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Forskning (Nilholm & Göransson, 2014; Palla, 2009) visar att förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) bygger på ett inkluderande förhållningssätt, ändå nämns aldrig 

begreppet inkludering i läroplanen. Med detta som bakgrund är syftet med studien 

att undersöka hur förskollärare i reflektion tillsammans med andra förskollärare 

uppfattar begreppet inkludering, samt hur de uppfattar att inkludering tar sig uttryck 

i verksamheten. Då vi anser att det finns olika perspektiv på vad inkludering kan 

vara, har studien inspirerats av det postmoderna perspektivet. Det postmoderna 

perspektivet möjliggör för olika tolkningar av begreppet inkludering samt utmanar 

synen på kunskap som något fast och oföränderligt. Fokusgrupper användes som 

metod för att samla in empiri till studien. Empirin analyserades sedan med hjälp av 

en tematisk analys. 

Studiens resultat visar att begreppet inkludering sällan lyfts i förskolan, däremot 

beskriver flera av deltagarna att inkludering innefattas av andra begrepp som 

läroplanen innehåller. Vidare visar studiens resultat inga stora skillnader mellan 

deltagarnas uppfattningar om inkludering. Dock belyser alla deltagare vikten av att 

diskutera och problematisera begrepp, då begreppen ändå ofta definieras olika. Det 

har även framkommit att inkludering ständigt pågår genom olika processer och kan 

ta sig till uttryck genom både det talade språket, kroppsspråk och handling. Dessa 

olika processer och uttryckssätt påvisar begreppets komplexitet.  
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1. Inledning  

”Du är inte exkluderad förrän du är utanför de fysiska väggarna”, berättade en 

specialpedagog för en av oss under en diskussion om begreppet inkludering under den 

verksamhetsförlagda delen av förskollärarutbildningen. Detta uttryck väckte funderingar 

hos oss då det inte stämde överens med hur vi har förstått begreppet. Vi menar att 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) bygger på ett inkluderande förhållningssätt 

där alla barn som befinner sig i förskolans verksamhet ska ha möjlighet att vara delaktiga 

och påverka sin vardag. Även Nilholm och Göransson (2014) menar att styrdokumenten 

genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt. Dock nämns aldrig begreppet 

inkludering i läroplanen. Däremot menar Dolk (2013) att andra begrepp i läroplanen så 

som delaktighet och inflytande går att koppla till inkludering. Men vad innebär det att 

vara inkluderad? Är barnen inkluderade bara för att de befinner sig innanför förskolans 

fysiska väggar?  

 

Under de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen har vi uppmärksammat att 

begreppet inkludering sällan nämns. Carlsson och Nilholm (2004) menar att inkludering 

är ett mångtydigt begrepp som ofta värderas positivt och något att sträva efter. Vidare 

menar författarna att begrepp som värderas positivt sällan problematiseras och diskuteras, 

vilket då kan leda till att människor tror att de menar samma sak när begreppen används. 

Vi tror att detta kan vara en anledning till varför inkludering sällan lyfts inom förskolan. 

En annan anledning kan vara att inkludering kan ta sig till uttryck genom fysiska 

handlingar och inte bara genom det talade språket. Genom att det lilla barnet ger kompisen 

en leksak kan denne inkludera kompisen i leken utan att nödvändigtvis använda ord. Både 

Carlsson och Nilholm (2004) och Arnesen (2012) belyser att då inkludering är ett 

mångtydigt begrepp innebär det att människor tenderar att tolka det olika. Diskussioner 

om inkludering hamnar ofta inom specialpedagogiken och hur barn i behov av särskilt 

stöd ska inkluderas i verksamheterna. Men då förskolan ska vara till för alla barn menar 

vi att inkludering behöver lyftas och problematiseras för att förskolan ska kunna inkludera 

alla barn, oavsett behov och förutsättningar. Genom att undersöka hur förskollärare 

uppfattar begreppet inkludering samt hur inkludering kan ta sig till uttryck, är vår 

förhoppning att studien ska bidra med tankar om vad inkludering kan vara och innebära 

för förskolans verksamheter.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i reflektion tillsammans med andra 

förskollärare uppfattar begreppet inkludering, samt hur de uppfattar att inkludering tar sig 

uttryck i verksamheten. För att få svar på studiens syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

 Hur uppfattar förskollärare begreppet inkludering? 

 Hur uppfattar förskollärare att inkludering tar sig till uttryck i deras 

verksamheter? 
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3. Bakgrund  

Mycket av den tidigare forskning om inkludering i detta kapitel riktar sig mot skolans 

kontext, men är relevant även för förskolan då förskolan är det första steget i det svenska 

utbildningssystemet. Delar av forskningen vänder sig även mot specialpedagogik, hur 

barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas i förskolan. Då denna forskning ändå lyfter 

begreppet inkludering, samt då studien avser att undersöka hur förskollärare uppfattar 

begreppet och hur de uppfattar att det tar sig till uttryck i deras verksamheter, används 

även denna forskning. 

 

I bakgrundkapitlet redogörs förskolans läroplan och styrdokument, för att sedan beskriva 

begreppet inkludering samt inkludering inom förskolan. Sedan följer en genomgång av 

begreppet en förskola för alla och avslutningsvis beskrivs det postmoderna perspektivet 

som studien är inspirerad av.  

3.1 Förskolans läroplan 

Förskolan har sedan 1998 tillhört utbildningsdepartementets ansvar och har sedan dess 

varit det första steget inom det svenska utbildningssystemet. Det var även under detta år 

som förskolan fick sin första nationella läroplan som både innehåller strävansmål och 

riktlinjer för hur arbetet inom förskolan ska bedrivas (Pramling Samuelsson, 2014). 

Förskolan lyder under Skollagen (SFS 2010:800), läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) samt från och med 2018-01-01 kommer förskolan även att lyda under 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009). Enligt Skollagen och läroplanen är förskolans 

uppdrag att bedriva en verksamhet som främjar alla barns utveckling och lärande, där 

omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Förskolan ska även sträva efter att varje 

barn inhämtar och utvecklar kunskaper och värden om alla människors lika värde och de 

grundläggande demokratiska värderingar svenska samhället vilar på (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2016). Läroplanen belyser vikten av att aktivt arbeta utifrån de grundläggande 

värdena för att tydliggöra och förankra dem i det dagliga arbetet, då människor framförallt 

lär sig detta genom konkreta upplevelser. Vidare lyfter läroplanen fram att det är utifrån 

barnens behov verksamheterna ska utformas efter, där omsorg, utveckling och lärande 

ska bilda en helhet som främjar den livslånga lusten att lära (Skolverket, 2016; Thornberg, 

2014).  
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Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver personalens uppdrag. Verksamheten ska 

anpassas efter alla barn i förskolan och personalen ska utforma en verksamhet som utgår 

från alla barns förutsättningar och behov. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan 

vara likvärdig. Med likvärdig menas inte att det ska vara jämt fördelat med resurser och 

barn, utan resurser ska fördelas efter behov. Därmed kommer verksamheterna att bedrivas 

olika. Då förskolans läroplan (Skolverket, 2016) innehåller riktlinjer och inte några 

tydliga strukturer för hur verksamheten ska bedrivas menar både Palla (2009) och 

Tornberg (2006) att läroplanen är öppen för tolkning. Då de verksamma inom förskolan 

har olika erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt påverkar även det hur 

verksamheterna bedrivs (a.a).  

 

Dolk (2013)  belyser en problematik med förskolans läroplan och menar att det finns en 

risk med att begreppen som läroplanen innefattar inte definieras i verksamheterna. Vidare 

beskriver hon att begrepp som delaktighet och inflytande tenderar att kopplas till en och 

samma innebörd och ofta används begreppen i det vardagliga samtalen på förskolan utan 

att problematiseras. Risken är då att det tas förgivet att personalen menar samma sak när 

begreppen används utan att egentligen veta hur den andre personen definierar begreppen. 

Hon beskriver även att delaktighet är ett begrepp som kan kopplas till begreppet 

inkludering. Delaktighet handlar om att delta i ett nätverk av mänskliga relationer och att 

få vara inkluderad i den pedagogiska verksamheten där ens närvaro accepteras och 

bekräftas. Då läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) bygger på begrepp som 

delaktighet och inflytande så krävs det att begreppen problematiseras hur de tar sig uttryck 

i det pedagogiska arbetet. Dolk (2013) menar att maktrelationer och normer finns mellan 

både vuxna och barn, samt mellan barn och barn. Hon kopplar arbetet med begrepp till 

makt och menar att arbetet kan ses som en del av en process där normer och 

maktrelationer utmanas (a.a). 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) diskuterar Michel Foucaults tankar om makt. Han var 

en fransk filosof och tänkare under 1900-talet och hans tankar har haft en stor påverkan 

inom det postmoderna perspektivet. Makt är ett komplicerat begrepp och likt inkludering 

kräver det att problematiseras. Makt förekommer överallt i vårt samhälle, både medvetet 

och omedvetet. Detta belyser även Hörnqvist (2012), ”Makten finns tvärtom överallt; den 

skapas och utgår från varje punkt i samhället, i interaktionen mellan människor i alla typer 

av relationer.” (Hörnqvist, 2012, s. 12). Enligt en sådan uppfattning finns det 
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maktstrukturer runt omkring oss som ständigt påverkar oss. Foucault (1993) lyfter fram 

språket som en central del då samhällets sätt att tala om världen formar våra tankar och 

därmed även styr våra handlingar. På så vis producerar alla människor makt samtidigt 

som de ständigt utsätts för dess verkan från olika håll i samhället (a.a). Även Dolk (2013) 

diskuterar Foucaults tankar kring makt i förhållande till förskolan. Hon menar att när det 

gäller maktstrukturer finns det alltid en ojämn balans. Det är omöjligt att både barn och 

vuxna inom förskolans verksamhet utövar lika mycket makt. Oftast är det vuxna som har 

större möjlighet att utöva makt över barnen än tvärtom. Därmed blir det betydelsefullt hur 

den vuxne utövar sin makt, vilka val denne väljer att göra och vilka konsekvenser det får 

(a.a). 

3.3 Begreppet inkludering 

Inkludering är ett begrepp som är komplext att definiera. I den Svenska Akademiens 

ordbok definieras begreppet inkludering som ”Låta ingå som del i viss grupp”, 

motsatsordet är begreppet exkludering (Svenska Akademien, 2009, s.1335 ). Dock menar 

Arnesen (2012) samt Carlsson och Nilholm (2004) att det inte finns en generell definition 

om vad det innebär att vara inkluderad. Då det är upp till den enskilda individen att avgöra 

om denne känner sig inkluderad eller inte blir begreppet komplext att definiera. Begreppet 

inkludering tenderar att värderas som ett positivt ord. Det finns en risk att positiva begrepp 

inte diskuteras och problematiseras (a.a). Carlsson och Nilholm (2004) gör en liknelse 

med begreppet fred: få människor kan säga att de är emot fred, men definitionen av 

begreppet diskuteras heller inte. Men om inte definitionen diskuteras riskerar begreppets 

innebörd att bli förgivettagen.  Då begrepp som inkludering har en personlig innebörd 

krävs det att diskuteras och problematiseras för att synliggöra begreppets komplexitet 

(a.a). Arnesen (2012) menar å andra sidan att inkludering kan ta sig uttryck i praktiken 

genom både det talade språket och i handling utan att själva ordet inkludering nämns. Det 

kan handla om grundläggande värderingar om allas lika värde, om delaktighet och 

demokrati, där inkludering ligger som grund för hur människor förhåller sig till sin 

omvärld. Inkludering är ett mångtydigt begrepp som i olika sammanhang kan betyda olika 

saker och ta sig uttryck på olika sätt. Vad inkludering betyder i förskolans kontext kan 

skilja sig från hur de definierar begreppet på exempelvis politisk nivå (a.a). 

3.4 Inkludering inom förskolan 

Inom skolväsendets kontext har begreppet inkludering vuxit fram inom 

specialpedagogiken, då det fanns ett missnöje med hur begreppet integration användes. 
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Integration handlar om att anpassa barnen efter verksamheterna. Att barn med ett 

avvikande beteende från det som anses vara normen ska anpassas efter en skola som inte 

är utformad efter deras behov eller segregeras till en skola enbart för dem. Inkludering 

ska handla om hur verksamheterna kan anpassa sig efter alla barns behov, där olikheter 

ska ses som en tillgång. Inkludering fungerar när det blir accepterat att olikheter ger 

möjligheter till nya lärdomar och kunskaper (Nilholm, 2005; Nilholm & Göransson, 

2014; Arnesen, 2012). Dock tenderar begreppet inkludering att hamna inom 

specialpedagogikens område och syfta till hur barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas 

i verksamheterna. Men då inkludering är ett begrepp med olika innebörden kan det likaväl 

ses utifrån en bredare syn (Carlsson & Nilholm, 2004; Solli, 2012). I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) nämns aldrig begreppet inkludering. Däremot nämns 

begrepp som delaktighet och inflytande vilket precis som Dolk (2013) menar, går att 

koppla till inkludering.  

 

Det finns olika perspektiv på hur inkludering kan ses och ta sig till uttryck inom 

förskolans verksamhet. Ulla (2012) lyfter att inkludering tar sig uttryck genom tal, 

handling och kroppsspråk. Både vuxna och barn kan inkludera med kroppen genom att 

exempelvis vända kroppen emot och från varandra eller genom beröring och blickar (a.a). 

Larsen (2012) belyser att personalens kompetens och barnsyn avgör hur inkludering tar 

sig uttryck inom verksamheterna. Hon menar att personalen konstant arbetar med olika 

inkluderingsprocesser. Genom hur de organiserar verksamheten, hur de förhåller sig till 

barnen, kollegor och föräldrar, men även hur de förhåller sig till styrdokumenten så 

arbetar personalen med inkludering i olika former. Vidare belyser hon att en viktig del i 

arbetet med inkludering är barnen själva. Genom en syn på barn som aktiva bidragare till 

inkluderingsprocesser lär sig barnen att inkludera varandra (a.a). Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) belyser miljöns betydelse då miljön kan skapa olika möjligheter för 

barnen. Författarna menar att organiseringen av miljön är en utmaning och kräver en 

närvarande och lyhörd personal för att skapa en miljö som främjar alla barns lärande och 

behov. Nordin-Hultman (2004) menar att miljön bär på makt och olika rum förmedlar 

olika förväntningar. Miljön i sin tur kan alltså vara inkluderande eller exkluderande. 

Därav blir det viktigt att precis som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar, 

reflektera över de val personalen gör i organiserandet av miljön. Nilholm och Göransson 

(2014) lyfter även fram språkets avgörande roll inom inkluderingsarbetet. I många fall 

pratar människor om ”vi” och ”dem”. Där ”vi” är de som inom normen anses vara 
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”normala” och ”dem” är de som på något sätt avviker från normen. Språket bär på så vis 

en makt som stärker exkludering när människor kategoriserar människor i ”vi” och 

”dem”. Langmann (2013) menar att sättet människor talar om olika begrepp påverkar hur 

de förstås och används. I vissa fall riskerar begreppen att stärka klyftorna mellan 

människor istället för att reducera dem (a.a).  

 

Det har funnits en skillnad mellan förskolan och skolan i arbetet med inkludering. Inom 

förskolans tradition har segregering varit ett undantag men vissa kommuner använder sig 

dock av olika former av särlösningar, exempelvis en förskola för barn med 

hörselnedsättningar. Skolan har en starkare tradition av att segregera de elever som inte 

befinner sig inom normen eller som har svårare att uppnå läroplanens mål. En anledning 

kan vara att synen på barn och arbetssätt ofta skiljer sig åt mellan förskolan och skolan. 

Segregering kan ses som en motsättning med att förskolan och skolan ska inkludera alla 

barn (Nilholm, 2005; Palla, 2011; Tornberg, 2006). 

3.5 En skola/förskola för alla 

Redan under 1940 talet började det talas om en skola/förskola för alla när en politisk 

debatt om att alla barn oavsett social klass och förmåga skulle ha möjlighet att gå i en 

gemensam skola påbörjades. Debatten startade då det fanns tydliga klasskillnader mellan 

vilka som var representerade i skolan (Hjörne & Säljö, 2013). I den första läroplanen för 

grundskolan som kom 1962 fanns influenser av begreppet men det var inte förrän i 

samband med 1980 års läroplan för grundskolan som begreppet en skola för alla 

myntades. Idén var att begrepp som likvärdighet, inkluderande och delaktighet skulle 

utgöra grunden för skolans verksamheter (Tornberg, 2006). Förskolan har sedan 1998 

varit under utbildningsdepartementets styrning och därmed innefattar en skola för alla 

även förskolan. Idag ses en skola/förskola för alla som ett utbildningspolitiskt mål och 

alla av skolväsendets läroplaner ska genomsyras av en helhetssyn där kunskap, utveckling 

och lärande ska bilda en helhet (Tornberg, 2006). Persson (2013) menar att målet med en 

skola/förskola för alla innebär att alla elever/barn ”ska få känna en gemenskap i en 

inkluderande miljö” (Persson, 2013, s. 19). Även FN-organet UNESCO (Svenska 

unescorådet, 2006) som ansvarar för all utbildning för alla länder som skrivit på FN:s 

barnkonvention, diskuterar en skola/förskola för alla och tolkar det samt förskolans 

uppdrag med att förmedla normer och värden till grund för begreppet inkludering. De 

menar att begreppet inkludering ska ses som ett synsätt i arbetet för en skola/förskola för 
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alla. Där man tar tillvara och visar hänsyn till barns olikheter och att det inte enbart 

handlar om barn som är i behov av särskilt stöd utan det handlar om alla som befinner sig 

inom verksamheterna. Utifrån förskolans styrdokument menar Nilholm och Göransson 

(2014) att det går tolka att förskolan ska vara en förskola för alla med ett inkluderande 

förhållningsätt.  

 

Palla (2009) lyfter en problematik med en förskola för alla, att det blir till en 

tolkningsfråga då styrdokumenten bygger på begrepp som går att tolka på olika sätt.  

På så vis blir det upp till varje enskild förskola att tolka och bestämma vad uppdraget ska 

innehålla och vad en förskola för alla betyder i praktiken. Även Hjörne och Säljö (2013) 

lyfter ett dilemma med en skola/förskola för alla. Författarna menar att det alltid kommer 

att finnas barn med olika svårigheter. Detta behöver verksamheterna anpassa sig efter och 

möta alla barn efter just deras behov och förutsättningar. Problematiken handlar om 

kunskap, hur personalen på bästa sätt bemöter dessa barn. Kunskapen skiljer sig åt hos 

personalen inom verksamheterna och därmed varierar även hur vida barnen får bra 

förutsättningar att utvecklas i en skola/förskola för alla (a.a).  

3.6 Det postmoderna perspektivet 

Då studien inte ämnar att främja någon direkt sanning utan istället bidra med en bredare 

syn kring begreppet inkludering och hur det kan ta sig uttryck i förskolans verksamheter, 

är studien inspirerad av det postmoderna sättet att tänka. Det postmoderna perspektivet 

utmanar människans sätt att tänka och vi alla är medkonstruerande av vår verklighet. 

Perspektivet växte fram då det fanns ett motstånd mot den moderna vetenskapen där 

kunskap och sanning inte anses vara föränderligt. Inom det postmoderna perspektivet 

problematiseras synen på kunskap och verklighet (Dahlberg, Moss & Pence, 2014).  

 

Ur ett postmodernt perspektiv finns det ingen absolut kunskap, ingen absolut 

verklighet som väntar ”där ute” på att bli upptäckt. Det finns ingen fast punkt 

för visshet, ingen universell förståelse som existerar utanför historien eller 

samhället; det finns inget, som kan ge oss en grund för sanning, kunskap och 

etik. Istället ses världen och vår kunskap om den som socialt konstruerad, och 

vi deltar alla som mänskliga varelser aktivt i denna konstruktionsprocess. 

 (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 71).  
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Dahlberg, Moss och Pence (2014) menar att det som är sant för någon behöver 

nödvändigtvis inte vara sant för andra, utan alla bidrar med olika sätt att förstå vår 

omvärld och verklighet. Ur ett postmodernt synsätt ses kunskap om världen som 

ouppnåbar, det finns alltså ingen nåbar kunskap om hur världen fungerar. Författarna 

menar att Michel Foucault har inspirerat många inom det postmoderna perspektivet och 

hans tankar om makt har haft påverkan på hur perspektivet utvecklats. Inom detta 

perspektiv är språket en central del i hur vi konstruerar vår verklighet, sanning och 

kunskap (a.a). 

 

Bryman (2011) menar att det är svårt att definiera exakt vad som menas med ett 

postmodernt perspektiv, men inom forskningen handlar det ofta om en sensitivitet mot 

resultatet i studier. Postmodernister menar att de resultat som både kvantitativa och 

kvalitativa studier redogör för bara är ett sätt att förstå något på. Som forskare är det 

omöjligt att inte använda sig av sina egna tankar och erfarenheter, på så vis kan heller inte 

materialet bli neutralt. Han belyser även en problematik med det postmoderna 

perspektivet inom forskning. Eftersom den postmoderna teorins utgångspunkt innebär att 

det inte finns någon ”sann kunskap” kan en känsla av osäkerhet gentemot resultatet 

framkomma (a.a).  
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4. Metod 

För att nå syftet har en kvalitativ studie genomförts. Bryman (2011) menar att inom  

kvalitativ forskning läggs fokus på det som sägs och inte mängden av deltagare. En  

kvalitativ studie är då ett bra metodval då syftet är att ta del av olika personers åsikter  

om ett specifikt ämne (a.a). Då studien ämnar att undersöka hur förskollärare uppfattar  

begreppet inkludering samt hur de menar att det kan ta sig till uttryck valdes  

fokusgrupper som metod. Fokusgrupper hör till kvalitativa metoder och möjliggör  

diskussion mellan deltagare. Detta hör ihop med studiens teoretiska val då det  

postmodernistiska perspektivet syftar till att synliggöra flera sätt att förstå ett visst  

område, i detta fall begreppet inkludering. 

 

I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet för insamlingen av studiens empiri. Även 

urvalsprocessen och genomförandet av fokusgrupperna samt analysprocessen beskrivs. 

Då studien utgår från Vetenskapsrådets fyra etiska krav (2002) redogör vi även dessa samt 

diskuterar studiens trovärdighet.  

4.1 Fokusgrupper 

Då studien inspireras av ett postmodernt sätt att tänka föll metoden på  

fokusgrupper. Genom användandet av fokusgrupper gavs möjlighet att låta deltagarna  

diskutera begreppet inkludering och vad det kan innebära för förskolan. Fokusgrupper 

skapar ofta ett öppet klimat där deltagarnas olika åsikter och synsätt framhävs. Ur ett 

postmodernt perspektiv ses kunskap som föränderligt och alla människor bidrar med olika 

erfarenheter som kan vidga kunskap och förändra den. Då användandet av fokusgrupper 

syftar till att ta reda på vad en grupp människor tänker om ett gemensamt ämne menar vi 

att fokusgrupper är en bra metod för att få svar på studiens frågeställningar. Den data som 

samlas in under fokusgrupper är även bra på att synliggöra de normer och tolkningar som 

ämnet innefattar (Bryman, 2011; Halkier, 2010).  

 

Det finns nackdelar med att använda sig av fokusgrupper. Känslan av att få tillhöra 

gruppen kan vara så stark att deltagarna kan dra sig för att uttrycka sina åsikter. Det kan 

vara svårt att ta för sig i grupp och på så vis kan materialet blir tunnare vid användandet 

av fokusgrupper tillskillnad från enskilda intervjuer. Med detta i åtanke beslutades att 

deltagarna skulle känna varandra då detta kan skapa en bra gruppdynamik. Ytterligare en 
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fördel med att deltagarna känner varandra är att de lättare kan utveckla varandras tankar 

då de delar erfarenheter och upplevelser (Wibeck, 2010; Halkier, 2010). 

 

Halkier (2010) belyser att det är tidskrävande att transkribera data som samlas in under 

fokusgruppsamtal. Det kan vara svårt att urskilja vem som säger vad och deltagarna kan 

tala i mun på varandra och fylla i varandras meningar. Dock kan fokusgrupper bidra till 

att nya reflektioner hos deltagarna väcks under samtalets gång. Gruppen kan utmana 

varandras tankar vilket kan bidra till djupare reflektioner (a.a). Strukturen som valdes 

under fokussamtalen beskriver Halkier (2010) som en lös modell. Fyra frågor av öppen 

karaktär som berör studiens syfte skrevs ner. Det formulerades även fyra stödfrågor som 

fungerade som hjälp för att stimulera samtalet och gruppdynamiken. Vi valde även att ha 

med en fallbeskrivning utifrån händelser som ansågs realistiska i verksamheterna. Genom 

att använda fallbeskrivningen gavs deltagarna ett exempel som är kopplat till förskolans 

vardagliga sammanhang vilket kunde stimulera samtalet (bilaga 2). En av oss intog rollen 

som moderator medan den andre antecknade stödord och observerade. Halkier (2010) 

menar att det helst inte ska vara fler än två stycken moderatorer då det kan bli tungt för 

deltagarna. Vi upplevde även att det blev en bra struktur på fokusgruppssamtalen när en 

av oss ledde fokusgruppen och den andre observerade och antecknade. Samtalen spelades 

in med hjälp av en diktafon, detta för att få möjligheten att gå tillbaka till samtalen 

ordagrant (Bryman, 2011). Sedan transkriberades materialet och analyserades.  

4.2 Urval 

I studien genomfördes två fokusgruppssamtal som bestod av tre deltagare i varje grupp 

som alla är legitimerade förskollärare. Gruppstorleken har betydelse menar Bryman 

(2011). Om syftet med fokusgruppen är att få fram deltagarnas personliga åsikter 

underlättar det om grupperna inte är för stora. Antalet av fokusgrupper blev två då vi 

precis som Bryman (2011) lyfter, behövde ta hänsyn till tidsaspekten. Två fokusgrupper 

gav tillräckligt med material för att hitta teman samt möjlighet att fördjupa 

analysprocessen och noga gå igenom den insamlade empirin. Då studiens genomförande 

har begränsat med tid användes både snöbollsmetoden och ett tidigare känt arbetslag där 

en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning för att få deltagare till studien. Halkier 

(2010) beskriver att snöbollsmetoden innebär att kontakt först tas med en person i det 

egna nätverket som i sin tur kontaktar fler tänkbara deltagare. Kriteriet som valdes var att 

deltagarna skulle känna varandra. Detta för att skapa en bra gruppdynamik som kan gynna 
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diskussionerna. Muntlig kontakt togs med två tidigare handledare från den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Den ena handledaren tillfrågade sitt arbetslag 

och den andre handledaren kontaktade i sin tur två deltagare som hon ansåg kunde bidra 

till studiens syfte. Den ena är en kollega på en annan avdelning och den andre en vän som 

arbetar inom en annan förskoleverksamhet.  

 

Deltagarna i studien har fått fingerade namn. Deltagarna som ingår i samma arbetslag 

kommer att kallas Britta, Sonja och Maria. Britta har varit utbildad förskollärare sedan 

2014, men arbetat som barnskötare i 18 år innan dess. Sonja har varit förskollärare i 9 år 

och Maria i 22 år. Den andra fokusgruppen består av Elin, Carina och Martina. Elin 

utbildade sig för 19 år sedan, Carina för ett år sedan och Martina för 18 år sedan.  

4.3 Genomförande 

Det genomfördes en pilotstudie tillsammans med några studiekamrater som även de valt 

att utföra fokusgrupper i sin studie. På detta vis fick vi både testa på att vara moderatorer 

och att vara deltagare. Syftet var att testa frågorna samt få feedback på dem och vad 

moderatorn behövde tänka på innan de riktiga fokusgrupperna ägde rum (Löfdahl, 2014). 

Pilotstudien resulterade i en förbättrad introduktion med ett tydligare innehåll samt ett 

förtydligande av moderatorns roll. Studiekamraterna gav råd om att ha en inledande fråga 

för att lätta upp stämningen. Detta beskriver även Halkier (2010) som en viktig del i att 

få en bra start på fokusgruppssamtalen. Genom att genomföra pilotstudien väcktes en 

medvetenhet om moderatorns roll. Att inte styra för mycket utan ställa frågor som hjälpte 

deltagarna att utveckla sina resonemang. Pilotstudien ingår inte i studiens resultat.  

 

Det första fokussamtalet genomfördes med deltagarna från samma arbetslag och hölls på 

deras arbetsplats. Fokussamtalet genomfördes under en förmiddag då deltagarna hade 

reflektionstid och samtalet varade i cirka en timme. Det andra fokussamtalet hölls på två 

av deltagarnas arbetsplats och ägde rum efter stängningstid, då deltagarna ej arbetar 

tillsammans. Även detta samtal varade i cirka en timme. Valet av att genomföra 

fokussamtalen på förskolorna var för att underlätta för deltagarna samt för att det kan 

skapa en trygghet i att befinna sig i en redan känd miljö. Halkier (2010) menar att det kan 

vara till fördel att befinna sig på en ämnesrelevant plats då platsen i sig kan väcka tankar 

och reflektioner om ämnet. Vid båda samtalen övervägdes bordsplaceringen så att alla 
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skulle ha möjlighet att se varandra då vi anser att det kan gynna samtalet. Diktafonen 

testades och placerades ut i mitten av bordet för att allas röster skulle fångas upp.  

 

Samtalen inleddes med en introduktion (bilaga 2) där studiens syfte förklarades samt vilka 

förväntningar som fanns på samtalet, deltagarna, moderatorn och observatören. Vi 

förklarade att det var deras tankar och reflektioner som var av intresse och att det inte 

finns några rätta eller fel svar. I introduktionen beskrevs hur delaktig moderatorn skulle 

vara och att deltagarna skulle leda samtalet. Det finns en fördel med att låta deltagarna 

leda samtalet då det kan ge oss bättre möjligheter att upptäcka det som intresserar 

deltagarna inom ämnet (Bryman, 2011). Det var ett medvetet val att inte gå in för djupt 

på studiens syfte då vi inte ville påverka deltagarnas tankar utan det var deras spontana 

tankar och reflektioner som var av intresse. Deltagarna fick heller inte tillgång till 

frågorna före fokusgruppstillfället av samma anledning. Då den ena av oss kände sig mer 

bekväm i rollen som moderator valdes att denne skulle leda båda fokusgrupperna medan 

den andre intog rollen som observatör. Valet gjordes även för att få en bättre struktur på 

samtalet. Observatörens roll blev att anteckna stödord för att underlätta transkriberingen 

och senare arbete med resultatet.  

4.4 Databearbetning och analysprocess  

Efter respektive fokussamtal påbörjades analysprocessen med att reflektera över hur 

samtalet gått, vad som upplevts och vad som ansågs intressant för studiens syfte.  

Vi valde att transkribera varsitt samtal från ljud till skrift för att vara så tidseffektiva som 

möjligt. Transkriberingen gjordes för att lättare skapa en överblick av materialet som 

underlättar analysprocessen (Halkier, 2010). Transkriberingen resulterade i 39 A4 sidor i 

storlek 12 och tog sammanlagt ca 22 timmar att transkribera. I transkriberingen valdes att 

skriva ut så mycket som möjligt av det inspelade materialet, detta för att inte riskera att 

ändra det förskollärarna sagt samt för studiens trovärdighet. Talspråk har inte ändrats till 

skriftspråk i transkriberingen av samma anledning. Ord som ”ehh”, ”hm” och ”mm” 

samt pauser och skratt har skrivits ut i transkriberingen för att inte reducera det insamlade 

materialet. Något som Halkier (2010) belyser som viktigt för att inte ändra på det som 

sagts under fokussamtalen. Vi upplevde att det stundtals var svårt att transkribera 

samtalen då deltagarna vid vissa tillfällen talar i mun på varandra och avbryter mitt i 

meningar. När detta förekom har det skrivits ut i transkriberingen.  



 

 

14 

 

Analysen är inspirerad av en tematisk analys. Bryman (2011) beskriver tematisk analys 

som en metod där fokus läggs på vad deltagarna säger mer än hur det sägs. Då vi utifrån 

studiens avseende är intresserade av att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet 

inkludering samt hur detta tar sig uttryck i verksamheten menar vi att en tematisk analys 

gav oss möjlighet att upptäcka eventuella teman som deltagarna berörde. Studiens 

teoretiska utgångspunkt har gjort det möjligt att vara öppen gentemot studiens empiri. 

Teorin har hjälpt oss att vidga tankarna under analysprocessen där deltagarnas 

reflektioner bidrar till olika perspektiv om vad inkludering kan vara. Det transkriberade 

materialet skrevs ut och färgkodades för enklare kunna se vilka områden deltagarna 

berörde samt för att lättare kunna koppla resultatet till studiens syfte och frågeställningar. 

Med färgkodning menas att olika meningarna som ansågs höra till samma ämne gavs en 

viss färg. Efter färgkodningen sorterades materialet i olika högar som representerade de 

valda temaområdena.  

 

Vi diskuterade och reflekterade över vilka teman som var återkommande. Ett extra 

utskrivet material av transkriberingen fanns till hjälp för att undvika egna tolkningar av 

det deltagarna sagt och för att inte plocka meningar ur sin kontext. De citat som 

presenteras i resultatet har valts ut då de besvarar studiens syfte och stärker resultatet. 

Något som upplevdes svårt i analysprocessen var att det deltagarna sagt berör flera av 

temaområdena och var svåra att dra isär. Vi är medvetna om att våra tolkningar påverkade 

under vilket tema materialet kom att placeras. De temaområden som uppkommit 

presenteras i studiens resultatdel under följande områden: Förskollärarnas uppfattning om 

begreppet inkludering, förskollärarnas uppfattning om ett inkluderande förhållningssätt 

samt förskollärarnas uppfattning om att organisera inkludering i verksamheten. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Studien utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra etikkrav som är: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har vi förhållit 

oss till vid insamlingen av empirin. Deltagarna blev informerade om studiens syfte 

muntligt. En samtyckeblankett (bilaga 1) mejlades ut för att deltagarna skulle ha 

möjlighet att läsa igenom och godkänna sitt deltagande innan fokusgruppen ägde rum. I 

samtyckeblanketten framgick att deltagarna när som kan dra tillbaka sitt godkännande om 

deltagande. Vid introduktionen av fokusgruppen informerades deltagarna om att det 
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inspelade materialet endast kommer att användas för studiens syfte och att det inspelade 

materialet kommer att sparas tills studien är godkänd. När studien publiceras kommer 

deltagarna att bli meddelade om var den finns tillgänglig. Då studien kommer vara 

tillgängligt för andra kan vi inte kontrollera hur resultatet sedan används. Alla namn på 

deltagare, förskolor och avdelningar som nämns kommer att fingeras för att inte 

utomstående ska kunna avslöja deras identitet. Däremot är vi medvetna om att deltagarna 

själva kan komma att identifiera vem som sagt vad i studiens resultat.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  

För att stärka trovärdigheten i studien har vi som nämnts tidigare förhållit oss till 

vetenskapsrådet fyra etikkrav (2002). Deltagarna har blivit erbjudna att ta del av resultatet 

för att undvika misstolkning, dock valde deltagarna att avstå och invänta studiens färdiga 

resultat. Under rubrikerna urval, genomförande samt databearbetning och analysprocess 

har arbetsprocessen beskrivits utförligt. Detta för att läsarna ska kunna ta del av 

tillvägagångssättet och skapa ett förtroende för studien. Att förhålla sig till de regler som 

finns samt att beskriva arbetsprocessen noga är kriterier som Bryman (2011) menar 

stärker studiens trovärdighet. 

 

Vi är medvetna om att en studie aldrig kan var neutral utan forskare påverkar studiens 

innehåll. Dock har vi försökt vara transparanta genom alla delar som studien innefattar. 

Bryman (2011) menar att inom kvalitativ forskning är generaliserbarheten ofta låg då det 

inte är mängden av deltagare som är det väsentliga. Vi är medvetna om att studien har låg 

generaliserbarhet då antalet deltagare är få. Däremot upplever vi att studiens empiri är 

god och tillräckligt stor i omfång för att bidra med tankar om inkludering.  
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5. Resultat  

I detta avsnitt redogörs studiens resultat. Studiens avseende är att undersöka hur 

förskollärare uppfattar begreppet inkludering samt hur de uppfattar att inkludering tar sig 

till uttryck i verksamheterna. De tre teman om uppfattningar som framträtt presenteras 

under följande områden: Förskollärarnas uppfattning om begreppet inkludering, 

förskollärarnas uppfattning om ett inkluderande förhållningssätt samt förskollärarnas 

uppfattning om att organisera inkludering i verksamheten. Då det som förskollärarna sagt 

under fokussamtalen är av vikt för studiens syfte innehåller resultatet rikligt med citat.  

5.1 Förskollärarnas uppfattning om begreppet inkludering 

[…] jag brukar tänka lite på det här med en förskola för alla, som man säger att vi har i 

Sverige, att vi ska möta all barnen och skapa en verksamhet där man ta tillvara på varje 

barns eh olikheter, förmågor. Asså att man skapar en verksamhet där vi tillsammans, vi 

pratar ju väldigt mycket om tillsammans, asså, eh, den verksamheten som vi har bygger 

ju på liksom att vi lär tillsammans (Maria).  

 

Såhär började Maria att förklara hur hon uppfattar begreppet inkludering i 

förskolan. Carina säger att ”verksamheten är ju till för alla… oavsett bakgrund, 

ålder… kön… etnicitet.” Båda fokusgrupperna diskuterade att inkludering handlar 

om att verksamheten är till för alla som befinner sig där. De lyfter att de ska ta 

tillvara på barns olikheter och skapa förutsättningar för att möta dessa olikheter i 

en gemensam praktik.  

Alla deltagare är överens om att begreppet inkludering inte lyfts och diskuteras. Däremot 

menar de att andra begrepp som finns i läroplanen och förskolans kontext kan kopplas till 

inkludering. Carina menar att inkludering finns med i läroplanen som en oskriven regel. 

Elin säger ”[…] Åh egentligen så är ju de… asså… vad heter det? Inkludering känns som 

om det är inne och nosar på många utav dom här begreppen” Detta var något som den 

andra fokusgruppen även höll med om: 

Vi har ju pratat väldigt mycket om barns inflytande, för ja tycker väll det ha, och ganska 

och delaktighet och inflytande, ha mycket med inkludering att göra också. Det har vi ju 

diskuterat mycket, vad innebär det i förskolan? Att få ha inflytande över sin dag åh få 

känna sig delaktig (Maria). 

 

Båda fokusgrupperna nämner att de diskuterar de begrepp som läroplanen innehåller men 

att de inte varit med om att begreppet inkludering lyfts. När de diskuterar kommer de 

fram till att många av läroplanens begrepp hör till inkludering, exempelvis delaktighet 
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och inflytande. De lyfter vikten av att föra diskussioner inom arbetslagen för att förtydliga 

begreppens innehåll. De ser en risk med att det tas förgivet att de menar samma sak när 

de i själva verket tänker olika på dess innehåll. Elin och Carina nämner just detta, de hade 

en diskussion om begreppet delaktighet på sin förskola, ”Ja åh det visade ju sig att vi 

tyckte ganska olika liksom…” (Elin). Britta uttrycker sig på följande sätt: 

Ja det gäller ju där med liksom, som här då, vad är inkludering för oss? vem bestämmer 

att dem är det? Är dem det eller? Eller är det var vi tro? Vad frågar vi barnen egentligen 

dem det beror, är det bara vi som tar beslut? Vi tycker att dem är inkluderade, det här är 

inkludering, vi sätter alla i samma lokal eller. Vi behöver nog diskutera vad det ordet 

betyder! (Britta). 

 

5.2 Förskollärarnas uppfattning om ett inkluderande förhållningssätt 

Båda fokusgrupperna diskuterar att det spelar roll hur de samtalar och definierar 

begreppen och detta påverkar i sin tur hur de arbetar. Maria beskriver: 

Jaa men det påverkar ju vårat förhållningsätt, som vi säger mycket har vad verksamheten, 

asså hur verksamheten blir handlar ju mycket om vårat förhållningsätt, åh, det är ju klart 

är viktigt då vad innebär det för oss liksom, att alla barn eller familjer ska (Maria). 

 

Vidare nämner båda fokusgrupperna att förskollärarnas förhållningssätt påverkar hur 

inkludering tar sig uttryck i verksamheterna. Elin beskriver: 

 Åh veta... åh va lyhörd. Jag känner att vi pratar ju så jädra mycket om närvarande 

pedagog åh...[…] Det har ju vi pratat jättemycket om åh man försöker va… åh det är 

egentligen något som krävs om man ska kunna inkludera barnen… så måste man ju va 

väldigt närvarande (Elin). 

 

Begrepp som lyhörd och närvarande diskuteras i Elins fokusgrupp. Att vara närvarande 

både fysiskt och psykiskt är något som de upplever viktigt i arbetet med inkludering. De 

menar att de måste vara lyhörda och närvarande för att lära känna barnen och därmed veta 

vad de har för behov och förutsättningar. Detta är något även den andra fokusgruppen 

diskuterar. De nämner att ha en känsla för den enskilda individen och dennes behov för 

att på så vis kunna se den enskilda individen i gruppen. För att arbeta med ett inkluderande 

förhållningssätt lyfter de att verksamheten ska vara till för alla barn och belyser begrepp 

som tillsammans och gemenskap som viktiga delar. Maria säger: ”Men det är väl just det 

som är liksom inkludering att man har en känsla och försöker skapa bästa förutsättningar 

för ALLA”.  Sonja nämner även begreppet medvetenhet: ” Men framförallt att vi bara 
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lyfter dem här tankarna och blir medvetna. För medvetenheten gör ju så att man blir, asså 

får ett, man får upp ögonen”. Även Martina i den andra fokusgruppen lyfter medvetenhet: 

Precis, aa… att man är medveten om att man... att barnet måste få ha sitt space.. Jag hade... 

ehm det för några år sen nu ett sånt barn. Barn som eeehm... som liksom gick iväg åh som 

satt väldigt långt borta för sig själv ååh ofta ofta ofta... åh pratade åh man liksom såhär 

försökte åh det tillslut kom det fram... jag tycker att det är så mycket ljud hela tiden, jag 

vill bara få vara… Ja! Det är klart att du bara ska få vara, om du vill det åh då tänker jag 

att då är man medveten om att barnet är inkluderad och känner sig inkluderat men är… 

en stund för sig själv… (Martina). 

 

Den ena fokusgruppen problematiserar inkludering. De menar att inkludering av ett 

enskilt barn inte får ske på bekostnad av att resterande barn mår dåligt.  

Men inkludering för mig är ju att man liksom… att man får vara med... om nu tänker det 

här med inkludering i våran verksamhet som gäller då, på sina egna villkor men (betonar 

men) utifrån att alla mår väl i det. Jag kan ju ha mina villkor men det kan ju inte va kors 

och tvärs med att alla andra då mår dåligt, om jag har… om jag känner att jag mår bra av 

åh va väldigt väldigt högljudd, det kanske inte funkar för då mår dom andra... då får man 

hitta nån slags medelväg, men att man får va med på sina villkor utan åh ah att alla mår 

bra i det då… (Elin). 

 

Britta och Carina problematiserar inkludering utifrån ett barnperspektiv1. Arbetet med 

inkludering kan bli svårt då det aldrig går att säkerställa hur det kan se ut i ett 

barnperspektiv. Britta berättar att de ofta reflekterar över begrepp i läroplanen exempelvis 

delaktighet och vad det kan innebära för barnen. Under fokussamtalet lyfter hon att de 

bör göra det även med begreppet inkludering, ”Men inkludering, va är det för barnen, hur 

kan det se ut utifrån ett barnperspektiv?” Carina i den andra fokusgruppen menar att det 

kan vara svårt att ta ett barnperspektiv: 

Vi ska väl egentligen försöka ha ett… vi ska ju försöka ta ett… ta barns.. eller ha ett 

barnperspektiv och se utifrån vad som är bäst för dom men sen kan man ju inte lämna sitt 

eget perspektiv ju.. jag ser ju utifrån vad jag (betonar jag) tänker är bäst (Carina). 

Något som båda fokusgrupper diskuterar är om det går att säkerställa att alla är 

inkluderande. Ingen av deltagarna tror att det går att uppnå en full inkluderande 

verksamhet utan att det handlar om att ha en känsla för varje barn. Personalen kan inbilla 

                                                 
1 Enligt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) beskrivs barnperspektiv 

som ett perspektiv där vuxna försöker att tolka och förstå barns tankar, handlingar och 

uttryckssätt.  
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sig och tro att alla barn känner sig inkluderande men kan aldrig säkerställa full 

inkludering.  

Ja inkludering är ju, och som du säger, hur vet vi att barnen känner sig det, det kanske vi 

tror att de känner tycker det men att dem trivs och känner sig jätte trygga här liksom och 

tycker, men dem kanske inte, det är ju som du sa hur vet vi det? Alla kommer ju inte till 

oss och berättar det (Britta). 

Under det andra fokussamtalet diskuterades det att de strävar efter att ha en inkluderande 

verksamhet men att inkludering inte är något statiskt. De menar att beroende på hur 

barnen i gruppen mår och hur personalen arbetar så varierar det hur stor inkluderingen 

blir. 

5.3 Förskollärarnas uppfattning om att organisera inkludering i 

verksamheten 

Under båda fokussamtalen diskuterar deltagarna hur utformningen av miljön kan vara 

inkluderande. De menar att det är viktigt att tänka kring miljön och vilket material som 

erbjuds. Maria beskriver hur de tänker på följande sätt ”[…] vi försöker ju ändå tänka 

kring vår miljö, att de ska vara många mötesplatser mellan barnen och så. Ehh, att man 

kan mötas kring något spännande[…]”. Martina och Elin diskuterar problematiken med 

utformandet av miljön då vissa barn inte trivs i miljöer som erbjuder mycket material och 

valmöjligheter samtidigt som hänsyn ska tas åt de barn som gillar det. Martina säger 

”[…]då är det helt plötsligt inte inkluderande för dom men för alla andra som älskar åh 

få massa eeh input […]”. Hon och Elin menar att det är viktigt att tänka på detta när de 

utformar miljön och det ska finnas valmöjligheter samt platser som passa alla barn. 

  

Ja, för det är ju svårt att inkludera.. asså man kan ju inte plocka bort allt för en individ 

som ska inkluderas också ändra förutsättningar för alla, för då får man ju inte in dom då 

som kanske har… (Elin). 

 

Carina menar att inkludering kan vara olika saker. Hon diskuterar vikten av att miljön 

även ska inkludera olika kulturer och familjekonstellationer och hon nämner ett exempel 

med att låna böcker på olika språk vilket kan resultera i en inkluderande miljö.  

 

När frågan om hur inkludering kan ta sig till utryck i deras verksamheter ställdes lyfte 

båda fokusgrupperna ett varierat arbetssätt där olika uttrycksmöjligheter erbjuds. De 

beskriver att alla är olika och då behöver verksamheten kunna erbjuda olika 
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tillvägagångssätt för att möjliggöra inkludering. Sonja nämner ” Ja och sen kommer man 

ju in på det här med att vi jobbar med många uttrycksätt, det kanske inte passar alla att 

prata men nån kanske vill rita, hehe eller leka eller på något annat sätt”, vilket även Elin 

i den andra fokusgruppen lyfter: 

 

Om du gillar att skriva tillexempel uttrycka dig på det viset så ska ju det finnas med men 

du kanske vill sjunga eller du kanske vill.. skapa eller du kanske vill göra nått rörelse att 

man ska, att då kan man ju inkludera.. alla, så på så sätt jobbar vi ju med inkludering nu 

tänker jag (Elin). 

 

Båda fokusgrupperna belyser att ett tema- och projektinriktat arbetssätt kan vara ett 

alternativ för främjandet av inkludering då detta arbetssätt kan erbjuda olika uttryckssätt 

kring ett och samma ämne. Brittas arbetslag diskuterar även gruppindelning som ett bra 

tillvägagångssätt för att göra inkludering möjligt. De försöker att lyfta den enskilda 

individen i gruppen och se till varje individs behov. Genom att då dela in barnen i mindre 

grupper menar de underlättar att se vad barnen behöver. Britta förklarar:  

 

Ne, men jag tänker att vi jobbar mycket i små grupper liksom, vi ser till att alla barnen 

kommer till sin rätt. De kan finnas någon som behöver befinna sig i mindre grupper. Asså 

vi tänker verkligen vilka grupper vi gör eller vem, asså gynnar det de här barnet. Asså 

vem kan ja asså bli i det här mötet, asså det är ju. […] (Britta). 

 

Vidare lyfter båda fokusgrupperna fördelar med att arbeta i arbetslag. De menar att till 

skillnad från skolan arbetar de nära varandra och kan då enklare lyfta eventuella problem 

som uppstår. Sonja beskriver: ”sen tänker jag, jag just på att vi arbetar i ett arbetslag 

ganska tätt, så om de uppstår eller att vi skulle få en känsla att någon inte är inkluderad 

så lyfter vi ju det tillsammans”. Den andra fokusgruppen diskuterar även att det är en 

fördel att arbeta i arbetslag då de menar att alla är bra på olika saker. Vissa är bra på att 

sjunga och andra på att måla. Fördelen de ser med arbetslag är att det oftast finns en 

pedagog som kan tillgodose de olika uttryckssätten som finns inom förskolans 

verksamhet.  
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6. Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i förhållande till 

studiens bakgrundkapitel och våra egna reflektioner. Sedan följer en metoddiskussion där 

vi reflekterar över våra metodval, för att till sist ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Utifrån studiens avseende och frågeställningar, att undersöka hur förskollärare uppfattar 

begreppet inkludering samt hur förskollärare uttrycker att inkludering kan ta sig till 

uttryck, kommer resultatdiskussionen presenteras under samma temaområden som nämns 

i förgående kapitel.  

 

6.1.1 Förskollärarnas uppfattning om begreppet inkludering 

När förskollärarna beskriver hur de uppfattar begreppet inkludering nämner alla att 

verksamheten ska anpassas och vara till för alla barn. Maria talar om en förskola för alla 

där verksamheten utformas efter barnen och tar tillvara på barns olikheter. Precis som 

Nilholm och Göransson (2014) samt Arnesen (2012) beskriver handlar inkludering i 

förskolan om att skapa en verksamhet för alla där olikheter ska ses som en tillgång. Även 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) belyser att verksamheterna ska anpassas efter 

alla barn. Men är det möjligt att skapa en verksamhet som är lika anpassad efter varje 

enskilt barn? Likt Palla (2009) upplever vi en problematik med en förskola för alla då den 

precis som läroplanen är öppen för tolkning. Vi anser att personalens kompetens och 

förhållningssätt påverkar hur läroplanen tolkas samt hur den kommer till uttryck. Då alla 

som arbetar och befinner sig inom förskolans verksamheter är olika kommer 

verksamheterna i sin tur bedrivas olika. Att anpassa sin verksamhet kan göras på olika 

sätt. Beroende på barngrupp, förhållningssätt, kunskaper och erfarenheter görs olika val. 

Det blir då väsentligt att lyfta diskussioner i arbetslagen om hur verksamheten bedrivs 

samt läroplanens innehåll och hur den tar sig till uttryck i verksamheterna för att 

synliggöra varandras tankar och åsikter.  

 

Alla deltagare menar att de i sina arbetslag diskuterar läroplanens begrepp och belyser 

vikten av att diskutera läroplanens innehåll då de ofta tycker olika. Deltagarna uttrycker 
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att begreppet inkludering sällan nämns. Däremot nämner både Maria och Elin att 

inkludering har mycket med delaktighet och inflytande att göra, vilket är begrepp som 

läroplanen innehåller. Även vi anser att begreppet inkludering inrymmer andra begrepp 

och kanske är det därför begreppet inte nämns i läroplanen men ändå finns med som en 

oskriven regel. Detta stödjer även Dolk (2013) som problematiserar läroplanen och dess 

begrepp och menar att begreppen ofta går in i varandra. Precis som Maria och Elin 

uttrycker menar Dolk (2013) att begreppet delaktighet är knutet till inkludering. Vi har 

själva märkt under studiens gång då diskussioner om inkludering förts att vi stundtals 

tycker olika. Vi upplever att den postmoderna teorin har hjälpt oss att utmana varandra 

och fördjupat vår kunskap om inkludering. Genom att tänka på kunskap som något 

föränderligt och något som kan ses olika blir det även enklare att förstå andras perspektiv. 

Vi anser precis som Carlsson och Nilholm (2004) att då begreppet ofta värderas som 

positivt medför det att begreppet sällan problematiseras. Det blir då ännu viktigare att 

synliggöra tankar om begrepp som tenderar att värderas positivt, vilket både Dolk (2013), 

Palla (2009) samt Carlsson och Nilholm (2004) styrker, då dessa begrepp riskeras att bli 

förgivettagna om dess betydelse.  

 

En intressant aspekt som uppkommit när materialet analyserats är de vuxnas makt. Som 

nämnts tidigare innehåller läroplanen (Skolverket, 2016) många begrepp som alla går att 

tolka och slutligen är det de vuxna som väljer om och vilka begrepp som lyfts upp för 

diskussion. Vi menar att det finns en risk då läroplanen är öppen för tolkning att vissa 

begrepp och kanske framför allt de begrepp som kan uppfattas svåra aldrig lyfts och 

problematiseras. Precis som Britta nämner anser vi att det ofta blir vuxna som slutligen 

fattar beslut. Om barnen inte blir involverade riskerar makten att återigen bli till de vuxnas 

fördel. I enlighet med det Britta diskuterar behöver de verksamma i förskolan reflektera 

över begreppen och vad de innebär för barnen. Även om begreppet inkludering inte 

nämns i läroplanen visar både tidigare forskning och studiens resultat på att läroplanen 

bygger på ett inkluderande förhållningssätt och att andra begrepp i läroplanen innefattas 

av inkludering. Vi anser även som Foucault (1993) beskriver, att språket bär på makt. Hur 

förskollärarna talar om inkludering påverkar hur inkludering sedan tar sig till uttryck i 

deras verksamhet. 
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6.1.2 Förskollärarnas uppfattning om ett inkluderande förhållningssätt 

När deltagarna diskuterar hur de arbetar med inkludering berörs begrepp som lyhörd, 

närvarande och medvetenhet. Maria nämner att hur inkludering tar sig uttryck har mycket 

med deras förhållningssätt att göra. Detta är något vi håller med om då deras tankar om 

inkludering påverkar i sin tur hur arbetet med inkludering sedan tar sig till uttryck i 

verksamheten. Även Larsen (2012) påvisar att personalens förhållningssätt styr 

inkluderingsarbetet. Om personal inom förskolan har samma förhållningssätt som 

specialpedagogen som nämns i inledningen där inkludering handlar om att befinna sig 

inom de fysiska väggarna, riskerar de då att missa att inkludering omfattas av olika 

begrepp samt att det är en process som tar sig till uttryck på flera olika sätt. Deltagarna i 

studien upplevs inte dela specialpedagogens synsätt då de vid flera tillfällen belyser olika 

situationer som inte har med fysiska väggar att göra. Ett exempel är när Martina berättar 

om barnet som ville vara för sig själv. Här anser vi att Martina var både lyhörd och 

medveten om barnets behov och hon respekterade barnets vilja att få vara ifred. Hon 

beskriver att barnet då känner sig inkluderad fast den är för sig själv. Å andra sidan menar 

vi precis som båda fokusgrupperna och Arnesen (2012) samt Carlsson och Nilholm 

(2004), att inkludering aldrig går att säkerställa då det är upp till den enskilde individen 

att avgöra. Som nämnts tidigare är begreppet i sig och arbetet med inkludering komplext 

men som förskollärarna i studien diskuterar går det att komma långt genom att vara 

lyhörd, närvarande och medveten. Vi tolkar att deltagarna menar att de kan lära känna 

barnen och därmed skapa förutsättningar som gynnar alla barn i verksamheten om de är 

lyhörda, närvarande och medvetna. Detta går att koppla till förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) där det framgår att verksamheten ska utgå från varje barns 

förutsättningar och behov. Om förskollärare inte är lyhörda, närvarande och medvetna 

kan de heller inte lära känna barnen och inkludera dem i verksamheterna.  

 

Precis som Britta och Carina ställer vi oss frågan hur inkludering kan se ut utifrån ett 

barnperspektiv. Carina lyfter att som vuxen går det inte att helt inta ett barnperspektiv då 

det inte går att lämna sitt eget perspektiv helt och hållet. Därav blir det återigen den vuxne 

som slutligen tar ett beslut om vad denne tror blir bäst för barnet. Om vi återkopplar till 

Martinas exempel ovan, kan det antas att hon känner barnet och försökte ta barnets 

perspektiv. Men makten låg ändå i hennes val att tolka situationen och handla därefter. 

Dolk (2013) menar att makten i förskolan aldrig kan bli jämnt fördelad mellan vuxna och 

barn (a.a). Eftersom inkludering är upp till den enskilda individen att avgöra blir det då 
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problematiskt att veta om barnen känner sig inkluderade i verksamheten eller inte 

(Carlsson & Nilholm, 2004; Arnesen, 2012). Det finns även en problematik som Elin 

belyser att inkludering av ett barn inte får ske på bekostnad av att andra mår dåligt. Detta 

visar återigen på hur komplext begreppet är och hur svårt arbetet med inkludering kan 

vara. Vi anser att det är viktigt att reflektera över makten de vuxna bär på och vad 

inkludering kan innebära för barnen, då det kan hjälpa oss att komma så nära ett 

barnperspektiv som möjligt samt jämna ut maktbalansen mellan barn och vuxna.  

 

6.1.3 Förskollärarnas uppfattning om att organisera inkludering i verksamheten 

Alla deltagare är överens om att utformningen av verksamheten har betydelse för 

inkludering. Efter Elins tanke om att inkluderingen av ett enskilt barn inte får ske på 

bekostnad av resterande grupp, startade en diskussion i deras fokusgrupp. De 

problematiserade inkludering i förhållande till miljön då hänsyn ska tas till alla barn. De 

ser en risk med att anpassa miljön efter ett enskilt barn för att få denne inkluderad då detta 

kan resultera i att miljön inte blir inkluderande för resterande barngrupp. Miljöns 

utformning är något även den andra fokusgruppen belyser som viktigt att tänka kring 

inom arbetet med inkludering. Deltagarna beskriver att de försöker organisera 

mötesplatser som är utformade på olika sätt så det finns olika platser som passar alla barn. 

Detta kopplar vi till förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som belyser att verksamheten 

ska utgå från en helhetssyn av barnens erfarenheter, intressen, förutsättningar och behov 

ska ligga som grund för hur verksamheten utformas. Vi anser precis som studiens 

deltagare att miljön har stor betydelse för inkluderingsarbetet. Nordin-Hultman (2004) 

diskuterar miljön och belyser att miljön bär på en makt, den signalerar vad som förväntas 

att göra samt bestämmer vilka möjligheter som ges. I enlighet med Nordin-Hultmans 

(2004) tankar anser vi att miljön kan både inkludera och exkludera barn och personalen i 

förskolan behöver reflektera över vilka förutsättningar miljön skapar. Personalen behöver 

vara lyhörd inför vad barnen visar intresse för och på så vis använda miljön som en resurs 

i inkluderingsarbetet.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att barn söker och erövrar kunskap 

genom olika uttryckssätt och belyser att ett temainriktat arbete kan främja detta. Vilket 

även studiens deltagare beskriver som ett sätt i arbetet med inkludering. Alla deltagare 

ser fördelar med ett tema-/projektinriktat arbetssätt då detta kan erbjuda en variation av 

uttryckssätt som främjar barns olika sätt att lära. Både Sonja och Elin belyser att alla barn 
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är olika, därmed behöver de erbjuda olika uttrycksätt. Vissa barn gillar exempelvis att rita 

medan andra gillar att sjunga. Britta berättar att deras arbetslag arbetar med 

gruppindelning och menar att detta gynnar inkluderingen. När de delar upp barngruppen 

kan de enklare se till varje barns behov. Detta belyser även Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015). Författarna menar att smågrupper skapar större möjligheter för personalen 

att möta det enskilda barnets förutsättningar och behov. Detta upplever vi är ett bra 

tillvägagångssätt då det kan vara enklare att inkludera ett färre antal barn än att behöva 

förhålla sig till hela barngruppen samtidigt.  

 

Båda fokusgrupperna ser fördelar med att arbeta i arbetslag. Sonja beskriver att de kan 

lyfta en diskussion i arbetslaget om någon uppfattar att ett barn inte är inkluderad i 

verksamheten. I den andra fokusgruppen diskuteras att de i ett arbetslag är bra på olika 

saker och då finns det oftast en person som kan tillgodose ett visst uttryckssätt. Vi håller 

med om att det finns fördelar med att arbeta i arbetslag då det är fler personer som känner 

samma barngrupp. Å andra sidan kan det finnas en problematik med arbetslag då de lätt 

kan ta varandra förgivet och bli bekväma i vilka val de väljer att göra. Om en person är 

bra på musik kan de andra i arbetslaget ta förgivet att denne ska sköta den musikaliska 

delen i verksamheten. Arbetslaget kan då skapa roller åt varandra utan att reflektera över 

dem. Dock menar vi att personalen då inte utmanar sig själva i områden de kanske inte är 

så bekväma i. Då vi upplever att barnen ofta ska utmanas i att testa nya områden, kan 

detta sin tur kan ge en felaktig bild åt barnen. För vad händer om barnen ser att de vuxna 

inte tar sig an nya utmaningar? Vi funderar även över det Sonja säger. Att de i hennes 

arbetslag skulle lyfta om ett barn inte är inkluderat, men vad händer om ingen i personalen 

uppmärksammar eller lyfter fram detta? Återigen är makten till de vuxnas fördel då de 

bestämmer vad som ska tas upp i arbetslaget och hur projekt-/temaarbetet fortskrider. 

Likaså har de vuxna stor makt när de utformar miljön. Om vi återkopplar till Elins tankar 

om att inkludera ett enskilt barn har de vuxna stor makt om de väljer att utforma miljön 

efter vad majoriteten av barngruppen behöver eller det enskilda barnet. Vi anser precis 

som båda fokusgrupperna och som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser, att 

verksamheten inte kan anpassas efter ett enskilt barn utan till hela barngruppen. Miljön 

måste utformas så den tillgodoser alla barns olika behov och inkludera olikheterna.  
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6.1.4 Slutdiskussion 

Studiens resultat visar inte på några stora skillnader mellan hur deltagarna uppfattar 

begreppet inkludering. Däremot påpekar alla deltagare att diskussionen under 

fokussamtalet väckt många funderingar och tankar om vad inkludering kan vara vilket de 

inte reflekterat över innan. Under studiens gång har vi reflekterat mycket över deltagarnas 

tankar om att vara medveten, lyhörd och närvarande som en viktig del i arbetet med 

inkludering. Vi menar att just medvetenheten är centralt i allt arbete inom förskolan. 

Genom att vara medveten om att begrepp som rör förskolan behöver diskuteras och 

problematiseras synliggörs olika tankar om begreppen.  Därefter kan personalen 

gemensamt komma fram till hur arbetet ska utvecklas på bästa sätt. Utifrån studiens 

resultat och tidigare forskning påvisas att inkludering kan ta sig till uttryck på många olika 

sätt. Precis som både Ulla (2012) och Larsen (2012) beskriver består inkludering av olika 

processer och inkludering sker ständigt i verksamheterna. Det kan handla om barnet som 

nämns i inledningen som ger kompisen en leksak eller den vuxne som bekräftar barnets 

funderingar. Återigen behöver personalen i förskolan vara medvetna om att dessa olika 

inkluderingsprocesser ständigt sker för att kunna nå en så inkluderande verksamhet som 

möjligt. Personalen behöver vara lyhörda och närvarande för att på så vis kunna skapa sig 

en medvetenhet kring denna komplexa profession. Även makten är något vi kopplar till 

medvetenhet. Personalen behöver vara medvetna om att makten inte går att fördela lika 

mellan dem och barnen. Makten i sig behöver inte alltid vara negativ då den vuxne 

behöver ta beslut som rör verksamheten. Men är personalen lyhörd, närvarande och 

medveten om detta kan de då göra medvetna val som involverar barnen i den vuxnes makt 

och på så vis fördela makten mer jämlikt. Å andra sidan menar vi att makten kräver att 

problematiseras ännu mer. Vi funderar över Dahlberg, Moss och Pence (2014) tankar om 

att alla människor ständigt utsätts och utsätter andra för makt, vilket gör det ännu mer 

komplext och mer nödvändigt att lyfta maktbegreppet i förhållande till förskolan. Makt i 

sig kan skapa både förutsättningar och svårigheter för både personal och barn vilket vi 

anser är viktigt att reflektera över.  

6.2 Metoddiskussion 

Studien är inspirerad av det postmoderna sättet att tänka vilket har gjort oss medvetna om 

att våra tolkningar påverkar studiens resultat och diskussion. Det postmoderna 

perspektivet har bidragit till att utvidga tankarna om vad inkludering kan vara och hur det 

kan ta sig till uttryck. 
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Valet av fokusgrupp som metod upplevs ha gett ett rikt material. Både som Halkier (2010) 

och Bryman (2011) beskriver anser vi att fokusgruppsamtalen skapade möjlighet för 

deltagarna att diskutera begreppet inkludering samt gav dem möjlighet att synliggöra sina 

åsikter och utveckla varandras tankar. Då det var deltagarnas reflektioner och 

uppfattningar som var av intresse uteslöts observationer. Studien avser att undersöka hur 

förskollärare uppfattar inkludering och vi anser att det hade varit svårare för deltagarna 

att utveckla sina tankar under en enskild intervju då gruppdynamiken i fokussamtalen 

upplevdes gynna diskussionen. Dock går det inte att säkerställa om deltagarna kände sig 

trygga i att diskutera sina åsikter men vår uppfattning är att deltagarna kände sig bekväma. 

Detta kan bero på att deltagarna sedan tidigare känner varandra. Det hade varit intressant 

att genomföra fokusgrupper med deltagare som inte är bekanta för att se om resultatet 

hade blivit annorlunda. Två fokusgrupper gav tillräckligt med material för studiens 

resultat. Om tidsaspekten varit annorlunda hade det varit intressant att genomföra fler 

fokusgrupper eller utföra fler samtal med de nuvarande deltagarna för att se om deras 

tankar om inkludering förändrats när de fått mer tid för reflektion. Det hade även varit 

intressant att se om resultatet blivit annorlunda om deltagarna fått tillgång till frågorna 

innan. Under det första fokussamtalet var moderatorn mer delaktig i samtalet. Detta kan 

bero på att moderatorn inte kände deltagarna och på så vis ställde fler utvecklande frågor 

eller att under detta fokussamtal stördes samtalet vid två tillfällen av en telefon och en 

annan kollega som avbröt. Det andra fokussamtalet genomfördes under en lugnare miljö 

då förskolan var stängd. Däremot kände moderatorn en av deltagarna vilket kan ha 

påverkat moderatorns delaktighet. Utifrån detta funderar vi på om det hade blivit skillnad 

i resultatet om vi turats om att vara moderatorer.  

 

Valet av tematiskanalys som analysmetod har fungerat väl utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Däremot upplevdes det stundtals svårt att sortera det insamlade 

materialet efter temaområdena då alla delar går att tolka på olika sätt och går in i varandra. 

Något som reflekterats över är att fallbeskrivningen inte gav material som berörde 

studiens syfte. I efterhand funderar vi över om fallbeskrivningen skulle ha uteslutits eller 

omformulerats. Ett val som gjordes var att inte presentera deltagarnas tankar när de 

berörde specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. Detta för att det inte är 

relevant för studiens syfte. Däremot är det intressant att deltagarna stundtals hamnade 

inom specialpedagogiken när de diskuterat inkludering. Precis som Bryman (2011) menar 
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är vi medvetna om att våra tolkningar har påverkat det slutliga resultatet. Därav består 

resultatet av rikligt med citat för att försöka få fram deltagarnas tankar så sanningsenligt 

som möjligt.  

6.3 Vidare forskning   

Under arbetets gång har många nya funderingar väckts. Det hade varit intressant för 

vidare forskning att undersöka hur inkludering tar sig till uttryck genom observationer. 

Ett förslag är att observera hur inkludering sker mellan barnen och mellan vuxna och 

barn. Vi har reflekterat över att inkludering kan bära på makt och hur både barn och vuxna 

kan använda sig av makt som ett verktyg i olika inkluderingsprocesser. Maktbegreppet är 

komplicerat och med tanke på studiens tidsaspekt samt omfång fanns inte möjlighet att 

fördjupa makten i förhållande till inkludering i denna studie. Att studera makt i 

förhållande till inkludering genom exempelvis observation tror vi hade varit väldigt 

intressant. Vi upplever även att barnen ofta glöms i arbetet med inkludering och tror precis 

som Larsen (2012) menar, att barnen är en viktig del av inkluderingsarbetet. Det hade 

varit intressant att undersöka hur barnen gör för att inkludera varandra. En fråga som 

väckts är vilka möjligheter barnen har att vara delaktiga i arbetet med inkludering då Dolk 

(2013) menar är makten aldrig är jämnt fördelad.  
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Bilaga 1 Samtycke 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 
Sara Davidsson & Amanda Westerlund genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 
för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 
undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt 
handlar denna studie om att undersöka begreppet inkludering och hur det tar sig uttryck i er 
verksamhet. 
Sara och Amanda genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 
verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera 
av följande aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
____ [FYLL I ANDRA FORSKNINGS/OBSERVATION/DOKUMENTATION AKTIVITETER] 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 
några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 
 
 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email:___________________________________ 
 
________________________________     
Datum 
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    ________________________________
   
Deltagarens signatur     
    Studentens namn  
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Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Tack för att ni ställer upp och deltar i vår studie. Denna studie vill vi göra för att 

undersöka hur begreppet inkludering samtalas om och tar sig uttryck i förskolan. 

Begreppet inkludering nämns aldrig i vår läroplan, däremot menar bland annat både 

Nilholm och Göransson (2014) och Palla (2011) att läroplanen bygger på ett 

inkluderande förhållningssätt. Även under vår utbildning pratar vi mycket om 

inkludering, hur inkluderar vi alla barn som befinner sig på förskolan? Men vi har 

upplevt att begreppet sällan diskuteras när vi har varit ute på VFU. Nilholm och Carlsson 

(2005) menar att begrepp som tenderar att vara positivt laddade, som exempelvis fred 

och inkludering, sällan problematiseras och därmed tar vi för givet att alla menar samma 

sak. Det finns inga rätta svar, utan vi är intresserade att få ta del av era reflektioner kring 

begreppet hur det tar sig uttryck i era verksamheter.  

 

1. Vad innebär inkludering i förhållande till förskolan för dig? 

2. Hur tar det sig uttryck i er verksamhet? 

3. Hur samtalar ni om begreppet inkludering i era arbetslag?  

4. Hur tror ni att det påverkar verksamheten hur ni samtalar om olika begrepp? 

5. Ett exempel, ”När förskolläraren kommer till avdelningen uppmärksammar hen 

ett barn som verkar ”gå från rum till rum” och inte hittar något att göra. 

Förskolläraren frågar barnet om denne vill hitta på något särskilt men barnet 

svarar nej. Förskolläraren säger då att: Jo men kom, nått hittar vi på. Och tar med 

sig barnet in i ateljén. 

6. Kan ni utveckla?  

 
 


