att dokumentera hur de bemöter barn i verksamheten enligt Sandberg 

och Norling (2009). Författarna förklarar vidare att tidsbristen är ett hinder till förskolans 

pedagogiska arbete då pedagogerna anser att det inte finns tid att reflektera och därigenom 

utveckla arbetet. En annan anledning är att förskollärarna inte har ett språk för att benämna 

vad de gör på förskolan, därför förblir detta en tyst kunskap som stannar hos förskolläraren 
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själv istället för att den sprids genom samtal. Björck-Åkesson (2009) lyfter att vuxna bör 

tänka bortom diagnosen på barn med diagnos och istället fokusera på det enskilda barnet i 

dennes specifika situation. Sandberg och Norling förklarar vidare att förskollärare inte vet om 

metoderna de använder till barn i behov av särskilt stöd är rätt, vilket gör att det är svårt att 

utveckla arbetssätt för det enskilda barnet. Enligt författaren finns det en brist på kunskap och 

teorier att använda i arbetet. 

Persson (2007) anser att inkludering inte alltid sker fullt ut, han förklarar att pedagogen måste 

ansvara för att inkluderingen inte bara blir kroppslig utan det krävs arbete för att uppnå ett 

inkluderande klimat. Vidare lyfter författaren att pedagogen inte bör ställa för mycket 

prestationskrav på barn då detta kan leda till differentiering och en känsla av upprepade 

misslyckanden för barn med svårigheter. Enligt Eriksson (2009) handlar begreppet delaktighet 

om att bli sedd och hörd samt att fritt få uttrycka sina uppfattningar och känna att någon är 

intresserad av detta. Barns självkänsla och känsla av kompetens utvecklas genom delaktighet, 

enligt Eriksson. 

Eriksson (2009) tar upp vikten av att alla barn, oavsett om de har en diagnos eller inte, får 

bekräftelse från omgivningen och får känna samspel med andra barn och vuxna. Barn med 

vissa diagnoser har svårt att förstå omgivningen och omvärlden vilket gör att de behöver stöd 

från omgivningen genom att den anpassas efter deras behov. Vidare beskriver författaren 

vikten av att ge barn möjligheter och inte se hinder för deras utveckling, istället ska barn få 

förutsättningar för att lyckas. Johannessen (1997) belyser vikten av att ha en öppenhet om 

svårigheterna i gruppen både mellan barn och vuxna. Författaren beskriver att om det finns ett 

barn med svårigheter, som hon benämner som ”bråkstake”, är både de vuxna och barnen 

medvetna om detta och de pratas om det i “hemlighet”. Författaren fortsätter med att alla barn 

vid samtal om svårigheter dels lär sig att se att det inte är något konstigt utan att alla är olika 

och lär på olika sätt. Dessutom kan barn komma med bra idéer och iakttagelser som kan ge 

lösningar på problemen. Det är dock viktigt att inte fokusera för mycket på svårigheterna utan 

att även försöka lära barn att se “bråkstakens” positiva sidor förklarar Johannesson. Det 

handlar inte bara om ”bråkstaken” utan det bör även tas en närmare titt på barnets relation till 

andra barn i gruppen. Finns det barn vars beteende uppmuntrar ”bråkstaken”, kan dessa barns 

beteende förändras för att förhindra konflikter och andra störande moment. 

Johannessen (1997) lyfter vidare att våra uppfattningar om olika barn styr deras sätt, därför är 

det viktigt att vi kommer ifrån det negativa synsätt som vi kan ha på barn. Johannessen anser 

att förskolepersonal ofta väljer att göra en helhetsbedömning av barnet innan det sätts in 

någon hjälp, vilket i sin tur leder till att det dröjer innan barnen får den hjälp de behöver. 

Många förskollärare tar gärna upp svårigheterna på husmöten och liknande för att få stöd från 

kollegor och förskolechef utan att gå vidare med svårigheterna. Det är vanligt förekommande 

att pedagogerna försöker lösa problemen själva innan de tar in hjälp från andra instanser. 

Johanessen förklarar att det inte finns något bestämt arbetssätt för barn med problem 

svårigheter utan arbetet anpassas utifrån situationen. Författaren trycker på det faktum att 

arbetslaget ska ha ett gemensamt arbetssätt och en gemensam positiv uppfattning om barn. 

Enligt Jonsdottir (2007) är det viktigt att skapa en social arena som ger barn möjlighet till 

positiva möten vilka utvecklar deras personliga identitet och positiva självbild. Granbom 
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(2011) tar upp vikten av att miljön erbjuder barn möjligheter att utveckla sitt sociala samspel, 

och att barn ges möjlighet att utvecklas tillsammans i grupp. Vidare förklarar författaren att 

lärarna hon intervjuat menar att miljön ska möjliggöra enskild lek, lek i smågrupper och lek i 

större grupper. Jonisdottir anser att skolan bör ha en miljö där alla barns behov bemöts med 

kärlek och omsorg samt att barns känsla för det som är rätt blir en resurs för hela gruppen.     

3.4.1 Relationellt- och kategoriskt perspektiv 

Inom specialpedagogiken finns flera perspektiv som kan användas som förklaringsbakgrund 

till olika företeelser, inte minst till varför inkludering sker, eller inte sker. Nedan kommer två 

perspektiv att beskrivas, det relationella och det kategoriska perspektivet. Dessa utgår från två 

olika förklaringsbakgrunder till vem som äger svårigheterna. Det kategoriska ser 

svårigheterna i barnet medan det relationella lyfter relationen mellan barnet och miljön som 

svårigheternas utgångspunkt. Dessa olika utgångspunkter kommer att förklaras.  

Ett synsätt på barn som beskrivs av Persson (1998) är den relationella modellen. Denna 

viljeinriktning som modellen visar bör nyttjas som analys instrument för att få fatt i hur vi 

tolkar och förstår vår verksamhet inom specialpedagogiken i skolan. Med relationellt 

perspektiv menar författaren att specialpedagogiken ska integreras och inom detta perspektiv 

är förhållandet, samspelet och interaktionen mellan aktörerna viktiga. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2008) anser att det relationella perspektivet ger möjlighet till inkludering 

och integrering. Att övervinna svårigheterna är allas gemensamma ansvar och en utmaning för 

alla.  Linikko förklarar hur alla inom det relationella perspektivet behövs i helheten. Barns 

handlande ses inom detta perspektiv inte som en enskilds beteende, svårigheter kan uppstå i 

relation till andras handlingar eller andra företeelser.  Barn ska inte kategoriseras inom detta 

perspektiv vilket görs i det kategoriska perspektivet. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2008) beskriver hur det kategoriska perspektivet leder till exkludering och segregering av 

elever vilket även Linikko (2009) lyfter.  Författaren förklarar att det kategoriska perspektivet 

innebär en segregering av barn då perspektivet innebär att svårigheterna anses bero enbart på 

barnet, inte något annat.  

3.4.2 Observation för utveckling  

Bjørndal (2005) reflekterar kring hur pedagoger utvecklar sin verksamhet och hur de kan 

utvecklas som pedagoger. Författaren beskriver att observationer och utvärderingar bör vara 

grundläggande arbetsätt för lärarens arbete och utveckling. Han förklarar att lärare hela tiden 

observerar sin verksamhet och att detta är en grund för att den ska bli anpassad och 

differentierad. Nilholm (2006) definierar inkludering med att skolan ska anpassas efter 

eleverna och för att kunna göra detta kan observationer vara ett verktyg. Bjørndal belyser 

vikten av att reflektera över observationerna tillsammans med andra kollegor eftersom detta 

enligt honom ger en fylligare och mer djupgående reflektion.   

Bjørndal (2005) beskriver även hjälpmedel som kan användas vid observation och lyfter då 

framförallt fram videokameran som ett bra verktyg. Det är svårt för pedagoger att lyckas 

fånga allt som händer i en observation, om de samtidigt är i situationen. Med hjälp av 

videokamera kan pedagoger se sig själv och sitt arbete från ett annat perspektiv och detaljer 

som man i situationen har missat kan upptäckas i efterhand. Olsson och Sörensen (2007) 
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förklarar att en positiv del med videoinspelningar är chansen att se observationerna flera 

gånger vilket förstärker noggrannheten.  

3.4.3 Liknande studier 

I Tidemans (2004) studie, där han redovisar befintliga åsikter bland pedagoger och föräldrar, 

finns flera olika inställningar till inkludering. Författaren lyfter dels fram flera olika fördelar 

som nämns när det gäller inkludering av alla barn i den ordinarie skolan. Tideman menar att 

barn med svårigheter vinner på inkludering genom att de lär sig bättre, får bättre 

förutsättningar för vuxenlivet, lär sig socialt samspel och uppförande. Dessutom får de sociala 

relationer med andra elever som inte har funktionsnedsättningar, får högre social stimulans 

samt får en välgörande kunskapsutmaning. Författaren lyfter även att alla barn vinner på 

inkludering. Tideman tar upp flera positiva aspekter, eleverna får större förståelse för 

mångfald, de lär sig umgås med ”annorlunda” personer och de får ökad medkänsla med de 

som har svårigheter. Detta leder på lång sikt till ett mindre segregerat samhälle och alla får 

tillgång till pedagogik och hjälpmedel för funktionshindrade. Författaren belyser att 

inkludering leder till en mer individualiserad och anpassad undervisning som gynnar alla 

elever. 

Tideman (2004) lyfter även fram olika negativa aspekter av inkludering som kommit fram i 

hans undersökningar. Bland annat är inkludering bra för elever med små svårigheter men inte 

de med större avvikelser. Författaren tar upp några uppfattningar som finns om barn med stora 

svårigheter. Barn med stora svårigheter har en negativ inverkan på övriga barn, de är 

okontrollerbara, störande och kan inte lära sig, samt att de sänker nivån på all undervisningen 

är en inställning författarna tar upp. Tideman beskriver även en inställning om att känsliga 

barn som är psykiskt sköra bör skyddas. Denna inställning belyser att det är traumatiskt att 

möta barn som är mycket annorlunda, att det kan vara svårt att klara de avvikande elevernas 

utseende, beteende och oförutsägbarhet. En konsekvens av detta kan bli att känsliga barn blir 

rädda för att gå till skolan förklarar författarna. 

Vidare förklarar Tideman (2004) en inställning som innebär att skolan ska vara till för 

faktainlärning och inte till social fostran. Författaren tar upp att åsikter har framkommit som 

anser att funktionshindrades behov inte ska inkräkta på de övriga elevernas akademiska 

behov. Tideman belyser ett kritiskt synsätt på inkludering som beskriver risken med att elever 

i behov av särskilt stöd döljs och inte får den hjälp de behöver vid inkludering. Författaren 

beskriver att elever i behov av särskilt stöd kan bli isolerade och segregerade i det normala 

klasrummet. Fysisk närvaro är inte inkludering, det krävs en social gemenskap för att 

inkludering ska ske.    

Enligt Sainsbury (2000) kan inkludering av barn med Aspergers syndrom leda till svårigheter 

för identitetsutvecklingen. Hon menar att barn blir isolerade från andra barn med liknande 

svårigheter och att detta kan leda till att de får en känsla av att de är “den enda” med denna 

typ av svårigheter.   

Båtelsson (2011) har gjort en liknande studie som den vi genomfört vars syfte var att 

undersöka pedagogers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med barns olikheter i 

förskolan. Hennes intervjustudie visade på både positiva och negativa aspekter av inkludering. 
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Pedagogerna i studien såg inkludering som en självklarhet och hade en positiv bild av barns 

olikheter samt såg detta som något som berikar verksamheten. De belyste dock bristen på tid 

och pedagoger vilket gjorde det svårt att inkludera fullt ut. De lyfte även fram hur viktigt det 

är att ha ett bra samarbete mellan förskola och föräldrar. 

4 Metod 
Nedan kommer vi att beskriva varför vi valt att utgå från den kvalitativa ansatsen samt de 

undersökningsmetoder vi använt, fokusgrupper och observationer. Vid observationerna 

användes videoinspelningar, fördelar samt nackdelar med detta kommer att belysas. Studiens 

tillförlitlighet kommer att beskrivas. Genomförandet av studien och urvalet av informanter 

kommer att förklaras samt databearbetningsmetoden och analysen. Slutligen kommer de 

etiska övervägandena att belysas. 

En kvalitativ utgångspunkt har valts för att få svar på syfte och frågeställningar. Detta har 

skett med anledning av att syftet med studien är att få och skapa förståelse för hur inkludering 

fungerar i förskolan. Kvale och Brinkman (2009) beskriver olika aspekter av den kvalitativa 

forskningsintervjun och utifrån den kvalitativa aspekten menar de att ”Intervjun söker 

kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte kvantifiering som mål.” (s.43).  

4.1 Kvalitativ ansats 
Olsson och Sörensen (2007) beskriver att den kvalitativa forskningen har en holistisk 

utgångspunkt, med det menar författarna att utgångspunkten ligger i helheten av ett fenomen. 

Forskare ska, enligt författarna, sträva efter en helhetsförståelse kring ett specifikt område 

inom den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa metoden ska enligt författarna sträva efter 

beskrivande data, vilket innebär människans talade och skrivna ord eller observationer av 

beteenden. Begreppet förståelse är ett väl använt ord inom den kvalitativa forskningen då 

detta är något man strävar efter. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa 

ansatsen utifrån en kvalitativ forskningsintervju, de anser att detta är ett sätt att synliggöra 

vardagen för den intervjuade och även är ett sätt att få en bredare förståelse kring ämnet. 

Olsson och Sörensen (2007) sammanfattar detta och förklarar att de kvalitativa metoderna ska 

ge mycket fakta kring få enheter. Inom den kvalitativa forskningen ligger fokus enligt 

författarna på sällsyntheter. Huvudsyftet förklarar författarna som karaktärisering, inom den 

kvalitativa forskningen är målet att se olika mönster. Patel och Davidsson (2011) lyfter den 

kvalitativa forskningen och förklarar att frågorna som ställs vid en kvalitativ intervju kan ha 

en låg grad av strukturering, vilket innebär att frågorna är öppna och inbjuder till svar med 

egna ord. Olsson och Sörensen (2007) vidareutvecklar detta och beskriver att en låg grad av 

strukturering låter informanterna tolka frågorna fritt, utifrån deras erfarenheter. De förklarar 

också att en hög av grad standardisering innebär att intervjupersonen får en liten chans att 

påverka intervjun.  

Olsson och Sörensen (2007) beskriver att forskaren inom den kvalitativa intervjun bör ha klart 

för sig vad forskningen ska handla om innan intervjun äger rum. Med det avser de att syfte 

och frågeställningar bör vara färdiga före intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

hur kunskap inom den kvalitativa forskningen kommer fram i det sociala samspelet mellan 
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intervjuare och intervjuperson, fokusgrupper valdes för att få en ännu djupare förståelse då 

fokusgruppsintervjuer ofta leder till diskussioner kring ämnen. Enligt författarna är det viktigt 

att vara förberedd och påläst inför en kvalitativ intervju. Författarna förklarar att intervjuarens 

färdigheter och ämneskunskaper vid intervjun påverkar resultatet i intervjun. Olsson och 

Sörensen belyser att öppenhet och lyhördhet hos intervjuaren är en förutsättning för att få 

fram ett trovärdigt resultat. 

4.2 Undersökningsmetod/datainsamlingsmetod 

4.2.1 Fokusgrupper 

Morgan (1996) definierar fokusgrupper som en forskningsteknik som en forskare med hjälp 

av gruppinteraktion runt ett bestämt ämne använder för att samla in data. Wibeck (2010) lyfter 

att målet med fokusgrupper är att informanterna skall diskutera fritt. I fokusgrupper får 

informanterna en chans att vara i ett forum som ger dem mening i det diskuterade ämnet i 

enlighet med den teoretiska utgångspunkten i studien, därför valdes fokusgruppsintervjuer och 

inte enskillda. Det sociokulturella perspektivet beskriver att meningsskapande sker i reflektion 

med andra enligt Wibeck. Författarna beskriver även att arbete med fokusgrupper innebär att 

gruppen under en begränsad tid diskuterar ett bestämt ämne. Fokusgruppsintervjuer valdes för 

att få en diskussion och för att ge bästa möjliga underlag för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. 

Wibeck (2010) förklarar att det är viktigt som moderator (samtalsledare) att vara medveten 

om de sociala ställningar de olika deltagarna har i gruppen. Hon beskriver hur vissa deltagare 

kan tillskrivas en expertmakt av de övriga deltagarna. Detta kan uppstå då någon av 

deltagarna har en högre utbildning eller om de i gruppen arbetar tillsammans och någon är 

chef eller har annan högre uppsatt tjänst. I studien valdes att intervjua förskollärare och 

förskolechefer på båda förskolorna för att få en bredd i kunskapsinsamlandet. Det är viktigt 

som moderator att lyssna till allas åsikter och författaren anser att om någon i sällskapet är 

mer tillbakadragen bör moderatorn stötta denna. Detta kan enligt författaren genomföras 

genom att moderatorn ställer riktade frågor. Problem med att en eller flera personer blir 

tillbakadragna kan förhindras genom att moderatorn väljer att använda sig av redan 

existerande grupper med deltagare som känner varandra. Anledningen till detta är att de då 

har lättare att göra sin röst hörd, vilket uppfylls i denna studie genom att våra informanter 

arbetar på samma arbetsplats och har tidigare pratat och diskuterat med varandra. Wibeck 

(2010) lyfter fram vikten av att belysa det faktum att moderatorn inte ska kontrollera 

deltagarnas kunskaper inom ett visst ämne, det kan vara positivt att moderatorn lyfter fram att 

den själv inte är expert på området. Vid fokusgrupperna informerades deltagarna om studiens 

syfte. 

Strukturerade fokusgrupper valdes, Wibeck (2010) förklarar att en strukturerad fokusgrupp 

innebär att moderatorn styr interaktionen i gruppen, det positiva med detta är att moderatorn 

vid en strukturerad fokusgrupp kan klippa en diskussion som ej leder mot syftet/målet och 

leda tillbaka ämnet till kärnan i samtalet. Wibeck belyser att en inblandning av moderatorn 

kan vara nödvändig. Moderatorn startar diskussionen samt håller samtalet vid liv genom att 

ställa frågor ifall det behövs. Det var innan fokusgrupperna planerat att det skulle vara två 

moderatorer närvarande. Detta genomfördes, dock blev en av moderatorerna mer 
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framträdande på ena fokusgruppen och den andra moderatorn blev mer framträdande på den 

andra då de var mer kända. Att lyssna, visa respekt och intresse samt kunna följa den 

intervjuades kroppsspråk är viktigt enligt Malten (1998). Diktafon valdes därför som redskap 

vid fokusgrupperna för att moderatorerna skulle kunna vara aktiva lyssnare och ha möjlighet 

att fokusera på svaren, kroppsspråket och mimiken hos informanterna. 

Vid användning av fokusgrupper är det positivt att dela in frågorna i olika kategorier, Wibeck 

(2010) benämner dessa kategorier som; öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor, avslutande frågor, slutfråga. När frågorna till fokusgrupperna utformades var 

detta en utgångspunkt (bilaga 1). Författaren lyfter betydelsen av att uppmärksamma att 

deltagarnas bild av hur de handlar och verkligheten inte alltid överensstämmer, därför anser 

hon att det kan vara positivt att använda flera metoder i undersökningen. För att få en bredare 

bild av hur verkligheten ser ut valdes därför observationer som komplement. 

4.2.2 Observation 

Bjørndal (2005) förklarar att ordet observation på latin betyder att iaktta eller undersöka. På 

det pedagogiska fältet förklaras observation som en uppmärksam iakttagelse. Patel och 

Davidson (2003) beskriver att observation är användbart inom områden som beteende och 

skeende i naturliga situationer. Författarna förklarar vidare att observationer är ett bra 

komplement till andra datainsamlingsmetoder, till exempel intervjuer. Då detta stämmer väl 

överens med studiens kärna valdes det som komplement till fokusgruppsintervjuerna.  

Intresset av att utforska ett speciellt ämne är enligt Patel och Davidson (2003) grunden vid 

observationer. Om syftet är att samla all information som går i observationen, vilket var denna 

studies mål, bör observationsschema inte användas. I denna situation beskriver Patel och 

Davidson att en ostrukturerad observation är bättre. Det är viktigt att komma förberedd även 

när en ostrukturerad observation genomförs, man bör vara påläst inom ämnet. Vid 

observationerna i denna studie valdes observationsschema bort och istället fanns tre kategorier 

som observationerna analyserades utifrån, (bilaga 2). Patel och Davidsson nämner deltagande 

och icke deltagande observatörer. I studien valdes att använda sig av icke deltagande 

observatörer då målet var att observera hur förskollärarna förhåller sig till barn. Patel och 

Davidsson nämner att en svårighet med sådana observationer är att veta var i rummet 

observatören ska befinna sig för att den inte ska vara i vägen. Platsen ska väljas så att 

observatören inte ska väcka för mycket uppmärksamhet. I denna studie valde observatörerna 

att vara nära aktiviteterna men ändå hålla sig så långt bort att barnen kunde röra sig fritt. Det 

var kända observatörer som genomförde observationerna då det inte fanns möjlighet att 

observera utan att synas. En nackdel med observationer är enligt Patel och Davidsson att det 

är tidsödande, dessutom är det svårt att veta om det är ett spontant beteende och om det som 

observeras är representativt. 

Som observatör beskriver Bjørndal (2005) att man bör inta ett kritiskt förhållningssätt, det 

som observeras ska kunna ifrågasättas. Författaren beskriver vidare nio olika fallgropar som 

observatörer kan råka ut för och som kan leda till att observationerna inte blir tillförlitliga. 

Den första av dessa fallgropar är hur bra dina sinnesorgan fungerar, nedsatt hörsel och syn 

kan givetvis spela in på det resultat du får i dina observationer. Ditt fysiska och psykiska 
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tillstånd är den andra fallgropen, om du är trött, hungrig, uttråkad av ämnet eller deprimerad 

spelar detta in på hur du uppfattar situationer samt vilken information som du registrerar. 

Första intrycket beskriver författaren som den tredje fallgropen, hur vi uppfattar någon första 

gången vi träffar dem är svårt att förändra, vi har en tendens att söka bekräftelse på vårt första 

intryck. Den fjärde fallgropen är vikten av det sista intrycket, det sista du observerar är det du 

minns bäst vilket kan leda till att helhetsintrycket av observationen blir skev. Det är dock inte 

bara det första och sista intrycket som påverkar utan förkunskaperna om de som observeras 

påverkar också, detta är den femte fallgropen och beskrivs av författaren som haloeffekten. 

Det innebär att om du uppfattar en person på ett positivt eller negativt sätt är det lätt att tolka 

det de gör på ett positivt eller negativt sätt. Den sjätte fallgropen enligt Bjørndal (2005) är 

fokus på det positiva, här belyses vikten av att vara neutral, att inte gå in med inställningen att 

allt är positivt eller att allt är negativt. Centraltendensen är den sjunde fallgropen där 

observatören kan ha en tendens att rikta in sig på det som uppfattas som “medel” och missa 

sådant som ligger utanför detta. Den näst sista fallgropen är personliga faktorer, personliga 

relationer, din sociala bakgrund, din könstillhörighet, geografiska ursprung och dina motiv 

och attityder påverkar dina observationer. Sista och nionde fallgropen är störningar och 

tillfälliga skeenden under själva observationen, här beskrivs allt från störande ljud till 

personer som kommer och går samt tekniska problem med hjälpmedel som bandspelare eller 

videospelare som kan påverka observationen.  

Det är enligt Bjørndal (2005) viktigt att vara medveten om alla dessa fallgropar för att kunna 

undvika dem. Utöver dessa nio lyfter författaren även att det är viktigt att veta hur 

observatören själv påverkar sin omgivning och det som observeras. Genom att vi som 

observatörer varit medvetna kring de ovannämnda fallgroparna minskade risken att hamna i 

dem under observationerna. Då videoinspelningar valdes som hjälpmedel fanns möjligheten 

att se observationerna vid flera tillfällen för att på det sättet ha möjlighet att diskutera och 

reflektera kring händelserna med varandra i enlighet med den teoretiska utgångspunkten samt 

för att undvika fallgroparna.  

4.2.3 Videoinspelning som hjälpmedel 

Bjørndal (2005) lyfter i huvudsak två viktiga fördelar med videoinspelningar, den konserverar 

observationer och den visar stor rikedom av detaljer, videoinspelningen gav möjlighet att se 

observationstillfället om och om igen för att få en bättre bild av vad som skedde i studien. 

Med konservering menas att observationen sparas precis som den var utan någon påverkan av 

minnet. Inspelningen gör det även möjligt att gå tillbaka och se saker som ej uppmärksammats 

tidigare samt se samband som inte upptäckts tidigare menar författaren. Den stora rikedom av 

detaljer som sparas gör det möjligt att få en djupare förståelse för de samspel och händelser 

som sker i den pedagogiska verksamheten. Videoinspelningarna gav möjlighet att titta på 

observationerna med olika fokus och på det sättet upptäcka olika saker varje gång den 

spelades upp. Författaren belyser särskilt hur inspelningarna kan visa det komplexa samspelet 

mellan verbal och icke-verbal kommunikation. Videoinspelningen gjorde det möjligt att se 

saker som inte uppmärksammats vid observationerna.  

Det finns dock nackdelar med videoinspelningar som verktyg enligt Bjørndal (2005), dels är 

det viktigt att veta att en inspelning inte är en kopia av verkligheten utan en representation av 
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verkligheten. Vad som filmas påverkar, är det närbilder försvinner miljön det sker i och är det 

ett vidare perspektiv försvinner de små detaljerna. Medan en av observatörerna på förskolorna 

filmade observerade den andre vad som skedde och gjorde anteckningar kring detta, vilket 

gjorde att det blev två utgångspunkter när observationerna sedan sammanställdes. Var 

kameran befinner sig spelar också in, vad visar inte kameran, och från vilket perspektiv filmas 

det? Trots dessa kritiska aspekter vill författaren lyfta fram att videoinspelningar är den mest 

komplexa och noggranna formen av registrering av verkligheten som det finns tillgång till 

idag. Under båda observationerna användes där av videoinspelning för att på bästa sätt kunna 

registrera vad som hände. 

Bjørndal (2005) tar även upp problematiken med de observerades reaktion på den som 

observerar. Placering av kamera och hur känsligt ämnet som observeras är påverkar hur den 

som observeras agerar. En tillit mellan observatör och den som observeras är viktig för att den 

observerade ska känna sig trygg i situationen och inte oroa sig för att materialet ska hamna i 

orätta händer. Vanan att bli filmad spelar in på hur avslappnade de observerade är. Detta var 

något som uppmärksammades både vid inspelningen och vid observationerna av filmerna, de 

som filmades upplevdes och sade sig vara väldigt nervösa över att bli filmade och detta syntes 

till och från på videoinspelningarna.  

4.3 Tillförlitlighet 
Triangulering är ett begrepp som Patel och Davidsson (2003) lyfter. De förklarar hur 

datainsamlingsmetoden inom triangulering innebär användande av flera olika metoder, det 

kan vara observationer, intervjuer, dagböcker och dokument. I denna undersökning har det 

använts två olika metoder, observation och fokusgruppsintervjuer för att få fram ett trovärdigt 

resultat genom att resultaten ställs mot varandra. 

4.3.1 Validitet 

Wibeck (2010) beskiver validitet som en tolkning av vad som observerats, en hög validitet bli 

därför att det som studeras stämmer överens med studiens syfte. Johansson och Svedner 

(2010) och Trost (2010) förklarar att en hög validitet innebär att resultaten ger en sann bild av 

det som undersökts.  Johansson och Svedner lyfter att det är viktigt för validiteten att ha 

bestämda definitioner av begrepp som används i arbetet, detta har i denna studie tydliggjorts 

med syftespreciseringar. 

Wibeck (2010) beskriver vidare att en risk med att använda fokusgrupper är att validiteten kan 

påverkas då deltagarna inte alltid vågar säga vad de egentligen menar av olika anledningar, till 

exempel grupptryck. De ger svar utifrån vad som är socialt accepterat och rädslan att genera 

andra deltagare med sina svar. Eftersom deltagarna redan har en relation och är vana att arbeta 

med varandra minskade risken för grupptyck. En annan sak författaren nämner som kan 

påverka validiteten är platsen där fokusgruppen hålls, det är viktigt att använda sig av en plats 

där deltagarna känner sig bekväma, platsen som valdes var på deltagarnas egna arbetsplatser. 

Detta gjordes dels för att de skulle ha lätt att lämna verksamheten och dels för att de skulle 

känna sig bekväma. Författaren uppmärksammar att det kan vara positivt för validiteten att 

använda sig av olika metoder vid insamlandet av data, eftersom validiteten här kan stärkas 
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genom att jämföra resultaten från de olika metoderna. Utifrån ovanstående har den 

genomförda studien en hög validitet. 

4.3.2 Reliabilitet 

Enligt Johansson och Svedner (2010) är reliabilitet den mätnoggrannhet som finns i de 

intervjuer och observationer som använts i ett arbete. Forskare, oberoende av varandra ska 

kunna komma fram till samma resultat när de studerar materialet (Wibeck, 2010). Hon 

beskriver att detta även betyder att samma forskare ska komma fram till samma resultat varje 

gång den granskar materialet. Författaren förklarar att för att ett arbete ska uppnå hög 

reliabilitet krävs mycket data som är redovisat på ett ordentligt och utförligt sätt.  

Wibeck (2010) beskriver att ett sätt att försäkra sig om reliabiliteten i en fokusgruppsstudie är 

att flera forskare gör översiktsanalyser som de sedan jämför och diskuterar. Resultatet 

bearbetades enskilt för att sedan sammanställas gemensamt för att få ut ett fullständigt resultat 

och för att på det sättet få flera vinkar på resultatet. Vidare beskriver Wibeck (2010) att hög 

reliabilitet kan uppnås om det är samma moderator under alla intervjuer i studien.  Johansson 

och Svedner (2010) tar upp vikten av att använda sig av samma frågor vid intervjuerna för 

hög reliabilitet. I studien valde vi att ha två moderatorer under fokusgruppsintervjuerna och en 

och samma intervjumall för att samma intervjufrågor skulle ställas vid båda tillfällena. Kvale 

och Brinkman (2009) lyfter att en intervju med hög reliabilitet utmärks av att moderatorn 

under intervjun försöker verifiera sina tolkningar av intervjuns svar. I de avslutande frågorna 

valde moderatorerna i denna studie att sammanfatta kärnan av samtalet för att sedan låta 

deltagarna ta ställning till detta vilket gjorde att resultatet verifierades under fokusgruppernas 

gång och detta i sin tur ledde till en hög reliabilitet i studien. 

4.4 Genomförande 

Undersökningen tog sin början med att studiens syfte och frågeställningar fastslogs, efter detta 

valdes de metoder som skulle användas för att uppfylla studiens syfte. De metoder som valdes 

var fokusgruppsintervjuer och observationer. Innan dessa genomfördes förberedde sig 

moderatorerna genom att läsa in sig på ämnet vilket Patel och Davidsson (2003) tar upp 

vikten av. Fokusgrupperna genomfördes före observationerna för att det passade bäst i 

verksamheterna. Inför fokusgrupperna formades 13 fokusgruppsfrågor (bilaga 1), de fem 

första var öppningsfrågor med syfte att få igång samtalet, dessa togs inte med vid 

sammanställandet av resultatet. Efter öppningsfrågorna kom introduktionsfrågorna, för att 

beröra ämnet. Efter introduktionsfrågorna följde övergångsfrågor som skulle vara en brygga 

mellan introduktions- och nyckelfrågorna. Nyckelfrågorna var de frågor som krävde mest tid 

då de utgjorde kärnan i fokusgruppsintervjun. Fokusgrupperna avslutades sedan med en 

sammanfattning för att ge samtliga deltagare möjlighet att godkänna svaren och tillägga något 

om de ville. Frågorna mailades ut till informanterna före träffen för att de skulle få en chans 

att förbereda sig och dessutom känna sig trygga i situationen.  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, detta dels för att de 

inte skulle känna sig stressade över “restiden” till och från fokusgruppsintervjun och dels för 

att de skulle känna sig trygga i miljön. Fokusgruppen och observationen på förskola 1 gjordes 

före de på förskola 2. De två fokusgruppsintervjuerna var cirka en timme långa. Anledningen 
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till denna längd var för att ge informanterna en chans att diskutera kring det valda ämnet samt 

känna att ämnet var mättat, och för att förskollärarna skulle ha tid att delta utan att störa den 

ordinarie verksamheten allt för mycket.  

Observationerna på förskola 1 och 2 skedde efter fokusgruppsintervjuerna. Observationerna 

skedde till och från under en och en halv timme på förskola 1. På förskola 2 skedde 

observationerna under ca 45 minuter, tiden baserades på hur länge det tog tills underlaget för 

ett resultat fanns. Vid förskola 1 utfördes två observationer, först vid ett tillfälle i den fria 

leken där förskolläraren ingrep vid en konflikt mellan två pojkar i tvåårsåldern. Den andra 

observationen var vid en styrd aktivitet med en förskollärare och två barn i tvåårsåldern, de 

andra barnen var då ute. Även på förskola 2 utfördes två observationer de var båda i den fria 

leken. Vid den första var det en förskollärare och två barn i treårsåldern, vid den andra var det 

en förskollärare och fem barn i ålder mellan två och fyra år.  Filmkamera användes samt 

anteckningar togs vid observationerna på båda förskolorna för att få ett så tillförlitligt 

underlag som möjligt.  

Under sammanställningen av observationerna låg fokus på hur förskollärarna förhåller sig till 

barns samspel. Observationerna granskades utifrån miljö, grupp-/individnivå och 

pedagogernas förhållningssätt. När resultatet sammanställdes granskades det utifrån den 

teoretiska utgångspunkten samt studiens frågeställningar som valts för att besvara syftet. I 

resultatet finns citat från transkriberingarna för att öka studien tillförlitlighet. Analysen har 

utförts genom att först har granskats enskilt och sedan tillsammans. Slutligen har en 

diskussion gemensamt skrivits där tankar om resultatet i förhållande till litteraturen lyfts. 

4.5 Urval 

För att vidga vår förståelse inom inkludering i förskolan har förskollärare och förskolechefer 

från två olika förskolor intervjuats. Det fanns en relation till informanterna innan studien 

genomfördes. Kvale och Brinkmann (2010) förklarar att detta är positivt då intervjupersonen 

uppskattar att ha en uppfattning om intervjuaren för att våga tala fritt och dela med sig av sina 

erfarenheter och känslor. 

Undersökningen omfattar två förskolor med en förskolechef på varje förskola samt tre 

förskollärare på förskola 1 och två på förskola 2. Fokusgrupperna skedde med förskollärare 

och förskolechefer då de har fått större ansvar i och med den reviderade läroplanen för 

förskolan som gavs ut 2010. Informanterna valdes ut genom mail och samtal, där det blev 

tillfrågade om det fanns intresse av att delta i en fokusgruppsstudie kring inkludering. De 

informerades om att studien var ett examensarbete och att de skulle vara anonyma. Efter att ha 

fått ja från förskolorna bestämdes tillfällen då det fungerade för dem att vara med i 

fokusgrupperna. Efter kontakt med förskolorna bokades två olika observationstillfällen in för 

att kunna observera förskollärarna och se hur de arbetar i praktiken, dessa tillfällen valdes av 

de som skulle observeras. 

Informanterna fick fiktiva namn, på förskola 1 har namn från Statistiska centralbyrån, 

flicknamn på A födda 2011 använts. Förskola 2 fick namn utifrån flickor på E födda 2011. På 

förskola 1 har förskollärana arbetat inom skolverksamheten under nitton till trettionio år. På 

förskola 2 har förskollärarna arbetat inom verksamheten mellan fyra till tjugosju år.  
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4.6 Databearbetning och analys 

4.6.1 Fokusgrupper 

Enligt Wibeck (2010) är syftet med analys av material som samlats in vid 

fokusgruppsintervjuer, att föra fram olika aspekter av det som sagts. En innehållsanalys börjar 

med att gå tillbaka till syftet med undersökningen eftersom detta styr både datainsamlingen 

och analysmetoden. Det är oftast intervjuguiden som bestämmer kategorierna i analysen men 

ibland kommer andra ämnen upp vilket gör att de också måste ingå. Författaren sammanfattar 

analysen av fokusgruppsintervjun med att det i huvudsak handlar om att koda material, dela 

upp det i enheter samt söka efter trender och mönster.   

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en utskrift är en konstruktion från muntligt samtal 

till text, en transkribering är ett sätt att ändra något från en form till en annan. När 

fokusgruppsintervjuerna bearbetades användes transkriberingar för att på detta sätt få med vad 

informanterna sa. Utskrifter av ett samtal är enligt författarna avkontextualiserade 

återgivningar av intervjuer vilket innebär att vid en utskrift av en intervju förloras 

kroppsspråket och gester som intervjudeltagaren gör, vilket gjordes i denna studie.  

Fokusgruppsintervjuerna registrerades med hjälp av diktafon och transkriberades sedan. 

Wibeck (2010) förklarar vidare att transkribering är det bästa underlaget för att få en bra 

analys. Hon förklarar att vid transkriberingar är det möjligt att antingen skriva ner ordagrant 

vad som har sagts, eller ändra talspråk till skriftspråk, vilket genomfördes i denna studie. 

Vidare förklarar författaren att de som ska analysera en fokusgruppsintervju oftast inte 

behöver använda sig av den mest noggranna bearbetningen. Det räcker med att göra en 

grovtranskribering, det är sedan möjligt att gå tillbaka till inspelningen och transkribera om de 

intressantaste partierna om intresse av samspelet mellan informanterna finns. 

Transkriberingarna i denna studie har gjorts efter vad Wibeck kallar skriftspråksdominerad 

transkribering. Detta för att fånga kärnan i vad som diskuterades. 

Analysarbetet beskriver Wibeck (2010) med att man först markerar intressanta och viktiga 

delar i transkriptionen och sedan flyttar och parar ihop dem i nya kategorier. Varje kategori 

summeras sedan kortfattat för att forskare ska få en överblick av materialet och på det sättet 

hitta större mönster, detta styrker även Patel och Davidsson (2003). Kvale och Brinkmann 

(2009) lyfter också detta då de nämner meningskoncentrering, vilket innebär omformuleringar 

i svarens huvudmeningar och dessa koncentreras ner till ett fåtal ord. Författarna beskriver hur 

intervjuerna läses igenom för att hitta huvudbudskapet i informanternas åsikter genom 

sortering, detta gjordes i denna studie genom att det skapades sex olika kategorier där 

materialet från fokusgruppsintervjuerna samlades in. Vid observationerna valdes tre 

kategorier som informationen samlades under. Materialet sorterades i enlighet med Wibeck, 

med hjälp av papper och sax för att få en bättre överblick över innehållet. Sedan sorterades 

materialet ännu en gång, för att se relevansen i det som samlats in i perspektiv till syfte och 

frågeställningar vilket Kvale och Brinkmann anser är lämpligt. Till sist sammanställdes det 

insamlade resultatet, det gjordes ett resultat utifrån fokusgrupperna och utifrån 

observationerna för att sedan kunna ställa dessa mot varandra. Kategorierna som 

utkristalliserades och sedan valdes ut var ett otroligt stöd på grund av detta redovisade den 

insamlade information utifrån dessa för att få en bättre struktur och underlätta för läsaren. 
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4.6.2 Observationer 

Bjørndal (2005) beskriver att pedagoger kontinuerligt bedömer, konstaterar, analyserar och 

försöker att förbättra verksamheten med hjälp av observationer. Detta sker dock oftast på ett 

ostrukturerat och omedvetet sätt. När observationsanteckningar eller videoinspelningar finns 

som har fryst och bevarat observationerna kan erfarenheterna bearbetas på ett mer 

systematiskt sätt, vilket ger en större möjlighet till utveckling och lärande. Resultatet är 

granskat och sammanställt i enlighet med vår teoretiska utgångspunkt, detta har genomförts 

för att utöka förståelsen kring ämnet och kunna samtala kring resultatet.   

Bjørndal (2005) beskriver vidare de delar som ingår i en analys; förenkling, klassificering och 

jämförelse, kartläggning av tydliga mönster samt förklaring av orsaker till dessa mönster och 

bedömning av deras konsekvenser. Författaren belyser att fokus alltid måste väljas vid en 

analys, eftersom det är omöjligt att analysera allt i en situation, i bilaga 2 redovisas de teman 

analysen granskats utifrån. Kortfattat menar Bjørndal att ett analytiskt fokus ska väljas, detta 

sker oftast redan innan observationen och är hela syftet med observationen. Utifrån detta sker 

sedan klassificering i olika kategorier inom ämnet som observationerna delas in i. Med 

utgångspunkt i kategorierna letas sedan mönster upp som visar hur kategorierna förhåller sig 

till varandra. När mönstren hittats kan det vara rimligt att ställa sig frågan varför resultaten är 

som det är och vilka konsekvenser detta ger.  

Med utgångspunkt i Bjørndals (2005) beskrivning om hur observationer analyseras, kommer 

det praktiska arbetet med analysen att fungera i enlighet med hur Wibeck (2010) förklarar och 

Patel och Davidsson (2003) beskrivit fokusgruppsanalys ovan. Först valdes viktiga delar ur 

observationerna ut för att sedan flyttas och paras ihop under nya kategorier. När dessa 

kategorier parats ihop sammanställdes dessa för att ge en tydlig bild över resultatet av 

observationen.  

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2012) tar upp det grundläggande individskyddskravet där de uppger att det 

finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till vid forskning, dessa fyra huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

informationskrav menas att informanterna ska få information kring studiens syfte, de ska få 

reda på deras uppgift i studien villkoren för deras deltagande. Informanterna ska få 

information om att deras deltagande är frivilligt och att om de under studiens gång känner att 

de inte längre vill delta får de avbryta sin medverkan när de vill. Syftet informerades 

informanterna om vid första kontakten och vid nästa kontakt förklarades det frivilliga 

deltagandet. De har även blivit informerade om hur redovisningen av studien utförs. 

Före fokusgrupperna valde moderatorn att förklara att om informanterna inte vill delta eller 

svara på någon fråga måste de inte det. Vetenskapsrådet (2012) nämner samtyckeskravet 

vilket innebär att de som deltar i en studie ska ges möjlighet att bestämma över sitt 

deltagande, de får genom detta bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta, vilket 

Kvale och Brinkmann (2009) anger som det informerade samtycket. Trost (2010) beskriver att 

idén bakom informerat samtycke innebär att den som ska intervjuas vet vad intervjun ska 
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handla om. Informanterna fick frågorna i förväg för att få en bild av vad fokusgruppsintervjun 

skulle behandla då inkludering och exkludering kan vara en känslig fråga.  

Trost (2010) lyfter att det är viktigt att det inte går att utläsa vem som sagt vad vid en 

intervjuanalys, då det kan vara identitetskränkande. Vid transkriberingen nämndes inte 

namnen på informanterna, utan de gavs fiktiva namn. Vetenskapsrådet (2012) nämner 

konfidentialitetskravet som innebär att ingen information om informanterna får komma ut, så 

att ingen annan än forskarna får ta del av den. Förskola eller kommun där informanterna 

arbetar har inte namngivits för att informanternas konfidentialitet skulle hållas. Wibeck 

(2010) lyfter att deltagarna inte behöver vara aktiva i alla frågor, om det är någonting de 

känner att de inte vill prata om. Vidare förklarar författaren det största etiska problemet med 

fokusgrupper som att deltagarna kan sprida information om andra som de fått genom sitt 

deltagande i en fokusgrupp. Moderatorn kan å andra sidan garantera att denne aldrig kommer 

att ge ut information kring fokusgruppen. Författaren nämner vidare att det kan vara bra att 

göra deltagarna medvetna kring detta dilemma före samtalet startar vilket vi valde att göra, 

detta för att de skulle få en förståelse på vilka premisser de medverkade. Risken för spridning 

av information minimerades dock i och med att fokusgrupperna gjordes inom förskolan där 

det råder tystnadsplikt. 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2012) att den insamlade informationen 

enbart ska användas till forskningsändamål, vilket vår information kommer att användas till. 

Då observationer och fokusgruppsintervjuer användes var det viktigt att informera 

informanterna om att syftet med studien inte skulle vara att se om de lever som de lär utan 

undersöka om det finns en möjlighet till detta. 

5 Resultat 
Nedan kommer resultatet av fokusgruppsintervjuerna och observationerna att redovisas, 

resultatet har sammanställts utifrån våra frågeställningar. Under den första frågeställningen 

har resultatet efter en inledande analys reducerats ner till sex olika teman som är organisation, 

miljö för inkludering, inkludering för alla, individ-/gruppnivå, förändringar av arbetssätt och 

pedagogernas förhållningssätt. Den andra frågeställningen har brutits ner i tre olika teman, 

dessa är, miljö för inkludering, individ-/gruppnivå och pedagogernas förhållningssätt. Den 

tredje frågeställningen kommer att redovisas utifrån de gemensamma nämnarna i 

kategorierna, miljö för inkludering, individ-/gruppnivå och pedagogernas förhållningssätt. Vi 

kommer att redovisa resultatet från förskola 1 först och sedan resultatet från förskola 2. 
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5.1 Resultat förskola 1 

5.1.1 Definition av inkludering 

Formuleringsarena 

Informanterna definierade begreppet inkludering genom att man omfamnar alla, men de 

ifrågasatte om detta ska göras i alla situationer. Förskolläraren Alice utrycker sig på detta sätt: 

”Alltså grunden är ju, det var en som hade skrivit att det handlar om att omfamna alla. Och 

det kan jag hålla med som men alltså då är frågan den då, omfamna alla i alla situationer?” 

5.1.2 Organisation 

Formuleringsarena 

Informanterna beskriver att förskolechefen har en viktig roll i organisationen då 

förskolechefen är den som ser till behov av resurser på avdelningarna. Om det till exempel 

behövs mer personal anser de att det är förskolechefen som har ansvar över detta. 

Förskolechefen Agnes beskriver det på följande sätt:  

För en förskolechef, när det gäller inkludering så handlar det ju väldigt mycket om 

att hitta förutsättningar för inkludering, och det kan man väl säga att det är ju 

mycket om det här med hur mycket personal man har på avdelningarna, vad 

grupperna behöver för personalstyrka så att säga. 

Förskollärarna anser att de har ansvar över att arbeta med barn i mindre grupper då det är ett 

sätt att synliggöra alla barn och ge alla barn rätt till lärande. Förskolläraren Alva säger att: 

”För inkludering att man då verkligen organiserar för mindre grupper”. Informanterna 

förklarar vidare att några av dem använder sig av aktivitetskort (kort som beskriver vilka 

aktiviteter barnen får välja mellan), detta kan enligt dem leda till nya konstellationer bland 

barnen vilket i sin tur leder till inkludering då barn hittar gemensamma intressen. Fördelarna 

med aktivitetskort beskriver förskolläraren Alma med:  

Organisation 

Miljö för 
inkludering 

Inkludering 
för alla  

Individ-
/gruppnivå 

Pedagogernas 
förhållningssätt 

Förändringar av 
arbetssätt  

Figuren ovan (figur 1) visar hur de sex temana flyter samman för att visa informanternas 

helhetsbild av inkludering.  
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Det är ju det där med organisation också, vi har ju jobbat med aktivitetskort med 

våra barn, sen de var två år/…/och där väljer ju våra barn utifrån vad de vill göra 

inte utifrån vilka barn som jobbar med just den aktiviteten där vi har begränsat med 

antal och det har vi sett har skapat ibland sådana här osannolika kombinationer 

eller vad man kallar det. Där man upptäcker varandra i någonting som man tycker 

om att göra båda två men man skulle aldrig valt varandra att leka med annars. 

Observationer är enligt informanterna ett viktigt redskap för dem i arbetet med barnen då 

observationen synliggör utveckling och samspel hos alla barn. Detta poängterar förskolläraren 

Alma:  

Det är ju viktigt det här också att observera, att vi gör det att vi observerar vår 

verksamhet och det du [Agnes] var inne på vad är det som fascinerar barnen och att 

man sen i arbetslaget tar tid att reflektera kring det, det är en förutsättning för att 

kunna utveckla och kunna se alla. 

5.1.3 Miljö för inkludering 

Formuleringsarena 

Informanterna ansåg att det är viktigt att miljön är inkluderande, de upplever att en miljö kan 

skapas som lockar barn att arbeta tillsammans. Informanterna anser också att miljön måste 

vara flexibel då barnens intressen fort ändras. Vidare menade informanterna att antalet rum 

kan ha betydelse för inkludering, de anser att färre rum leder till mer interaktion mellan barn. 

De tycker att det är väldigt positivt att ha en stor yta då den kan delas in i flera mindre och på 

det sättet ha en inblick och kunna stötta barnen vid tillfälle. Förskolläraren Alva berättar: ”… 

När vi pratar om miljö så tror jag många gånger vi pratar om hur kan vi skapa en miljö som, 

att den är, att alla barn blir nyfikna.” De vill ge barn en möjlighet att utan pedagogerna välja 

bland olika skapande aktiviteter.  

Realiseringsarena  

Miljön var utformad så att barnen skulle stå vända mot varandra i den styrda aktiviteten, 

vilket gjorde att de hela tiden såg varandra och förskolläraren utan att behöva vända sig om. 

De använde sig av samma bord med samma material på, i detta fall var det ett ljusbord med 

lera som de delade på. Bordet var i barnens höjd vilket gjorde att de kunde förflytta sig runt 

det utan att behöva stol eller dylikt för att nå upp. Miljön var tillåtande för arbete med 

skapande eftersom det inte spelade någon roll om de smutsade ner eller bar runt med 

materialet. Då de var på ett ljusbord hade de möjlighet att experimentera med ljus och 

mönster vilket barnen verkade tycka var roligt. Barnen stod och arbetade medan 

förskolläraren satt på en pall bredvid dem vilket placerade förskolläraren lite högre än barnen. 

Detta ledde till att hon hela tiden fick böja sig för att komma i barnens höjd vid samspel. 

Vid den fria leken var miljön avskärmad men eftersom det fanns fönster mellan rummen 

kunde förskollärarna se och stötta utan att störa vid fungerande lek. De hade en begränsad 

mängd med material vilket ledde till att barnen fick dela materialet och materialet var på 

barnens nivå. 
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5.1.4 Inkludering för alla 

Formuleringsarena 

Informanterna beskriver att det i grunden handlar om förutsättningar. Ett barn som kräver 

mycket av alla runt omkring anser informanterna kan bli en orsak till att gruppen blir lidande 

och att andra barn glöms bort eller inte hinns med. I dessa fall kan det diskuteras om barnet 

ska vara i en stor grupp, de frågar sig om det ska handla om barnets och/eller barnens bästa. 

Förskolläraren Alice reflekterar över detta: ”Att gruppen får stå tillbaka då för att den här 

dominerar så mycket det är en knepig situation”. Med förutsättningar avser informanterna att 

det handlar om mängden pedagoger och tid för att inkludering av alla barn ska ske. De anser 

att alla barn kan inkluderas om bara de organisatoriska förutsättningarna finns. 

5.1.5 Individ-/gruppnivå 

Formuleringsarena  

Informanterna belyste att alla barn är olika, och agerar på olika sätt, vissa barn vill iaktta 

innan de deltar aktivt och de tycker informanterna att barn ska få göra i sin egen takt. Barn ska 

få den tid de vill ha för att känna sig stöttade av de vuxna. Alla barn har rätt att vara den de är, 

oavsett om det är ett utåtagerande eller ett tillbakadraget barn ska de stöttas och hjälpas i 

utvecklingen.  

Informanterna lyfte att barn fort upptäcker avvikande beteenden, vilket de tror beror på att 

barn snabbt vill finna tillhörighet. De belyser att barn är olika och detta är något som 

pedagoger måste arbeta med för att stärka barns positiva sidor. Stödja, hjälpa och följa barns 

intressen anser informanterna är viktigt för att barn ska känna sig accepterade och utveckla 

sina kamratrelationer. De förklarar att vissa behöver mer stöd med detta än andra och att det 

är viktigt att visa andra barn positiva egenskaper hos varandra. De trycker också på att alla 

barn inte hela tiden ska göra allt utan att de ibland får göra olika saker. Informanterna påpekar 

betydelsen av att kunna arbeta med barn på individnivå utan att hänga ut dem inför resten av 

gruppen. Det positiva ska lyftas fram och barn får ej särbehandlas, på positiva eller negativa 

sätt. Informanterna nämner att exkludering även omedvetet kan ske från vuxna, de beskriver 

att exkludering av barn kan ske vid försök att stötta dem, det är en svår balansgång. 

Individualiseringen som skett behöver inte vara negativt för inkludering, det kan vara en 

förutsättning, för att kunna inkludera alla barn måste alla barn ses. 

Med gruppnivå menade informanterna att förskolan har en tradition att arbeta i grupp, alla 

barn är delaktiga i förskolans verksamhet men det innebär inte att alla barn gör alla saker. 

Läroplanen i förskolan belyser enligt informanterna gruppens betydelse för lärande. Vid 

fokusgruppsintervjun framkom det som viktigt att arbeta i olika stora grupper för att alla barn 

ska kunna komma till tals och det är som pedagog viktigt att vara uppmärksam på de olika 

roller barn kan få i gruppen. Pedagogerna måste vara uppmärksamma på om barn hamnat i 

roller de ej kan ta sig ur och i sådana fall hjälpa dem ur dessa. Informanterna lyfter vikten av 

att barn ska få känna sig delaktiga i gruppen. Med delaktighet avser de att barn känner att de 

har en tillhörighet, får vara med, tycka till om vad som ska göras, samt bli efterfrågad. 
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Realiseringarna  

Vid observationerna arbetade förskollärarna på individnivå genom att uppmuntra barnen och 

väcka deras nyfikenhet kring aktiviteterna vid båda observationerna. Vid den fria leken 

upptäckte vi att förskolläraren skapade en aktivitet kring ett barn för att sedan locka det andra 

barnet till samarbete vilket lyckades. På förskolan skedde båda våra observationer när barnen 

var i mindre grupper, i den styrda aktiviteten var detta avsett men vid den fria leken skedde 

samspelet mellan två barn som var ensamma i ett rum. Under den fria leken samlade 

förskolläraren två barn kring ett gemensamt intresse för att motverka en konflikt som höll på 

att uppstå mellan barnen vilket ledde till att barnen samspelade även när förskolläraren 

lämnade rummet. Något som upptäcktes vid observationerna var att samspelet blev mer 

tydligt kring den fria aktiviteten då de fortsatte även när förskolläraren lämnat situationen.  

5.1.6 Förändringar av arbetsätt 

Formuleringsarena  

Informanterna beskrev att förskolan i allmänhet har gått från en grupporienterad verksamhet 

till att fokusera mer på individen. Samtidigt lyfts vikten av lärandet om sociala relationer mer 

och mer fram i samhället, de förklarar att de sociala relationerna inte prioriterades i förskolan 

med samma omfattning som tidigare. Förskolläraren Alice: ”Vi har väl gått från 

grupprocessen till mera individen, egentligen. Och det är ju det då i den nya läroplanen att 

individen mer lyfts fram, lärandeprocessen men det ska ju då förenas med den andra 

processen”.  

5.1.7 Pedagogernas förhållningssätt 

Formuleringsarena  

Informanterna betonar betydelsen av att barn ska känna sig accepterade för den de är, 

olikheter berikar enligt informanterna. Vidare förklarar de att en värdering inte ska läggas i 

barnets sociala förmåga, alla är vi olika och förmedlar oss på olika sätt. Informanterna 

beskriver den splittrade synen på “hur man ska vara”. De förklarar att det finns ett synsätt som 

beskriver att individen ska vara återhållsam och inte ta för mycket plats medan den å andra 

sidan ska ta för sig, synas och lyckas förmedla sina åsikter. De tycker att det är en svår 

balansgång, både för pedagogerna och för barnen. Informanterna trycker på att pedagogen ska 

vara iakttagande och se barns egenskaper oavsett personlighet hos dem. De ska vara nyfikna 

på alla barns tankar och vid dokumentation se alla barn och låta alla barn bli hörda. Vidare 

diskuterade de vikten av att bemöta alla barn likadant. Förskolläraren Alva säger: ”Man får ju 

hela tiden lägga sig in i att uppmärksamma barn på samma sätt. Att alla barn kommer på 

morgonen ska bemötas på liknande sätt, liknande positiva sätt”. 

Realiseringsarenan 

Förskolläraren valde att vara på barnens nivå och använde ett avvägt språk för att uppmuntra 

barnen till konversation. Förskolläraren lockade barnen till aktivitet utan att tvinga dem att 

vara med, vid den styrda aktiviteten valde förskolläraren att låta barnen röra sig fritt i rummet 

men pratade hela tiden med dem. Observationerna visade att samtalet flöt på mer med det mer 

verbala barnet och detta barn uppmärksammades mer av förskolläraren. Observationerna 

visade att förskolläraren uppmärksammande barnens upptäcker och lät detta styra 
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aktiviteterna, till exempel när ett barn intresserade sig för lampan valde hon sedan att locka 

tillbaka barnet till aktiviteten genom att påvisa lampan igen. När barnen kastade materialet tog 

förskolläraren fram behållare som de fick kasta i och sedan skaka för att höra hur det lät vilket 

gjorde att barnen upptäckte ljudet i burken istället för att slänga materialet. Förskolläraren bad 

oss om filmen och dessutom frågade hon oss om vi kunde fota och skriva ner stödord för att 

få använda detta i det pedagogiska arbetet. 

5.1.8 Resultat av jämförelse mellan formuleringsarena och realiseringsarena  

Miljö för inkludering  

Pedagogerna belyste i formuleringsarenan vikten av att miljön var inkluderande och lockade 

barn till samarbete. På realiseringsarenan kunde vi urskilja detta genom att vi observerade att 

miljön var utformad för att barnen skulle vara vända mot varandra i aktiviteten vilket 

uppmuntrade till interaktion. Deras val av material och mängd material på förskolan 

uppmuntrade även det till samarbete. Detta genom att barnen i den styrda situationen använde 

sig av samma material vilket ledde till att de var tvungna att interagera. Även i den fria leken 

påverkade materialet samarbetet genom att det fanns en begränsad mängd material vilket 

styrde barnen till att använda samma material och blev därför tvungna att dela och 

kompromissa.  

I formuleringsarenan lyfte pedagogerna vikten av att miljön ändrades efter barnen och deras 

intressen, detta såg vi inget tecken på i realiseringsarenan mer än att pedagogen var nära 

barnen och uppmärksamma på deras interaktion och lek. Informanterna belyste även den 

rumsliga utformningen, de beskrev att det är bra att ha rum i rummen för att barnen ska kunna 

leka avskilt men att det ändå finns en möjlighet till överblick. Detta syntes även i 

realiseringsarenan där vi uppmärksammade att miljön var avskärmad men att insyn ändå 

fanns.      

Det kom även fram i formuleringsarenan att informanterna anser att miljön ska uppmuntra till 

självständiga val hos barnen. Detta syntes i realiseringsarenan, då miljön var utformad med 

materialet på barnens höjd samt att miljön var tillåtande för skapande verksamhet vilket 

gjorde att barnen kunde prova saker utan att vara rädda för att misslyckas.  

Individ-/gruppnivå 

I formuleringsarenan beskrev pedagogerna vikten av att ha förståelse för att en del barn nöjer 

sig med att iaktta istället för att aktivt delta, de förklarade att pedagogen inte får tvinga barnen 

till aktivitet. De belyste även vikten av att alla barn inte måste göra samma saker de förklarar 

att alla ska vara delaktiga men inte nödvändigtvis göra alla saker. Detta syntes i 

realiseringsarenan då ett av barnen lämnade den styrda aktiviteten och förskolläraren inte 

tvingade barnet att komma tillbaka. Istället fortsatte att förskolläraren kommunicera med 

barnet och lyckades till slut locka barnet tillbaka till aktiviteten. 

Informanterna tog även upp vikten av att vuxna stöttar barnen i formuleringsarenan. De 

menade även att pedagogen ska utgå från barns intressen i arbetet samt att de måste vara 

medvetna om barns olika roller i gruppen. I realiseringsarenan syntes detta genom att 

förskolläraren var väldigt närvarande med barnen och hjälpte dem i aktiviteten. Förskolläraren 
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väckte även barnens nyfikenhet och samlade dem runt aktiviteter som hon skapade för att 

gynna samarbete och interaktion. Pedagogerna talade mycket om att arbeta i olika stora 

grupper samt att barnen uppmärksammar avvikande beteenden hos andra barn. I 

realiseringsarenan såg vi arbetet i små- men inte stora grupper. Vi såg inte några tecken på att 

barnen uppfattade några avvikande beteenden i våra observationer. Vi såg i realiseringsarenan 

att de skedde mer samarbete och samspel i den fria leken än i den styrda situationen det var 

dock inte något som pedagogerna reflekterade över i formuleringsarenan.   

Pedagogernas förhållningssätt 

I formuleringsarenan menade informanterna att pedagoger måste acceptera barnen för den de 

är och att olikheter berikar gruppen. De menade att barns sociala förmågor inte får värderas, 

utåtriktade barn är inte bättre än tillbakadragna. Pedagogerna måste helt enkelt bemöta alla 

barn likadant oavsett förutsättningar och svårigheter. I realiseringsarenan genomfördes 

verksamheten till största del på överensstämmande vis. Det som dock kom fram var att 

förskolläraren uppmärksammade det mer verbala barnet mer och uppmuntrade detta tydligare 

till konversation. Förskolläraren pratade med det andra barnet också men inte i samma 

utsträckning.  

Pedagogerna menade i formuleringsarenan att det var viktigt att genomföra dokumentation för 

att utveckla verksamheten och sig själv. Detta syntes inte på något tydligt sätt i 

realiseringsarenan, däremot bad förskolläraren oss fota, filma och skriva ner orden barnen sa 

för att hon ville arbeta vidare utifrån det. Det fanns dock vissa tecken på observation och 

iakttagande av barnen vilket också lyftes fram i formuleringsarenan genom att förskolläraren 

var uppmärksam på barnens upptäckter och uppmuntrade dessa. Hon lyckades även i den fria 

leken fånga barnens intresse och samla dem kring detta. Förskolläraren menade även att det är 

viktigt att se och höra barnen och då verkligen göra det på riktigt. Detta syntes i 

realiseringsarenan genom att förskolläraren hela tiden fanns på barnens nivå samt att hon 

accepterade barnens val och inte tvingade dem att delta när de inte ville samt lät dem röra sig 

fritt i rummet utan att begränsa dem.   

5.2 Resultat förskola 2  

5.2.1 Definition av inkludering 

Formuleringsarena  

Förskolläraren Ebba definierar begreppet inkludering som ”att sammanhanget ska anpassas 

till personen”. Informanterna tog även upp att oavsett vem du är ska du ha rätt att vara i ett 

sammanhang och verksamheten ska anpassas till dig oavsett svårigheter.  

5.2.2 Organisation  

Formuleringsarena  

Informanterna förklarar vikten av att ha planeringstid gemensamt med andra pedagoger, de 

anser att den bästa utvecklingen sker genom samtal med andra och det är samtalet som 

synliggör hur arbetet på bästa sätt kan förbättras. Informanterna förklarar att planeringstiden 

inte alltid måste ske med arbetslaget utan det viktigaste är att det sker i samspel med någon 
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annan för att få flera perspektiv och olika åsikter kring skeendet. Förskolechefen Ella 

beskriver sina tankar om detta: 

Men det jag tycker är viktigt det är att, enskild planering egentligen tror jag att vi 

kommer komma bort mer och mer från det, för vad är det vad har vi för enskilt, jag 

vill ju gärna att vi är i par och det kan vara olika par olika konstellationer, det kan 

vara avdelningar, hemvist, det kan var grupper, det kan vara par-reflektioner. 

De använder observation av barn med hjälp av filmkamera på förskolan, detta för att 

synliggöra verksamheten för personalen. Ytterligare en viktig del inom organisationen är hur 

personalen fördelas mellan barngrupperna, informanterna förklarar att det inte måste vara tre 

på varje avdelning för att det är på det sättet de alltid gjort utan anser att personalen ska vara 

där behovet finns. Små barn kräver ofta mer personal än äldre barn. Vilket förskolechefen 

Ella kommenterar på följande sätt:  

… nu är vi ju i ett sådant läge där vi kommer ha det otroligt mycket små barn och 

då måste man ju titta på hur personalfördelning är, det kan inte vara någon rättvisa 

tre, tre, tre som man ganska traditionellt har på avdelningar utan man måste titta. 

Vi vet ju att vi har de här barnen, var ska vi vuxna vara vi är ju en del också i 

miljön. 

5.2.3 Miljö för inkludering 

Formuleringsarena 

Informanterna betonar betydelsen av att utforma miljön för att barn ska utvecklas till sitt bästa 

jag. För att möjliggöra detta förklarar förskolechefen Ella att: ”Jag tror det är grunden när 

barn börjar för att få en miljö för att alla barn ska vara inkluderade det är att ta reda på så 

mycket som möjligt, om vad är det här barnet nyfiken på”. De trycker även på barns valfrihet 

i miljön, valfriheten att göra det de vill, vara med vem det vill och inte begränsas av stängda 

dörrar, hela huset är fritt att nyttjas för alla barn oavsett vilken avdelning de går på.  

Realiseringsarena  

Även här hade de en öppen och tillåtande miljö, vid observationerna var dörren till rummet 

där vi befann oss stängd och inget barn passerade under observationen. Det skedde spring 

kring de som pysslade men ingen av barnen uppvisade att de blev störda. Barnen hade väldigt 

lätt att förflytta sig mellan aktiviteter och miljön var tillåtande för att observera varandra i 

leken. I rummet fanns det platser som var mer avskärmade och avsedda för lugn aktivitet 

vilket en del barn utnyttjade. Allt i rummet var på barnens nivå genom att vara lättillgängligt 

för barnen, vilket ledde till att de själva startade aktiviteter. Under observationen samlades 

väldigt många barn på förskola 2 kring en stor rund matta mitt i rummet för att bygga pussel.  

5.2.4 Inkludering för alla 

Formuleringsarena  

Vid fokusgruppsintervjuerna menade informanterna att pedagoger ska anpassa sig efter vad 

som är bäst för barnet i fråga, de beskriver att ett barn med autism kräver ett stort jobb från 

pedagogerna för att det ska få utvecklas på bästa sätt. Förskolechef Ella beskriver: ”I ett 

sådant läge där man har ett barn med autism så tror jag det är ett otroligt jobb pedagogerna 
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måste lägga ned för att det här barnet ska vara i ett sammanhang som det mår bra i”. 

Anpassningar måste göras utifrån vad som är bäst för barnen och efter vilka möjligheter till 

hjälp och stöd som finns. 

5.2.5 Individ-/gruppnivå 

Formuleringsarena   

Informanterna beskriver att det finns barn som väljer att stå vid sidan om aktiviteter av olika 

anledningar. Vissa barn vill observera för att sedan delta och andra visar inget intresse även 

om de blir inbjudna. De lyfter barns inflytande, rätt till att välja samt deras möjligheter till 

förhandling. Med förhandling avser de möjligheten att argumentera för eller emot deltagande i 

en aktivitet. Informanterna belyser att inga barn ska tvingas att delta utan barn ska utmanas 

utifrån sina egna erfarenheter. De belyser även att deltagande är en tolkningsfråga, barnet kan 

se sig själv som deltagande även om de inte aktivt deltar i aktiviteten. En annan åsikt som 

lyfts är betydelsen av att kunna ta ett nej och förstå att det inte handlar om dig som person 

utan om situationen i en lek vilket två av informanterna diskuterar nedan.  

Ella – och ibland måste man också förbereda barn på ett nej, jag kan inte vara med 

där men jag får ett annat alternativ jag blir inte lämnad utanför och jag får en 

förståelse varför jag inte 

Elsa – jo för det handlar inte om dig som person utan det handlar om kanske 

situationen i en lek att de har kanske, jag tror att barnen de förstår ju det, en del 

väljer då att gå efter man haft ett samtal att själv göra någonting som de vill göra 

och fråga någon annan kompis men det viktiga är att du följer upp allt det där.  

Pedagogerna måste sätta sig in i hur barn fungerar och vad som gör dem till dem för att kunna 

hjälpa dem att utvecklas socialt och individuellt i förskolan. Utifrån detta beskriver 

informanterna att aktiviteter kan komma att individanpassas för att de ska fungera för alla, alla 

barn behöver inte göra allt på samma sätt. 

Informanterna lyfter att barn reagerar olika i stora och små grupper, de kan i en mindre grupp 

finna en trygghet som ger möjlighet att uttrycka tankar och känslor vilket senare kan komma 

till hjälp i större grupper. Förskolechefen Ella beskriver detta: 

 … jag tänker som i de här mindre grupperna att komma till tals och våga prata och 

våga uttrycka sig, blir man trygg i det så blir man ju också tryggare i ett större 

sammanhang man tänker sen när man kommer ut på en större arena så får man en 

trygghet att man vet att det här klarar jag av och det här är kul, andra lyssnar på 

mig och jag blir bekräftad så i ett större sammanhang så lär man sig söka de här 

bekräftelserna jag kan se jag kan urskilja de som bekräftar mig också även när det 

blir ett större sammanhang. 

I arbetet med små grupper använder sig informanterna av filmkamera för att utveckla barns 

relationer och synliggöra dessa. Tillsammans med barnen reflekterar de över filmerna men de 

påpekar vikten av att som pedagog vara neutral vid dessa tillfällen. Informanterna lyfter att 

individen ska ses som en del i gruppen och gruppen som ett stöd för individen.  
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Realiseringsarena  

Vid observationen upptäckte vi att förskollärarna arbetade på individnivå med barnen, de 

hjälpte, stöttade och uppmuntrade barnen i aktiviteterna kring pussel och skrift då de pratade 

med barnen ett och ett istället för att prata över huvudet på dem. Fokus låg mycket på ett barn 

i taget. Förskollärarna lyssnade på vad barnen hade att säga dock missade de två av barnen. 

Det ena av dessa barn satt mitt i aktiviteten och försökte bli delaktig men lyckades inte, 

förskollärarna försökte först stötta detta barn men sedan glömdes det bort. I slutet av 

observationerna lyckades detta barn ta sig in i samspel med ett barn som satt med en 

förskollärare, detta skedde på egen hand. Det andra barnet smög runt i rummet och tittade vad 

alla gjorde men fick inget gensvar från någon. Vid ett tillfälle gick barnet fram till mattan 

bakom ryggen på en förskollärare som inte upptäckte henne vilket ledde till att hon gick. På 

gruppnivå uppmuntrade förskollärarna barnen till samarbete och väckte deras nyfikenhet men 

många av barnen visade inte detta intresse tillbaka.  

5.2.6 Förändringar av arbetsätt 

Formuleringsarena  

Förskolechefen Ella vid förskola 2 berättar om det förhållningssätt som fanns på åttiotalet när 

hon började arbeta:  

När jag började jobba i mitten på åttiotalet det är sådant jag tänker men hur tänkte 

man, då hade vi småis och syskon och för att få börja på syskon så skulle du för det 

första ha fyllt tre år och du skulle ha slutat med blöjor och du skulle, det var massor 

du ska och vi hade ett barn som var fyra år och gick på småis, som inte hade slutat 

med blöja. 

Verksamhetens fokus var då att barnen utvecklades i steg i enlighet med Piaget och Eriksson, 

som menade att utveckling sker i bestämda steg enligt informanterna. 

För att gynna inkludering förändrade förskola 2 mycket i sitt arbetssätt och sin miljö, de 

öppnade upp avdelningarna för att alla barn skulle få känna en trygghet med alla pedagoger, i 

hela huset vilket de anser har fått positiva effekter.  

5.2.7 Pedagogernas förhållningssätt 

Formuleringsarena  

Vid fokusgruppsintervjun kom informanterna fram till att alla barn inte alltid behöver vara 

med i allt. Ibland är det bättre att som pedagog gå in och hjälpa barnet hitta någonting annat 

att göra istället för att närvara, men inte vara delaktig i leken. Informanterna förklarar att 

barns känslor ska respekteras och att pedagoger ska ha ett accepterande förhållningssätt. Det 

ska ske en värdering av vad barn säger på samma sätt som det sker en värdering av det vuxna 

säger. Barn ska få chans att utvecklas, de ska få tid för att de ska känna att de klarar av 

utmaningen och på samma gång ge dem stöd i det de vill ha stöd i. Informanterna anser att 

man inte ska försätta barn i situationer som de inte klarar av, pedagogen måste ligga steget 

före och vara uppmärksam på händelseutvecklingen. Barns förmåga till att visa empati och 

förståelse för andras svårigheter ska inte underskattas, de betonar att det är viktigt att föra 

dialog med alla barn om olika förutsättningar och konsekvenser av dessa. Informanterna 
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belyser betydelsen av att ha ett positivt språk i samtalet med barn samt att vara medveten om 

de förväntningar pedagogen har som kan påverka barns agerande, pedagogernas förutfattade 

meningar har enligt informanterna en tendens att besannas. Felen ligger enligt dem aldrig hos 

barnet utan i samspelet med och mellan barn. Förskolläraren Elsa beskriver sin syn på 

förhållningssätt:  

Jo, var är Lisa? har du sett henne? eller var är? jamen gå du dit eftersom hon är där, 

det hör ju barn runt omkring. Det beror ju på hur vi liksom är och vad vi säger, vi 

måste verkligt tänka på det och vi har ju diskuterat det här mycket eftersom vi har i 

vår grupp då en som man kanske måste vara steget före då men vi har tittat 

observerat oss på film själv liksom. Hur låter jag, hur säger jag, vilka gester har 

jag, vad har jag för kroppsspråk när det här barnet kommer, vad är mina 

förväntningar av det här barnet för det handlar mycket om mina förväntningar som 

ställs på det här barnet och det jag förväntar mig, då brukar det jäklar hände det, 

utan jag måste ändra mina förväntningar, ge positiv energi till det här barnet då, 

lyfta barnet. 

Realiseringsarena  

Vid observationerna var förskollärarna lyhörda och intresserade av det barnen sa och gjorde, 

de tog barnen på allvar och visade respekt för barnens tankar och känslor. En av 

förskollärarna satt och skrev med ett barn när ett annat kom fram och pratade med henne, hon 

uppmärksammade det andra barnet och talade med det tills denne var nöjd utan att detta 

störde aktiviteten med det första barnet. Vid den andra aktiviteten uppmuntrade förskolläraren 

barnen till samarbete men tvingade dem inte, ville de inte samarbeta behövde de inte det. Vid 

båda observationerna lät förskolläraren barnen försöka själv och stöttade dem när de ville ha 

hjälp, fokus låg inte på att barnen stavade rätt eller byggde färdigt utan på själva processen.  

5.2.8 Resultat av jämförelse av formuleringsarena och realiseringsarena  

Miljö för inkludering 

I formuleringsarenan framgick det att de ville arbeta för att utforma miljön efter barnen, de 

ville gynna barnens utveckling och ansåg att miljön har en stor del i detta. Realiseringsarenan 

visade att det är förskollärarna var närvarade. Under tiden vi var där förekom det inga 

systematiska observationer av barnen vilket de pratade mycket om i formuleringsarenan. En 

annan sak pedagogerna tog upp i formuleringsarenan var att det bör erbjudas en valfrihet för 

barnen i var de vill vara, de menar att öppna dörrar är ett väldigt bra alternativ till detta. 

Realiseringsarenan påvisade att det var en öppen och tillåtande miljö, barnen hade lätt att gå 

från aktivitet till aktivitet med materialet nära till hands men dörren mellan rummen var 

stängda och ingen passerade den. Det fanns även avskärmade delar i rummet vilket gjorde att 

de barn som ville fick en chans att vara ifred vilket framkom i realiseringsarenan.  

Individ-/gruppnivå 

Pedagogerna belyste på formuleringsarenan att barnen kan välja att vara vid sidan om och 

observera om det är vad de vill, innan de ansluter sig till leken eller väljer en annan aktivitet. 

Detta var ingenting som framkom på realiseringsarenan, men de lät barnen som ville vara 

själva vara det och tvingade dem inte till interaktion, deras deltagande utgick istället från dem 

själva. Formuleringsarenan beskrev vikten av att låta barn förhandla. Realiseringsarenan 
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visade att om barnen blev tillfrågade av andra barn men inte ville ha hjälp av dem, försökte 

förskollärarna till en början hitta andra aktiviteter till dessa. Trots försök tappades detta lite i 

mitten då barnet inte kom in i någon aktivitet trots upprepade försök förrän just mot slutet då 

barnet själv lyckades komma in i en aktivitet med ett barn. Ett annat barn visade intresse att 

närvara men blev inte alls bemött. Formuleringsarenan handlade mycket om att låta barnen få 

en chans att utvecklas, på realiseringsarenan genomfördes detta inte riktigt med alla barn, men 

barnen som förskollärarna arbetade med fick prova själva och fick den stöttning de ville ha. 

Realiseringsarenan visade vidare att barnen blev bemötta med nyfikenhet och blev lyssnade 

på av förskollärarna, ett samtal pågick mellan förskollärarna och barnen i interaktionen hela 

tiden. De pratade med barnen om varför de andra skulle eller inte skulle vara med och hade en 

dialog kring samspel med barnen. I formuleringsarenan uttryckte informanterna att barn är 

olika i olika grupper vilket inte riktigt framgick under våra observationer, inte heller hur 

användandet av filmkamera fick vi en chans att iaktta under våra observationer. 

Pedagogernas förhållningssätt 

I formuleringsarenan belystes att alla barn inte alltid kan vara med i allt, de menade att ibland 

kan pedagoger behöva hitta andra aktiviteter för ett barn, om den vill in i en fungerande lek 

och de andra barnen i leken inte visar intresse för detta. Även på realiseringsarenan framkom 

detta då förskollärarna här inte tvingade barnen till samspel, de försökte istället uppmana dem 

till samspel och om de fortfarande inte ville behövde de inte, däremot fullföljde de inte hela 

tiden att hitta en annan aktivitet men det var när de var i interaktion med något barn. 

Formuleringsarenan tryckte på att barnens känslor måste bli respekterade vilket även framgick 

på realiseringsarenan. Barnen blev inte tvingade att samarbeta med varandra utan en lyhördhet 

fanns mot barnen då deras tankar accepterades trots ett vänligt ifrågasättande. 

Realiseringsarenan visade på att förskollärarna var lyhörda för barnen och intresserade av vad 

de höll på med. En av de observerade förskollärarna uppmärksammade ett barn som inte var 

med i aktiviteten medan den andra glömde bort att se barnen som inte var aktiv i interaktionen 

med förskolläraren. På formuleringsarenan framkom det att det är viktigt att ge barnen tid och 

stötta barnen vilket även realiseringsarenan visade, förskollärarna lät barnen försöka själv och 

de lade inte fokus i barnens resultat utan i aktiviteten. Formuleringsarenan beskriver 

fortsättningsvis att det som pedagog är viktigt att ligga steget före barnen, vara medveten och 

sina förväntningar på barnen och föra en dialog med dem kring att alla barn är olika, och har 

olika förutsättningar vilket inte tydligt framkom på realiseringsarenan. Barnsynen var en 

annan sak som framkom som en viktig komponent i arbetet under formuleringsarenan, 

informanterna menade att vuxnas syn på barn återspeglas i dem, och vi måste hela tiden 

acceptera barnen som de är, detta var svårt att se i realiseringsarenan. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
I vår metod tog vi upp Wibecks (2010) tankar kring deltagarnas olika ställningar i gruppen, 

hon menade att chefer och dylikt kan få en högre status i gruppen. Vi märkte detta framförallt 
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på förskola 2 där förskolechefen tog för sig mer och förskollärarna avvaktade med sina svar. 

Vi känner att detta inverkade på vårt resultat till viss del eftersom förskollärarnas åsikter 

kanske hade kommit fram bättre om inte förskolechefen varit där. Det var främst i början av 

fokusgruppsintervjun vi kände av detta och vi anser dessutom att vi fick väldigt mycket bra 

svar av förskolechefen, vi kände dock att vi saknade förskollärarnas åsikter på vissa punkter. 

På förskola 1 märkte vi inte av detta fenomen på samma sätt, men vi anser trots det att 

förskolechefen tog en annan roll än förskollärarna även där. Förskolechefen på denna förskola 

valde en väldigt avvaktande och utvecklande roll, hon lyssnade och ställde frågor som fick de 

övriga att diskutera djupare. Hon svarade dock inte själv på lika många frågor som den andra 

förskolechefen vilket var både positivt och negativt eftersom vi fick tydligare svar från 

förskollärarna men inte fick en lika klar bild av förskolechefens tankar.   

Det är enligt Wibeck (2010) viktigt att moderatorn stöttar och lyfter fram de mer tystlåtna 

deltagarna i gruppen. En av förskollärarna var mer tillbakadragen i fokusgruppsintervjun detta 

upptäckte vi dock inte förrän under transkriberingen. I efterhand ser vi detta som något vi 

borde ha uppmärksammat och i enlighet med Wibeck ha hjälpt denna att komma till tals. Vi 

vet dock inte orsaken till tystnaden, det kan ha berott på att hon inte vågade prata men det kan 

också ha berott på att hon inte kände att hon hade något att tillägga i ämnet eftersom hon 

instämde med övriga deltagares tankar. Detta är något vi kommer vara mer uppmärksamma 

på nästa gång vi genomför fokusgruppsintervjuer. 

Vi använde oss av diktafon vid fokusgruppsintervjuer för att konservera informanternas 

tankar, vilket var positivt för att upptäcka saker som tillbakadragenhet och olika roller i 

gruppen. I efterhand känner vi att det är bra att vi valde diktafon då vi tror det varit svårt att 

bevara allt som sades i fokusgrupperna utan denna. Hade vi istället valt att skriva ner svaren 

hade vår fokus inte varit helt på fokusgrupperna och det hade varit svårt att skiva ner allting 

inklusive pauser och liknande eftersom vi inte är vana att anteckna under intervjuer. Våra 

fokusgruppsintervjuer var vardera en timma långa, de hade kunnat vara längre eftersom vi 

kände att informanterna hade väldigt många och intressanta tankar som vi inte hade tid att 

fördjupa oss i. Kanske hade en till fokusgruppsintervju efter transkriberingen av den första 

underlättat då vi fått möjlighet att fördjupa oss i deras tidigare tankar. Vi kände dock att en 

timme räckte för att vi skulle ha möjlighet att transkribera och bearbeta materialet. Vi kände 

dessutom att vi inte ville hålla borta pedagogerna från verksamheten längre än det. Vi anser 

att vi under fokusgrupperna fick svar på det vi ville veta, den fråga vi kände att vi fick minst 

insikt i hur de arbetade med var hur de arbetade på individ- och gruppnivå för att inkludera 

alla barn i verksamheten (bilaga 1). Pedagogerna berättade många av sina tankar kring denna 

fråga, men vi känner att de inte berättade om några konkreta arbetssätt. Vi tror inte detta beror 

på att de inte har arbetssätt, vi tror att de har svårt att sätta ord på detta, de arbetar med det 

men det hela tiden utan att tänka på det. Detta styrks även av Sandberg och Norling (2009) 

som beskriver att förskollärare inte har språket att benämnda vad de gör. Vi som moderatorer 

kanske borde lyft detta lite mer och försökt stötta och ge dem exempel utifrån litteraturen för 

att få dem att gå på djupet med denna fråga. 

Vid fokusgruppsintervjuerna var grupper olika stora, på förskola 1 var det tre förskollärare 

och en förskolechef medan vid fokusgruppsintervjuerna på förskola 2 var det två förskollärare 
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och en förskolechef. Vi anser att informanterna var nog många vid båda tillfällena men på 

förskola 1 blev det mer en diskussion vilket kan ha varit en effekt av att de var fler. Det kan 

även ha berott på hur vi placerade oss i rummet vid samtalet och hur miljön såg ut. På 

förskola 1 satt vi runt ett ovalt bord där vi som moderatorer satte oss mitt emot varandra och 

informanterna placerade sig så de såg varandra. På förskola 2 satt vi i ett litet kontor där vi 

placerade oss mitt emot informanterna. Detta gjorde att fokusgruppsintervjuerna vid förskola 

1 blev mer diskussionsmässiga medan fokusgrupperna på förskola 2 vände sig mer mot oss 

vilket ledde till att de blev mer intervjumässiga. Anledningen till att rummen såg så pass olika 

ut var att fokusgrupperna utfördes på de olika förskolorna och pdessa rum var de som var bäst 

utrustade och lättillgängliga.  

Som vi nämnt tidigare var vi två moderatorer vid båda tillfällena, men ledde mer i varsin 

fokusgrupp, detta kan ha berott på att vi var mer kända på var sitt ställe så vi klev fram för att 

vi kände oss mer trygga än den andra. Att ha olika ledande moderatorer i de två 

fokusgruppsintervjuerna kan ha påverkat resultatet eftersom olika personer väljer att fokusera 

och lägga upp samtal på olika sätt, men eftersom vi båda var med vid båda tillfällena tycker vi 

inte att det är ett hot mot studiens reliabilitet. På förskola 2 var det lättare för oss moderatorer 

att gå in och styra då de inte diskuterade lika mycket kring varje punkt. 

Våra observationer skedde på två olika förskolor där det var olika förutsättningar vilket var 

intressant att se. Dels var det olika stora grupper med barn närvarande vid 

observationstillfällena på de två förskolorna. Dessutom var åldrarna på barnen olika, barnen 

på förskola 2 var äldre och mer verbala än barnen på förskola 1. På förskola 1 observerade vi 

både en styrd och en fri lek situation, på förskola 2 var det endast situationer i den fria leken. 

Detta på grund av att det var dessa situationer som var tillgängliga vid observationstillfällena, 

valen var slumpmässiga. Alla dessa komponenter spelar in i vårt resultat då detta givetvis 

påverkas av situationerna. Vi tror att variationen är positiv, men att det troligen skulle ha gett 

ett bättre resultat om fler observationer genomförts så att det blivit variationer på förskolorna.  

Vi tror att resultatet även kan ha påverkats av att förskollärarna var medvetna om vad vi 

observerade, detta eftersom vi gjorde fokusgruppsintervjuerna innan observationerna. 

Speciellt på en av förskolorna kändes det som om förskollärarna gjorde sig till och uppförde 

sig på ett onaturligt sätt, vi kan dock inte vara säkra på detta då vi inte vet hur de brukar agera. 

Vi valde att använda oss av filmkamera vid observationerna, vilket vi tror påverkade resultatet 

eftersom förskollärarna inte var så vana vid att bli filmade, vilket de även påpekade på båda 

förskolorna. Detta tror vi kunde ha avhjälpts genom att ha fler observationstillfällen under en 

längre tid eftersom förskollärarna då hade fått vänja sig vid situationen.  

Vi transkriberade var sin fokusgruppsintervju för att sedan sammanställa dem tillsammans. Vi 

valde att i enlighet med Wibecks (2010) beskrivning av hur man bearbetar 

fokusgruppsintervjuer göra det genom att klippa och sortera. Vi tycker att detta var väldigt bra 

och effektivt och vi känner att vi lyckades gå igenom hela materialet och fånga det viktiga i 

det. Vi bearbetade hela materialet tillsammans genom att reflektera och diskutera det och 

därigenom få fram vårt resultat, detta i enlighet med vår teoretiska utgångspunkt som är det 

sociokulturella perspektivet.  
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När vi bearbetade våra observationer, började vi med att se filmerna enskilt och under tiden 

göra anteckningar för att sedan se dem tillsammans, diskutera anteckningarna och sedan 

sammanställa dem. Detta ledde till att vi fick en bred syn på observationerna eftersom vi hade 

sett olika saker och situationer i filmerna.  

Informanterna uttryckte väldigt positiva tankar kring fokusgruppen vi haft med dem då de 

menade att den gett dem mycket intressanta tankar och funderingar kring ämnet. Det kändes 

bra att vår metod var utvecklande för informanterna och att arbetet på detta sätt blev ett 

positivt utbyte. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få och skapa förståelse för hur förskollärare och 

förskolechefer skapar villkor för inkludering och även hur förskollärare konkret arbetar för att 

inkludera alla barn i förskolan. Vi har lagt fokus på hur förskollärare och förskolechefer 

arbetar med detta. För att få svar på detta har vi brutit ner syftet i tre frågeställningar, den 

första fokuserade på organisation av arbetet (formuleringsarenan), den andra hur de arbetar på 

individ- och gruppnivå (realiseringsarenan), och den tredje är en jämförelse mellan dessa 

arenor.  

6.2.1 Formuleringsarena 

Nedan kommer vi att problematisera resultatet av formuleringsarenan med hjälp av vår 

teoretiska referensram och våra egna reflektioner kring detta. 

Formuleringsarenan visade att förskollärarnas och förskolechefernas tankar kring vad 

inkludering innebär var i likhet med litteraturen och tankarna stämde även väl överens med 

den uppfattning vi hade kring begreppet. Den första förskolans (förskola 1) definition, att 

inkludering handlar om att omfamna alla, stämmer mer överens med Lindstrand och Brodin 

(2007) som lyfter att inkludering är när barn hela tiden varit inneslutna och utgör en del av 

helheten, detta till skillnad från författarnas definition av integrering då de beskriver att 

segregering först måste ske. Medan den andra förskolans (förskola 2) definition stämmer 

överens med Nilholm (2006) som beskriver att med inkludering anpassas helheten 

(sammanhanget) efter delarna (personen). Vi instämmer med båda definitionerna då vi anser 

att för att man ska kunna anpassa helheten till delarna krävs att man omfamnar alla och ser 

dem som individer.  

Informanterna på både förskola 1 och 2 lyfter vikten av att det är förskolechefens ansvar att se 

till att personalen fördelas efter behov, vilket kan tyckas självklart. Vi har dock på andra 

förskolor stött på pedagoger som har ett väldigt kortsiktigt synsätt på denna fråga, de tänker 

inte på att de kan vara de som nästa gång är i situationen där de har en barngrupp som kräver 

fler pedagoger. Båtelsson (2011) beskriver detta då hon förklarar att bristen av pedagoger 

leder till att inkludering är svårt att genomföra. Under vår tid i verksamheten, vår 

verksamhetsförlagda utbildning och vid vikariat, har vi ibland känt att detta inte skett, utan 

personalen har varit fördelad efter någon form av rättvisa mellan avdelningarna där det varit 

lika många pedagoger på varje avdelning oavsett ålder och behov. Vi känner att detta är en 

sak som är viktig att tänka på för förskolechefer vilket även informanterna betonade under 
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fokusgruppsintervjuerna. Svårigheterna med genomförandet av resursfördelningen är dock 

den påverkan som sker utifrån, mängden personal och resurser påverkas av de politiska beslut 

som finns. Förskolechefen kan därför ha bra ambitioner för verksamheten men i slutänden 

handlar det trots det mer om att vara en bra talesperson för verksamhetens behov av resurser 

anser vi. Informanterna på förskola 1 lyfter vikten av att organisera för mindre grupper och på 

så sätt värna för inkludering.  

På båda förskolorna belyser informanterna vikten av observationer, Bjørndal (2005) menar att 

observationer är en grundläggande del för att en lärare ska utvecklas. Reflektion, gärna 

tillsammans med andra, trycker författaren på som en viktig del i arbetet med att utvecklas. Vi 

instämmer med informanterna då vi anser att observationer kan utveckla oss som pedagoger 

och även verksamheten på samma gång. Informanterna på förskola 2 lyfter betydelsen av att 

reflektera tillsammans då de menar att man utvecklar verksamheten och sig själv på bästa sätt 

genom detta, informanterna på förskola 1 beskriver att reflektionen är viktig för att utvecklas. 

På förskola 2 lyfte informanterna sitt användande av videokamera vilket även Bjørndal (2005) 

förklarar som ett hjälpmedel. Videokameran är enligt författaren ett stöd för att se detaljer 

som man missat och även situationer där man själv medverkat. Även Olsson och Sörensen 

(2007) belyser användandet av videokamera, de beskriver att det förstärker noggrannheten i 

observationer. Detta anser vi är ett väldig bra arbetssätt, då arbetet inom förskolan kräver 

ständig utveckling och observation är. Vi anser även att det är bra att informanterna ser detta 

som något positivt, som ska prioriteras och inte som ett måste som de inte själva valt eller 

förstår. Dessa åsikter har förekommit på andra förskolor under vår studietid vilket vi tycker är 

tragiskt.  

Informanterna på förskola 2 förklarar betydelsen av tid till planering, både enskild men 

framförallt i grupp, de belyser att kunskap via reflektion framförallt sker i samspel med andra, 

detta är i enlighet med vår teoretiska utgångspunkt som lyfter vikten av dialog, interaktion, 

språk och miljö (Vygotskij, 1997, Wright, 2000, Mead, 1976, Dewey, 1997, Dysthe, 2003).  

Genomförandet av planeringstid är även beroende av personaltäthet vilket även Båtelsson 

(2011) tar upp vikten av. Bjørndal (2005) lyfter även han vikten av att reflektera i grupp, då 

han anser att detta ger en djupare förståelse. Eftersom vi har det sociokulturella perspektivet 

som vår teoretiska utgångspunkt instämmer vi i tankarna som informanterna på förskola 2 och 

ovanstående författare har.  

Sandberg och Norling (2009) belyser bristen på kunskap hos förskollärare om de metoder och 

arbetssätt som används inom förskolan för att gynna inkludering av alla barn. På förskola 1 

beskriver de ett arbetssätt som de använder för detta, de använder sig av aktivitetskort för att 

underlätta för alla barn och skapa nya konstellationer kring barns intressen. Vår erfarenhet av 

aktivitetskort är väldigt positiv, vi har sett det användas i verksamheter med gynnsamma 

resultat, både av lugnet i barngruppen men det har även lett till nya konstellationer av barn. 

I en perfekt värld anser informanterna på både förskola 1 och 2 att alla ska inkluderas, men 

om det finns möjlighet eller inte till detta påverkas av organisationen, mängden personal, tid 

och barngruppsstorlek är faktorer som spelar in.  Informanterna på förskola 2 lyfter 

svårigheterna med barn med till exempel autism, de förklarar att vissa barn med autism har 
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svårigheter att vistas i stora grupper vilket leder till ett problem för inkludering. Vi förstår 

informanterna i deras tankar kring detta då inkludering enligt oss inte ska blir negativt för 

individerna i en grupp. Inget barn ska enligt oss bli lidande för att försök till inkludering 

utförs utan tillräckliga resurser. Finns resurserna tror vi att det finns möjligheter till att 

inkludera alla barn oavsett svårigheter. Detta är något även förskola 1 beskriver, då 

informanterna där påpekade att inget annat barn ska bli lidande för att inkludering ska ske. 

Linikko (2009) lyfter en nominell inkludering, som han anser leder till exkludering istället för 

inkludering. Detta anser vi är viktigt att arbeta kring, kan inte ett barn med autism bli 

fullständigt inkluderat tror vi att det passar bättre i en mindre och anpassad grupp för det 

enskilda barnet. Om barn inte får bli inkluderade tror vi att detta påverkar deras sociala 

utveckling och det försvårar även barns möjligheter att bli en del av samhället då de inte får 

lära sig samhällets sociala regler och normer. Vi tror också att det är negativt för de andra 

barnen då de inte får lära sig mångfald vilket gör att samhället blir mer segregerat och 

anpassat efter normalitet. Tideman (2004) påpekar att fysisk närvaro inte automatiskt leder till 

inkludering. Författaren beskriver att det krävs en social gemenskap och delaktighet för att 

inkludering ska ske. Vi anser att det krävs mycket kunskap och resurser för att alla barn ska 

bli inkluderade i förskolan, inte bara viljan.  

Informanterna på både förskola 1 och 2 lyfter inom formuleringsarenan att barns intressen är 

en grund för utveckling av miljön, detta är något som vi håller med om. Man kan inte enbart 

ha traditionella miljöer utan måste tänka kring barns intressen för att fånga och locka dem till 

samspel och lärande. Både Granbom (2011)  och Jonisdottir (2007) lyfter vikten av att se 

miljön som en social arena där barn möts och som erbjuder dem att utveckla sitt sociala 

samspel. Vi ser miljön som en otroligt viktig del av inkluderingsprocessen då en miljö kan 

uppmuntra till samspel om den är rätt utformad.  

Informanterna på förskola 1 lyfter att alla barn är olika vilket de anser berikar verksamheten 

om man låter dem vara olika. Eriksson (2009) förklarar att alla barn ska få känna sig 

bekräftade oavsett svårigheter, vilket vi tyvärr inte alltid tror sker. Dessutom trycker 

informanterna på att alla barn inte alltid måste göra allting, de förklarar att barn i samma 

barngrupper kan få göra saker vid olika tillfällen och detta är något man som pedagog måste 

förhålla sig till. Detta tycker vi bör vara en självklarhet då barn måste lära sig turtagande och 

att barn på olika utvecklingsnivåer kan behöva olika stöd och anpassningar. På förskola 2 

lyfte informanterna även vikten av att sätta sig in i barns livsvärldar och deras intressen. 

Informanterna vid förskola 2 beskriver att man ska variera gruppens storlek eftersom detta 

låter barnen ta olika roller och möjligheter att skapa relationer. De använder sig av 

videokamera i relationsarbetet med barn då de låter barnen reflektera över de filmade 

sekvenserna. Detta tror vi är ett väldigt positivt arbetssätt där barn får delta och bli delaktiga 

även med de vuxna. Bjørndal (2005) belyser detta då han menar att observationer tillsammans 

med andra är positivt då det leder till en djupare förståelse. 

Barn måste få välja sina tillfällen då de vill vara med och då de vill backa vilket vi som 

pedagoger måste respektera enligt informanterna på förskola 1 och 2. På båda förskolorna 

lyfte informanterna vikten av att alla barn får vara delaktiga i gruppen, även om det är på 

deras villkor, barn ska ha möjlighet till inflytande och kunna förhandla för sina åsikter. Det 
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förekommer barn som av olika anledningar väljer att observera en lång stund innan de väljer 

att delta tycker vi man har sett på olika håll i förskoleverksamheten. Vi anser att man ska visa 

dessa barn respekt genom att låta dem vara med på sina egna villkor, däremot måste man hela 

tiden ställa sig frågan varför är barnet inte aktivt med? Vi anser att det finns en uppfattning 

om att de som har en autismdiagnos väljer att vara utanför då de inte finns någon anledning 

för dem att vara med, ibland kan det ju bero på att de helt enkelt har dåliga erfarenheter av att 

vara med, det är en sak man måste ha i beaktning. Anledningen till detta är för att undvika att 

barn hamnar utanför mot sin vilja. Kanske bör pedagogerna hjälpa barn att hitta strategier för 

att blir delaktig i samspelet, det kan ibland krävas mer aktiva pedagoger för att möjliggöra 

detta tror vi. Eriksson (2009) förklarar delaktighet som en möjlighet att bli sedd och hörd, den 

låter en uttrycka sina uppfattningar och får känna att man är behövd och lyssnad till. 

På förskola 1 lyfter informanterna hur de sociala relationerna tidigare inte prioriterades på 

förskolan vilket informanterna tycker att de gör nu. Persson (1998) beskriver att relationerna 

är viktiga, samspelet och interaktionen mellan aktörerna påverkar barns roller i gruppen. Han 

beskriver att man inte ska kategorisera barn utan barnets förutsättningar ska ses på relationellt, 

i relation med andra. Det relationella perspektivet anser vi verkar vara positivt då man utgår 

från barnet och dess omgivning inte bara det enskilda barnet. På förskola 2 har man valt att 

göra ändringar i miljön och arbetssättet för att gynna inkludering, de öppnande upp 

avdelningarna så barnen kan röra sig fritt och välja själva vad de vill göra de har en väldigt 

öppen syn på förändringar. Johannessen (1997) belyser att detta är viktigt då pedagoger enligt 

författaren ska ändra sitt arbete med barn för att förbättra relationer. Vi tycker att detta verkar 

vara väldigt intressant att lära sig mer om då vi började fundera kring hur detta passar för alla 

barn, det är intressant att se förskolor som inte arbetar på det traditionella viset med ”stängda 

dörrar” mellan avdelningarna utan har valt att öppna upp och utveckla sin verksamhet. 

På förskola 1 lyfter informanterna betydelsen av att barn får vara olika och känna sig 

accepterade för den de är. De förklarar att olikheter berikar samt tar upp det motsägande 

meningarna om hur man ska vara, tala är silver men tiga är guld eller, att vara framåt och ta 

för sig i samhället. De lyfter även vikten av att uppmärksamma alla barn på samma sätt. 

Nilholm (2006) ser även han barns olikheter som en tillgång och något som är positivt för 

verksamheten. Tyvärr tror vi att det är vanligt att förskollärare har favoriter bland barnen som 

leder till att alla barn inte får samma uppmärksamhet som informanterna betonar, därför 

tycker vi att det är positivt att de reflekterar kring detta. 

Enligt informanterna på förskola 2 måste pedagogerna ligga steget före, så att de kan 

förhindra konflikter och stötta barnen när det behövs. De beskriver även att man måste föra en 

dialog om barns olikheter och inte försöka dölja dem. Att diskutera och reflektera tillsammans 

med barn att alla är olika tror vi att vissa pedagoger kan vara rädda för eftersom de inte vill 

hänga ut något barn. Därför tycker vi det är intressant vad informanterna på förskola 2 säger 

och vi instämmer i detta. Vi tror att det är viktigt att man alltid diskuterar olikheter även om 

det inte finns några existerande problem. Detta belyser även Johanessen (1997) som beskriver 

att det är viktig att vara öppen med olika barns svårigheter i gruppen, hon förklarar att detta 

ger barn en insikt om olika svårigheter och det dessutom avdramatiserar ämnet vilket leder till 

en större förståelse.  
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Informanterna på båda förskolorna trycker även på betydelsen av att förstå att svårigheter 

aldrig ligger hos det enskilda barnet utan i samspelet, detta överensstämmer med det 

relationella perspektivet som Persson (1998) tar upp. Nilholm (2006) beskriver att barns 

svårigheter beror på faktorer utanför barnet, samt att det pedagogiska arbetet ska anpassas 

efter dessa faktorer. Vi tycker att det är viktigt att man inte skyller på barnet utan ser på 

orsaken till svårigheterna och omgivningens påverkan. Informanterna lyfter vikten av att vara 

medveten om sina värderingar och på hur man bemöter barn eftersom detta påverkar alla barn 

i gruppen.  Vi tror att det är farligt att ha stereotypiska bilder som man tilldelar barn då vi 

instämmer med informanterna då de beskriver att övriga barn plockar upp detta. Johanessen 

(1997) beskriver även hon betydelsen av att vara medveten om sina uppfattningar eftersom 

dessa styr barns beteende.  Olsson och Olsson (2007) lyfter även de, värdet av att ha en god 

bild av sitt handlande och sina värderingar.  

Vårt resultat stämmer väl överens med det resultat som kom fram i Båtelssons (2011) studie. 

Även där menade förskollärarna att inkludering av alla barn är positivt och begränsningar för 

att inkludering ska kunna ske är brist på personal och tid.  

6.2.2 Realiseringsarena  

Nedan kommer vi att problematisera resultatet av realiseringsarenan med hjälp av vår 

teoretiska referensram och våra egna reflektioner kring detta. 

På förskola 1 fick barnen samarbeta kring materialet, de var vända mot varandra vilket inbjöd 

till interaktion. Granbom (2011) lyfter vikten av detta genom att barn ges en möjlighet att 

utveckla sitt sociala samspel. Detta tror vi är väldigt positivt då vi anser att samspel är en 

förutsättning för att inkludering ska bli positiv, barnen får genom ovanstående konstellation 

en chans att utveckla gemensamma erfarenheter. På förskola 2 hade de även där en 

inbjudande miljö som uppmuntrade till samarbete då alla aktiviteter var samlade i samma 

rum, vilket gjorde att det var lätt för barnen och de vuxna att förflytta sig mellan de olika 

aktiviteterna. Båda miljöerna var väldigt öppna och tillåtande, dock hade förskola 1 begränsad 

mängd av materialet för att samla barn kring det som fanns. På förskola 2 var materialet 

väldigt lättillgängligt för barnen som lätt kunde byta aktivitet utan stöd från vuxna. Vi ser 

vissa skillnader mellan förskolornas filosofier kring miljön och hur samarbete uppmuntras och 

vi ser positiva aspekter i båda tillvägagångssätten. På båda förskolorna strävar de efter 

samspel i leken, Jonisdottir (2007) stödjer detta då hon beskriver betydelsen av att skapa en 

social arena där barn får positiva möten för att utvecklas. 

Båda förskolorna väckte barnens intressen kring de olika aktiviteter de höll på med, de 

stöttade och uppmuntrade barnen genom att tala med dem och försöka fånga dem i aktiviteten. 

Vi ser det som en utmaning för oss att lyckas med att locka barn då deras intresseramar är 

väldigt olika. På båda förskolorna samlade förskollärarna barnen kring en aktivitet, vilken de 

fortsatte med även efter förskolläraren lämnat dem. På förskola 2 arbetade de mycket med att 

väcka barnens nyfikenhet och ta tillvara på det, dock var de så fokuserade på barnen de 

interagerade med så ett annat barn blev exkluderat. Eriksson (2009) menar att alla barn ska få 

en chans att känna bekräftelse från omgivningen samt få känna sig som en del i samspelet 

med andra. Hur det kom sig att ett barn blev exkluderat vet vi inte, kanske var det så att 
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förskollärarna var så fokuserade på att inkludera de barn de interagerade med att de helt enkelt 

missade de andra barnen. Det kan också ha berott på att förskollärarna helt enkelt inte lade 

märke till detta barn eftersom det smög runt och observerade utan att göra något väsen av sig. 

Det kan också ha varit så att förskollärarna ansåg att barnet inte verkade intresserad av att 

delta aktivt utan ville observera. Barnets intentioner kan inte vi uttala oss om då vi inte 

undersökt detta. Om vi hade haft möjlighet att reflektera över det filmade materialet med 

förskollärarna kanske vi hade haft möjlighet att få en klarare bild över hur de upplevde 

situationen.  

På båda förskolorna använde förskollärarna ett väl avvägt språk och fokuserade på dialogen 

med barnen. Vygotskij (1997) ser språket som ett redskap för socialt umgänge medan Dysthe 

(2003) nämner Bachtins tankar kring den dialogiska interaktionen som en grundläggande del 

av all kommunikation. Att tala med barn på barns nivå och inte över deras huvuden tycker vi 

är viktigt då man måste se barn som kompetenta. På förskola 2 var förskollärarna väldigt 

lyhörda för barnens tankar och var noga med att lyssna på vad de sa samt respektera deras 

åsikter. På förskola 1 talade förskolläraren mer med det mer verbala barnet och 

uppmärksammade detta mer. Detta kan ha berott på att barnen som var närvarande vid 

observationen på förskola 1 var små (1-2 år) och kan därför ha haft olika utvecklat språks. 

Tyvärr tror vi att det är lätt att göra detta eftersom man får mer respons vi tror även att detta 

hämmar det mindre verbala barnets utveckling. De var på både förskola 1 och 2 noga med att 

försöka locka barn att vara med i aktiviteterna utan att tvinga dem. På förskola 2 låg fokus 

kring att låta barn försöka själva, medan förskola 1 uppmärksammade och uppmuntrade barns 

egna upptäckter mer.  

6.2.3 Formuleringsarenan kontra realiseringsarenan 

Nedan kommer vi att diskutera resultatet av jämförelsen mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan och ge våra egna åsikter och erfarenheter i förhållande till detta. 

De likheter i miljön som beskrivs i resultatet av formuleringsarenan mot realiseringsarenan på 

förskola 1 anser vi positiva. Vi tycker att formuleringsarenan och realiseringsarenan på denna 

punkt stämmer väl överens. Pedagogerna hade gjort ett medvetet val och begränsat mängden 

material, vilket vi tycker var väldigt intressant, det utmanar enligt oss barnen i deras 

samarbete då det leder till att barnen får lära sig att dela med varandra. Vidare anser vi liksom 

informanterna att miljön är en viktig komponent i inkluderingsarbetet då det kan bjuda in eller 

motverka samarbete. Informanterna lyfte vikten av att miljön uppmuntrar till självständiga 

barn vilket även realiseringsarenan påvisade.   

Formuleringsarenan och realiseringsarenan på förskola 2 stämde även där väl överens med 

varandra. Dock uppmärksammade vi att dörren till rummet var stängd vilket motsade 

informanternas beskrivning i formuleringsarenan där de beskrev en miljö med öppna dörrar. Det 

kan ha varit ett medvetet val av förskolläraren då de ville underlätta för vår observation. Om fler 

observationer skett hade detta kanske sett annorlunda ut. Dock visar våra observationer en 

motsägelse mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Trots detta tycker vi att de hade ett 

väldigt öppet klimat mot barnen och miljön lockade till att utmana dem till att klara sig själv och 

utvecklas. Materialet var i barnens höjd och anpassat efter dem vilket känns som en trend som 
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flera förskolor anammat. Vi tycker det är en positiv utveckling som vi hoppas att alla förskolor 

tillägnar sig.  

Då det endast var två barn vid observationstillfällena på förskola 1 framkom inga roller, 

därför syntes ingen medvetenhet om dem heller. En förutsättning för att upptäcka roller i 

leken är enligt oss att förskolläraren är närvarande, dock vet vi inte om detta hade skett eller 

ej, vi vet inte om förskolläraren hade uppmärksammat roller om detta förekommit under 

leken. När man dessutom endast är två barn blir rollerna bland de yngre inte lika framträdande 

tror vi. Det är intressant att se hur förskolläraren samlar barn kring en aktivitet vilket leder till 

att konflikten mellan barn avleds och samarbete uppstår. På förskola 1 var grupperna små, 

dels för att den styrda aktiviteten krävde små grupper då plats för fler inte fanns och dels för 

att det skedde påklädning av barnen vilket gjorde att det endast var några få inne vid tillfället 

för observationerna.  

Realiseringsarenan stämde överens med formuleringsarenan på förskola 1, då barnen inte blev 

tvingade till deltagande, detta kan dels ha berott på att det var så få barn närvarande, bara två 

stycken, eller så var det ett medvetet val från förskolläraren att inte tvinga barnet att delta. När 

det bara är två barn tänker vi att det är lättare att låta barnen upptäcka på sitt vis då det inte 

blir lika stimmigt och rörigt som om det varit femton barn närvarande. Vi tycker ändå att det 

är bra att barn får välja och upptäcka i sin takt. Om detta berodde på att barnen var få så är det 

ändå ett medvetet val att ha få barn i gruppen så det kan vara ett genomtänkt arbetssätt. Om vi 

gjort fler observationer hade vi kunnat se om detta mönster fanns, och fler intervjuer med 

förskolläraren i fråga för att få hennes tankar kring observationen.  

Att barnen inte blev tvingade till aktivitet i realiseringsarenan stämde väl överens med 

informanternas beskrivningar i formuleringsarenan på förskola 2. Det var intressant att se hur 

förskollärarna förhandlade med barnen vilket de även pratade om i formuleringsarenan. Vi 

tycker, utifrån våra egna erfarenheter, tyvärr inte det är så vanligt att barnen får en så öppen 

dialog kring varför de vill eller inte vill göra något samt att deras beslut blir respekterade. 

Trots ett barns beslut att bygga pussel själv försökte förskolläraren på ett positivt sätt ändå 

locka detta barn till samarbete genom samtal, inte genom tvång.  I realiseringsarenan visades 

att två barn hamnade utanför aktiviteten, båda visade enligt oss intressen men tyvärr 

uppmärksammades det ena barnet inte alls, det andra barnet arbetade förskolläraren med från 

början men tappades tyvärr bort under arbetets gång. Det kan ha varit så att barnet som inte 

uppmärksammades helt enkelt missades då det stod bakom förskolläraren utan att säga något, 

det vet vi inte men vi tror det kan ha varit så. Det andra barnet ville vara delaktigt med någon 

annan vilket inget av de andra barnen nappade på, förskolläraren försökte då få henne att själv 

bygga ett pussel men det var barnet inte intresserad av. Barnet lyckades till sist själv ta sig in i 

en aktivitet med ett annat barn. 

Att barnens sociala förmågor inte ska spela in framkom på formuleringsarenan på förskola 1 

men inte lika väl på realiseringsarenan. Vi uppmärksammade att förskolläraren i 

realiseringsarenan konverserade mer med det mer verbala barnet och utmanade detta i större 

utsträckning. Detta tyckte vi var intressant och vi tror att det skedde omedvetet då det andra 

barnet inte pratade i lika stor utsträckning. Vi tror också att det är ett naturligt beteende att 

agera så, eftersom man får mer respons av det verbala barnet. Däremot tror vi att det ger det 
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mer verbala barnet en större utvecklingsmöjlighet språkligt. Förskolläraren ignorerade inte det 

mindre verbala barnet men det fanns här en skillnad i bemötande från förskollärarens sida.  

Formuleringsarenan belyste att dokumentation är viktigt för att utveckla arbete och 

verksamheten vilket vi också tror då man i en dokumentation upptäcker saker man inte sett i 

den reella situationen. Det var positivt att förskolläraren på förskola 1 bad om filmen, stödord 

och fotografierna för att använda i det pedagogiska arbetet, men vi fick inte se hur hon 

använde sig av detta eller hur hon gjort om vi inte varit närvarande.  

Vi instämmer med formuleringsarenan på förskola 2 då den påpekar att barn inte alltid måste 

och får vara med i alla situationer. Det är viktigt, enligt oss, att barn lär sig att det finns 

tillfällen då man bör hitta något annat att göra, det är dock viktigt att detta inte förekommer 

med samma barn hela tiden och att man belyser att det inte är barnet utan situationen detta 

beror på. Realiseringsarenan visade också på detta då barnen inte tvingades till samspel när de 

inte var intresserade och förskollärarna var lyhörda på barnens åsikter. Att barnen får prova 

själva framkom på båda arenorna vilket vi tycker är viktigt, det är inte resultatet utan 

aktiviteten som är viktig för barns utveckling, istället för att göra allt för dem tycker vi att 

man ska ge dem tid att försöka och sedan stötta vid behov.  

Om vi gjort fler observationer tror vi att resultatet i formuleringsarenan framkommit tydligare 

i realiseringsarenan, trots detta tycker vi att förskollärarnas arbetssätt var väldigt påverkat av 

deras tankar. Vi anser även att man såg i studien att förskollärarna är medvetna om sin 

påverkan på barnen och deras samspel och vikten av inkludering. 

6.3 Insikter inför vårt yrkesval 

Denna studie har gett oss en bättre förståelse för arbetet med inkludering och vilka 

uppfattningar förskollärare har om de begränsningar som finns för inkludering. Detta tror vi 

kommer att hjälpa oss i vårt kommande yrke. Vi är nu medvetna om att det finns svårigheter 

med inkludering men vi har också sett att de arbetande förskollärarna anser det viktigt och 

prioriterar ämnet. Vi känner oss inspirerade att ta oss an utmaningarna i inkluderingsprocesser 

i förskolan.  

6.4 Fortsatt forskning  
Vi tycker att det varit intressant att arbeta med detta och det hade varit givande om vi haft 

möjlighet att göra en större studie som omfattade fler förskolor, fokusgrupper och 

observationer. Om vi haft möjlighet att genomföra mer utförliga observationer under en 

längre tid tror vi att vi fått en bättre bild av individerna och gruppens sociala utveckling. Det 

hade även varit intressant att få ta del av barnens perspektiv kring inneslutningar och 

uteslutningar i gruppen. 

En annan sak vi tycker varit intressant att forska mer kring är att göra en jämförelse mellan 

inkludering i skola och förskola då man har helt olika förutsättningar för inkludering. I detta 

arbeta har vi lyft några pedagogers syn på inkludering, att göra en mer omfattande studie, som 

även innefattar föräldrar och deras tankar kring detta är även det en intressant 

forskningsgrund.   
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Bilaga 1 

Fokusgruppsfrågor 
 

Öppningsfrågor 

 Namn: 

 Utbildning: 

 Hur länge de arbetat: 

 intressen: 

 barngruppens ålder: 

Introduktionsfrågor 
Vi vill se hur förskollärare och förskolechefer ser på inkludering av alla barn i förskolan och 

hur man jobbar kring detta. 

 Hur definierar ni inkludering? 

 Hur ser ni på inkludering av alla barn i förskolan? Ska alla alltid vara med i den 

ordinarie verksamheten? 

 Vi har läst en artikel där det stod att i och med läroplanen i skolan blev det mer fokus 

på individ än grupp och visa forskare menar att detta leder till differentiering, hur 

tänker ni kring detta och gäller detta även i förskolan tror ni?  

Övergångsfrågor 
 Hur arbetar ni för att inkludera alla barn i verksamheten? 
 Har ni förändrat ert arbetssätt för att inkludera alla barn? 

 Har ni några egna erfarenheter där inkludering varit ett dilemma? 

Nyckelfrågor 

 Hur arbetar ni på individ- och gruppnivå för att inkludera alla barn? (individnivå - med 

barnen själv, gruppnivå - samspelspelet mellan individ och grupp.) 

 Hur organiserar förskollärare och förskolechefer miljön för att inkludera alla barn? 

 

Avslutande frågor 

 Sammanfatta vad som sagts under nyckelfrågorna, har de några övriga tankar som de 

vill dela och har vi tolkat det de sagt rätt? 

Slutfråga 

 Något att tillägga?! 

  



 
 

Bilaga 2 

 

 Miljö för inkludering 

 Individ/gruppnivå 

 Pedagogernas förhållningssätt 

 


