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Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sitt arbete 

med att inkludera barn i lek, utifrån frågeställningen: 

 Vilka strategier beskriver förskollärare att de arbetar utifrån för att inkludera alla 

barn i lek? 

Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex 

förskollärare. Sociokulturellt perspektiv genomsyrar studien. 

 

I resultatet synliggörs två delar: strategier för inkludering i lek och förskollärares 

förhållningssätt. Förskollärare uppfattar dessa strategier som grund till att inkludering 

kan skapas i lek. Studien visar att förskollärare arbetar med olika strategier som 

hierarkitrappa, observationsschema, tre grundregler, belöningssystem, trafikljus, 

mobbningsträd och mushål. Strategierna är ett sätt för förskollärare att lära känna sin 

barngrupp och stärka inkludering. Samtliga förskollärare menar att de ska vara 

närvarande, förebilder och ge barn verktyg till att inkludera varandra i verksamheten. 
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INLEDNING 

Studien handlar om hur förskollärare uppfattar sitt arbete med att inkludera barn i lek. Vi 

finner detta intressant då vi har olika erfarenheter om hur förskollärare arbetar för att 

barn ska inkluderas. Vi har upplevt att det framkommer mobbning redan i förskolan där 

vi sett förskollärare som inte tagit tag i situationen, utan kommit med dåliga ursäkter för 

att låta mobbningen fortgå. Samtidigt har vi upplevt förskolor där barngruppen varit 

sammansvetsad och där alla barn har varit inkluderade. 

Nilholm och Göransson (2013) och Stenaasen och Sletta (2000) beskriver att den sociala 

inkluderingen i förskolan innebär förhållandet mellan individen och gruppen samt att få 

en tillhörighet i gruppen. Ytterhus (2003) menar att förskolans verksamhet ska bidra till 

en inkluderande och trivsam mötesplats. Jonsdottir (2007) betonar studier som visat att 

ensamhet och utanförskap som är påtvingat i barndomen kan ge stora konsekvenser både 

där och då, men också konsekvenser som påverkar individen i ungdomen och som vuxen. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver att en central aspekt i 

förskolans verksamhet är barns lek och det är ett sätt att upptäcka den fysiska världen. 

Studien har genomförts i en kommun i Sverige där alla förskolor har som mål att arbeta 

för att alla barn ska inkluderas och få vara med i lek. Kommunens mål har utgångspunkt i 

ett projekt som drivs av Hélène Jenvén, disputerad i pedagogik vid institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebros universitet och högskolan i 

Skövde. Jenvén menar att förskollärare behöver förstå orsaker till att kränkningar uppstår 

och vara medveten om sitt eget förhållningssätt för att komma vidare i arbetet med 

inkludering. Hon menar att konstruktionen i barngruppen kan behöva göras om genom att 

sortera barns hierarki i barngruppen. Därefter påbörja ett arbete med att bryta 

grupperingar och istället skapa inkludering där alla barn får vara med (H. Jenvén, 

personlig kommunikation, 19 Mars, 2018). I och med projektet får pedagoger kompetens 

om inkludering och vilka metoder som de kan använda för att stärka inkludering. All 

personal på förskolorna får gå på föreläsningar, workshops och ställa frågor till Jenvén 

för att få råd och stöttning i hur de ska arbeta med målet i verksamheten.  
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BAKGRUND 

I detta kapitel redovisas begrepp: lek, inkludering, samspel och kränkning. Kapitlet följs 

av litteraturgenomgång och forskning inom ämnet, styrdokument och teoretiska 

utgångspunkter. 

Litteraturgenomgång och forskning 

Förskollärares förhållningssätt 

Emilson (2008) menar att förskollärares förhållningssätt avgör vilken status barn ges 

möjlighet till på förskolan. En status kan innebära mer eller mindre inkluderande, 

exempelvis kan ett inkluderande förhållningssätt vara när förskollärare försöker närma 

sig barns perspektiv genom att känna in barnet och lyssna till det. Skollag (SFS 

2010:800) och Diskrimineringslag (SFS 2008:567) betonar att alla ska ha lika rättigheter 

och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. Förskollärare bör därmed se alla barns lika värde samt arbeta för att barn ska 

få en förståelse för det och respektera andras status (Skolverket, 2016). 

Emilson (2008) betonar vikten av förskollärares förhållningssätt, att som förskollärare 

vara emotionellt lekfull, vara närvarande kring barn samt visa dem respekt och 

nyfikenhet. Med detta förhållningssätt menar författaren att förskollärare kan få en chans 

att förstå barns perspektiv. Den dagliga verksamheten formas av regler som kan utgöra 

hinder för barns möjlighet att påverka sin vardag, det är förskollärares ansvar att göra 

barn inkluderande i detta arbete (Emilson, 2008). Olsson Newman (2017) betonar vikten 

av att som förskollärare ha förmåga att inta barns perspektiv för att kunna möta barn där 

de är och som de känner sig i situationen. Författaren menar också att arbetslag i 

förskolan tillsammans bör reflektera kring vad de säger, tänker och känner i samspel för 

att uppmärksamma sitt eget förhållningssätt. En medveten reflektion kring sitt eget 

förhållningssätt och verksamheten kan bidra till en förståelse och ändrad syn i sitt arbete i 

verksamheten (Olsson Newman, 2017). 

Inkludering och lek i förskolan 

Begreppet inkludering används inte i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), men kan 

tolkas ur delar som exempelvis att barn ska känna sig delaktiga i verksamheten samt att 

förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. På 1980-talet 
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introducerades begreppet inkludering. Tidigare hade liknande begrepp syftat till att elever 

med svårigheter och behov av stöd skulle anpassas till skolan som inte var utformad efter 

deras behov. Då begreppet inkludering utvecklades hamnade fokus istället på att alla 

elever ska tas hänsyn till och därmed är det skolan som ska utformas och anpassas efter 

dem (Nilholm & Göransson, 2013). 

Gustafson och Hjörne (2015) menar att en missuppfattning av inkludering är att alla barn 

alltid ska befinna sig i samma rum och få vara med i samma aktivitet. Istället handlar det 

om att vara delaktig på sitt sätt och veta att alla har en bidragande roll samt att det finns 

möjlighet för alla att delta. Ytterhus (2003) beskriver att inkludering kan ske objektivt 

och subjektivt. Den objektiva inkluderingen innebär att barn finns närvarande, men kan 

ha svårt att skapa relationer eftersom det objektiva barnet inte är inne i samma lek utan är 

vid sidan av andra barn. I den subjektiva inkluderingen upplever barn att de tillhör ett 

samspel och blir mer närvarande i lek. 

Jonsdottir (2007) beskriver att barn naturligt söker sig till kamrater som är jämlika och 

det betydelsefulla för barn i förskolan är att få medverka i lek och i andra aktiviteter 

tillsammans med sina kamrater. Genom att vara i olika kamratrelationer i förskolan kan 

barn förhoppningsvis få sina behov av inkludering tillgodosedda. Jonsdottir (2007) anser 

att majoriteten av barn på förskolan ingår i vänskapsrelationer med andra, men också att 

vissa barn inte gör det. Dessa barn hänvisas till att leka med andra barn på deras villkor 

eller leka ensamma. Detta resulterar i att inkludering av barn inte alltid är bäst för alla 

(Jonsdottir, 2007). I lek och samspel kan barn lära sig vad det innebär att vara delaktig 

och vilka gemensamma regler de har (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

Jonsdottir (2007) menar att barn är medvetna om att inkludering i förskolan är bräcklig 

och att det kan vara svårt att få vara med i andras lek samtidigt som det är störande att 

behöva skydda sin egen lek för nya medlemmar. Medvetenheten leder till att barn 

etablerar social kontakt med ett begränsat antal barn, detta gör att barn blir trygga i den 

egna grupptillhörigheten och minimerar avvisningar från andras lek (Jonsdottir, 2007). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det ett flertal gånger att förskolans 

verksamhet ska präglas av lek. Att barn ska få uttrycka sig i lek och därigenom kunna 

erövra kunskaper samt utveckla ett lustfyllt lärande. Enligt Barnkonventionen (UNICEF, 

1989) är det barns rättighet att få leka. 
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Redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var Friedrich Fröbels (1782-1852) 

tyska kindergarten en av de främsta förebilderna för förskolan världen över. Fröbels syn 

på lek var grundläggande i hans pedagogik, lek var en central aktivitet som behövde tid, 

utrymme och stimulans. Lek skulle ledas av en moderlig och utbildad lärarinna 

(Westberg, 2011). Fröbel ville utbilda barn utifrån deras erfarenheter och det som för 

dem var känt från hemmet, exempelvis aktiviteter som att såga, laga mat och arbeta i 

trädgården. För att yngre barn skulle finna intresse för och vara delaktiga i 

lärandesituationer såg Fröbel att barn skulle vara aktiva i både sinne och kropp 

(Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att lek idag är en naturlig del i 

förskolebarns vardag och om barn frågas svarar de ofta att leka är något de tycker om. 

Från barns perspektiv ses förskolan som en plats för lek framför lärande, samtidigt som 

verksamheten är planerad för lärande snarare än för lek (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2008). Lek innebär att barn ensamma eller i samspel med andra kan 

fly verkligheten, ta kontrollen, utforska och utvidga sin verklighet. Barn ges i lek 

möjlighet till frihet där de själva kan bestämma, öva på att utveckla kunskaper och 

färdigheter utan att bli bedömda. Lek kan samtidigt uppfattas som fri, hälsosam och 

skapa välbefinnande hos den eller de som leker (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2008; Veiga, Neto & Rieffe, 2016) 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att vikten av den omgivande 

miljön, exempelvis samspel med barn och förskollärare, är meningsfullt för hur lek 

utvecklas samt hur barn utvecklas. Veiga, Neto och Rieffe (2016) beskriver att med ett 

rikt lekmaterial kan barn utforska omvärlden i ett barncentrerat sammanhang. 

Samspel 

Jonsdottir (2007) beskriver förskolan som en social plats där förskollärare har som ansvar 

att skapa möten och samspel mellan många och olika barn. Författaren anser att dessa 

samspel är gynnsamt då det utvecklar barns sociala, kognitiva och emotionella 

utveckling. Olsson Newman (2017) beskriver begreppet samspel som förskollärares 

ansvar att utveckla tillsammans med enskilda barn och i grupp, att skapa goda relationer 

som gör barn inkluderade i förskolans verksamhet. Författaren menar att det är viktigt att 

vara nära barn, samspela och lyssna till dem. Hur känner barn, vad är deras perspektiv på 

en situation? En engagerad förskollärare som ger barn utrymme till att uttrycka känslor, 
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tankar och händelser ger förskollärare chans att komma barn nära (Olsson Newman, 

2017). 

Olsson Newman (2017) beskriver att barn i vissa situationer inte vill samspela och att det 

då är viktigt att låta barn vara ifred en stund men berätta att de kan prata när de känner 

sig redo. Att som förskollärare finnas där med den stöttning och tröst som barn behöver. 

Nilholm och Göransson (2013) betonar vikten av att alla ska känna sig trygga och ha tillit 

till att samspela med gruppen på förskolan. Att främja gemenskap och inkludering genom 

att verksamheten grundar sig på normer som innebär att alla ska känna delaktighet och ett 

ansvar för att samspela. 

Kränkning 

I Skolverket (2016) står det att kränkande behandling inte får förekomma i förskolans 

verksamhet och att alla människor har lika värde. Edling (2012) anser att kränkning 

exempelvis kan vara att mobba någon på grund av etnisk bakgrund eller skapa negativa 

normer om en individ. Emilson (2017) beskriver att kränkningar oftast sker på individer 

som är svagast i en relation. Edling (2012) anser att det är förskollärares ansvar att 

skydda varje individ för att inte utsättas för kränkning. 

Edling (2012) menar att etiska värden i alla år funnits med i styrdokument för förskolan, 

exempelvis strävansmål för hur goda relationer skapas. Barn i förskolan ska ha kunskaper 

om rättigheter samt grundläggande mänskliga värderingar för att kunna respektera andra, 

ta avstånd mot kränkningar och hjälpa varandra. Förskolan ska vara en plats där 

kränkande behandling motverkas (Edling, 2012).  

Styrdokument för förskolan 

Den första nationella läroplanen som skulle genomsyra alla förskolor fick Sverige 1998 

(Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009). Skolverket (2017) menar att 

värdegrundsarbetet är något som bör ske hela tiden. Barn ska känna trygghet samt få 

möjlighet att utveckla sin egen personlighet och påverka sin situation i förskolan. 

Författarna menar också att barn ska få kunskaper om de mänskliga rättigheterna och 

känna sig inkluderade i det sammanhang de tillhör. Värdegrundsarbetet är hela 

verksamhetens ansvar, men det är varje enskild förskollärares skyldighet att synliggöra 

detta för barn (Skolverket, 2017). 
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Skolverket (2016, 2017) beskriver att alla människor har rätt till frihet och integritet. 

Förskollärare ska ta hänsyn till andra människor och rättigheter ska synliggöras i 

verksamheten. Författarna menar också att normer och etiska värden blir konkreta för 

barn när de själva får uppleva det. De vuxnas förhållningssätt har inverkan på barns 

respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som gäller i vårt samhälle och 

därmed anser Skolverket (2016) att de vuxna är viktiga förebilder. 

Förskollärare ska stimulera barn till samspel och att lösa konflikter, kunna kompromissa 

och respektera varandra (Skolverket, 2016). Detta kan kopplas till Skollag (SFS 

2010:800) som menar att alla ska inkluderas i lek på förskolan, erbjudas sociala 

gemenskaper och allsidiga kontakter. 

Skolverket (2016) menar att alla barn ska få sina behov tillgodosedda och respekterade 

samt att de ska få uppleva sitt eget värde. Barn ska visa respekt och medverka till att 

skapa ett trivsamt klimat i verksamheten och förskollärare ska därför lyfta samt 

problematisera etiska livsfrågor och dilemman i barngruppen. Barnkonventionen 

(UNICEF, 1989) menar att alla barn har samma rättigheter och alla har lika värde samt 

att ingen får diskrimineras. Skolverket (2016) beskriver att förskolans verksamhet ska ge 

ansvar och samhörighet samt att barn ska få chans att visa solidaritet. Barn ska kunna 

fungera enskilt och i grupp, utveckla förmåga att förstå skyldigheter och rättigheter, lära 

sig hantera konflikter samt ta ansvar för regler. Skollag (SFS 2010:800) beskriver att 

barn ska få det stöd som behövs för att kunna utvecklas så långt som möjligt.    

Teoretiska utgångspunkter 

I studien används sociokulturellt perspektiv som utgår från Lev Vygotskijs teorier. 

Vygotskij var en rysk psykolog som föddes 1896 och dog 1934 (Säljö, 2005). Enligt hans 

teori var sociala sammanhang avgörande för att kunna lära och utvecklas som person. 

Människan måste interagera med andra för att utveckla sitt eget agerande och tänkande, 

därför blir den grupp som individen tillhör av stor vikt enligt denna teori (Säljö, 2011). 

Inom perspektivet ses exempelvis förskolan som en verksamhet där barn och vuxna 

utvecklar färdighet och kunskap i interaktion med varandra (Gustafson & Hjörne, 2015). 

Studiens utgångspunkt är inkludering i lek, därför kan denna teori kopplas då det 

sociokulturella perspektivet belyser sociala sammanhang och interaktion med andra. 
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Gjems (2009) anser att sociokulturell tradition har språk och samtal som grund för 

lärande. Mars (2016) beskriver Vygotskijs teorier kring lärande att människor lär utifrån 

och in, något som Vygotskij kallade för lägre och högre mentala funktioner. Till en 

början har människan lägre mentala funktioner, lärande sker utanför människan och är då 

beroende av samspel med andra samt med olika verktyg för att kunna lösa problem. På 

högre nivå behövs inte verktyg för att lösa problem, utan stöd från en kunnigare. På 

denna nivå ligger fokus på relationer mellan människor och inre tankeprocesser kring 

reflektering, analysering, kreativa och problemlösande tankar (Mars, 2016). 

Kommunikation och samspel är två centrala begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet, som utgör förbindelsen mellan barn och omgivning. Individer och grupper 

som tillägnar sig kunskaper i samspel med varandra är utgångspunkt för lärande och 

agerande. Det sociokulturella perspektivet innebär att de kunskaper som en människa får 

och har, till stor del beror på vilken social omgivning den haft (Säljö, 2011). 

Enligt det sociokulturella perspektivet kan människors lärande och utveckling även ses 

genom den proximala utvecklingszonen. Detta visar skillnad på hur ett ensamt barn kan 

prestera självständigt jämförelsevis hur den kan prestera under stöd, ledning eller 

samarbete med en kamrat eller vuxen (Säljö, 2011). Det sociokulturella perspektivet 

belyser hur gruppen som barn tillhör kan leda till utveckling och lärande (Säljö, 2011), 

vilket i denna studie beskrivs genom inkludering i lek.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sitt arbete 

med att inkludera barn i lek. 

Vilka strategier beskriver förskollärare att de arbetar utifrån för att inkludera alla barn i 

lek? 
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METOD 

I detta kapitel redovisas studiens val av metod, vilka urval som har gjorts samt hur 

genomförandet av det empiriska materialet samlats in och bearbetats. Tillförlitlighet och 

etiska aspekter är även delar som kommer tas upp i kapitlet. 

Val av metod 

I studien har kvalitativ metod använts som Ahrne och Svensson (2011) beskriver är 

djupare reflektioner och analyser av det insamlande materialet. Hedin (2011) och Kvale 

och Brinkmann (2014) påstår att människors upplevelser och deras syn på verkligheten 

kan undersökas genom kvalitativ forskning, vilket i denna studie eftersträvas då studien 

handlar om förskollärares strategier. Hedin (2011) menar också att kvalitativa studier 

innebär att verkligheten inte bara kan uppfattas på ett sätt och att det inte finns en absolut 

och objektiv sanning. Forskaren uppfattas som ett verktyg i arbetet med studien som 

tolkar och arbetar med det insamlade materialet genom ord och beskrivningar. 

Semistrukturerade intervjuer har använts i studien och är en del i den kvalitativa 

metoden. Hedin (2011) menar att semistrukturerade intervjuer utgår från frågeområden 

som kan göra samtalet mer naturligt och låta respondenten styra svaren på frågorna 

utifrån dens synsätt på sin verklighet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver samtal som 

ett sätt att interagera och dela olika synvinklar utifrån erfarenheter samt poängterar att ny 

kunskap och förståelse skapas i samtal mellan människor. 

Urval 

Valet av förskolor där förskollärare har intervjuats valdes genom ett randomiserat urval. 

Förskolornas namn skrevs på lappar och lades i en skål där sedan sex lappar drogs. 

Förskolechef på de randomiserade förskolorna togs kontakt med för att få 

kontaktuppgifter till förskollärare som arbetade där. Denscombe (2014) beskriver 

randomiserat urval som ett slumpmässigt urval där relevanta grupper finns med och 

opassande grupper väljs bort för att studien ska ta en relevant riktning utifrån studiens 

syfte. I studien har liknande kommunala förskolor valts med samma pedagogiska 

inriktningar, eftersom studiens syfte inte är att jämföra olika inriktningarnas arbetssätt 

kring inkludering. 
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I studien har sex förskollärare intervjuats och valet att intervjua förskollärare är för att vi 

utbildar oss till den professionen. Hedin (2011) beskriver att val av intervjupersoner ska 

vara personer som forskarna anser kan mycket kring ämnet. Förskollärare som jobbar 

med projektet kring inkludering valdes. De förskollärare som intervjuats arbetar i olika 

åldersgrupper, men detta jämförs inte i vår studie dock kan det bidra till ett vidare resultat 

i hur förskollärare upplever inkludering i lek. I studien kommer ordet förskollärare 

användas då vi syftar till de personer som intervjuats. 

Intervjuerna skedde i en mindre kommun där förskollärare arbetade på stora enheter där 

det fanns fyra till fem avdelningar. Ahrne och Svensson (2011) menar att ha fokus på en 

sorts miljö kan ge en bättre inblick och en viss kontinuitet i studien. Hedin (2011) 

beskriver att med en kvalitativ metod är det meningsfullt att undersöka ett mindre urval 

för att kunna gå djupare i analys. Det kan också vara viktigt att besöka flera platser, i 

detta fall förskolor, för att stärka resultatet av studien (Ahrne & Svensson, 2011). 

Genomförande 

Första kontakt togs via e-post (se bilaga 1) med förskolechefer på de slumpvalda 

förskolorna. Förskolecheferna tog kontakt med förskollärare som kunde tänka sig att 

delta i vår studie och förskolecheferna vidarebefordrade deras kontaktuppgifter till oss. 

Vi fick fler kontaktuppgifter till förskollärare än vad vi planerat, vilket ledde till att vi 

gjorde ännu ett slumpmässigt urval bland villiga förskollärare. Vi skickade ut e-post till 

förskollärare med kort information om oss, studiens syfte och upplägg samt hur vi skulle 

förhålla oss till de forskningsetiska aspekterna (se bilaga 2). I och med att syfte och 

upplägg fanns med redan i den första kontakten fick förskollärare insyn i studien samt 

vad som förväntades av dem för att kunna ge sitt samtycke att delta. Förskollärare fick 

även våra kontaktuppgifter för att kunna få svar på frågor och funderingar innan 

intervjutillfället. Vid intervjutillfället gavs ett missivbrev (se bilaga 3) till förskollärare 

för att ge dem liknande information som vid första kontakten via e-post samt gav dem 

ytterligare ett tillfälle att tacka nej till deltagandet. 

Utifrån studiens syfte har åtta huvudfrågor (se bilaga 4) arbetats fram för att genom 

intervjuerna få ett resultat som speglar syftet med studien. Under vissa av huvudfrågorna 

har underfrågor ställts för att rikta och utveckla de svar som huvudfrågorna kan ge. 
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Databearbetning och analys 

Intervjuerna genomfördes med ljudinspelning efter respondenternas godkännande. 

Ljudinspelningen medförde att vi kunde hålla full koncentration på det som sades under 

intervjun. Efter intervjuerna transkriberades dessa tillsammans, då en av oss antecknade 

det som sades medan den andra pausade ljudfilen. Hedin (2011) beskriver att det kan 

vara svårt att få ut något av den transkriberade texten, därför är det viktigt att texten läses 

flera gånger och att nyckelord tas ut. Transkriberingarna lästes flera gånger för att finna 

nyckelord som kan vara begrepp som kan kopplas till syftet och tas ut genom att ständigt 

ha syftet närvarande då den transkriberade texten läses. Nyckelorden kan sedan paras 

ihop till olika teman som sorterats ihop till studiens resultat. Ahrne och Svensson (2011) 

menar att det empiriska materialet kan sorteras upprepade gånger utifrån olika teman som 

kan ge överblick och tydliggöra svar på de frågor som studien bygger på. Teman som 

togs ut vid läsning av transkriberingarna var: strategier för inkludering i lek och 

förskollärares förhållningssätt. Dessa teman blev ett underlag till och underrubriker i 

resultatet, för att belysa de strategier som förskollärare beskrev att de arbetade utifrån för 

att skapa inkludering i lek. Resultatet jämfördes kontinuerligt med syfte och 

frågeställning för att fokus skulle behållas genom hela studien. Stor vikt låg vid analys 

eftersom Rienecker och Stray Jörgensen (2014) beskriver att det är den mest omfattande 

delen i arbetet. För att studien skulle spegla verksamheterna gjordes transkribering och 

reflektion neutrala för att inte lägga in egna värderingar och tolkningar. 

Tillförlitlighet 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att det ofta ställs högre krav på tillförlitlighet på 

kvalitativ samhällsvetenskap än på kvantitativa forskningsexperiment med siffror och 

tabeller. Till en början bör den kvalitativa forskningen vara möjlig att diskutera och 

kritisera. Ett sätt att göra detta är genom transparens, att tydligt gå igenom tankar och 

resonemang kring forskningsprocessens metodval. I denna studie har kvalitativ metod 

använts då studien syftar till att synliggöra förskollärares strategier för att alla barn ska 

inkluderas i lek. Val av metod gjordes då fokus ligger på grundliga reflektioner på ett 

mindre urval. 

Ett annat tillvägagångssätt är triangulering då olika metoder, typer av data, teoretiska 

perspektiv eller forskare kombineras för att undersöka ett och samma fenomen. Olika 

tillvägagångssätt kan bidra till att beskrivningen kan bli mer korrekt och sann (Ahrne & 
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Svensson, 2011). Vetenskapliga artiklar och avhandlingar har valts i denna studie för att 

få flera forskares syn på inkludering och lek. Det kan i samhället finnas olika synvinklar 

och förförståelse för ett och samma fenomen, det kan då vara mer intressant att belysa de 

olika resultaten istället för att bedöma vad som är mest trovärdigt (Ahrne & Svensson, 

2011). I studien har fokus lagts på att belysa de olika strategier som förskollärare arbetar 

med kring inkludering. Dessa strategier är inte i syfte att jämföras, utan istället för att 

uppmärksamma hur en och samma grundsyn kan påverka förskollärare att arbeta på olika 

sätt för att sträva efter att alla barn inkluderas i lek. 

Etiska aspekter 

Rienecker och Stray Jörgensen (2012) beskriver att intervjuer kräver en sorts tillit då det 

är respondentens ord som ska komma att behandlas och ligga till grund för studien. För 

att förskollärare skulle känna sig trygga bestämde de plats där intervjun skulle ske. Vi 

som intervjuat har haft olika uppgifter under intervjun för att skapa trygghet för 

respondenten och undvika den maktposition som det kan bli då två intervjuar en 

respondent. En av oss fokuserade på att ställa frågor medan den andra antecknade 

begrepp och strategier som förskollärare tog upp att de använde för att skapa inkludering 

i lek. Dessa begrepp och strategier var vi inte alltid bekanta med, vilket innebar att vi 

efter intervjun kunde behöva ställa följdfrågor vad förskollärare menade. Dessa 

följdfrågor var mest för att vi som forskare skulle få en större förståelse för deras arbete 

och göra det möjligt för oss att diskutera begreppen. Följdfrågor utifrån respondentens 

ord är ett utvecklande och tydliggörande av användningen av ett begrepp som de tidigare 

talat om (Rienecker & Stray Jörgensen, 2012).  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav, det första kravet är 

informationskravet. Detta innebär att som forskare informera förskollärare om deras del i 

studien och vilka villkor som gäller för dem. Förskollärare ska då upplysas om att det är 

frivilligt och att de har rätt att av avbryta sin medverkan när de vill. Information ska 

synliggöra alla delar som innebär att vara respondent i studien för att de ska kunna 

avgöra om de vill delta. Nästa krav är samtyckeskravet som handlar om att forskare ska 

samla in förskollärares samtycke. Krav tre, konfidentialitetskravet, beskriver att 

respondenterna har rätt att bestämma om och på vilka villkor de skall delta samt att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när den vill utan några negativa följder. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, handlar om att respondenterna inte ska utsättas för otillbörlig 
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medverkan eller påtryckning. Det bör heller inte ligga något beroendeförhållande mellan 

de tilltänkta respondenterna och forskarna. 

Av etiska skäl gjordes intervjuerna individuellt för att respondenten skulle kunna svara 

på frågorna utan att känna att andra vet vad just den svarat. I studien nämns inte 

förskollärares namn eller vad de sagt individuellt för att de ska behandlas konfidentiellt. 

Detsamma gäller kommunen som studien utgår från och därför är informationen om 

kommunen liten då den ska behållas så konfidentiell som möjligt (Rienecker & Stray 

Jörgensen, 2012). Alla förskollärare godkände att intervjun ljudinspelades, vilket var ett 

önskemål från oss då risken för egna värderingar och tyckanden undviks. Enligt de etiska 

aspekterna gavs förskollärare möjlighet att neka inspelning och då hade vi fått vara 

noggranna att det antecknade materialet under intervjun var förskollärares tyckanden och 

värderingar och inte våra egna. 

 

  



14 

 

RESULTAT 

I detta kapitel redovisas det intervjuade materialet om hur förskollärare uppfattar 

strategier kring inkludering i lek genom strategier för inkludering i lek och förskollärares 

förhållningssätt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Strategier för inkludering i lek 

Samtliga förskollärare talar om en hierarkitrappa (se bilaga 5) och ett 

observationsschema som innebär att barn i verksamheten ska observeras för att 

förskollärare ska uppfatta hur det enskilda barnet och barngruppen fungerar. 

Hierarkitrappan synliggör barns roll och status i barngruppen, från de barn som märks 

minst till de barn som hörs mest och är mest populära. Syftet med att dela upp barn på 

trappstegen är att arbeta för att höja de barn som inte märks för att få en jämnare status 

över barngruppen där alla får känna sig inkluderade. Observationsschema handlar om att 

schemalägga mönster, att exempelvis vissa barn alltid avbryts då de pratar samt att några 

barn aldrig pratar, är närvarande eller lyssnar. Detta i liknande syfte som hierarkitrappan.  

Samtliga förskollärare menar att de använder sig av tre grundregler. Reglerna innebär att 

alla ska få vara med, att stopp/sluta betyder att omedelbart stoppa/sluta och att inget barn 

bestämmer över något annat barn. Hur dessa regler uppfattats att användas skiljer sig åt 

bland förskollärare som intervjuats. Några förskollärare försöker att vara närvarande i 

barns lek och använder reglerna då konflikt uppstår i pågående lek. Då barn hamnar i 

konflikt med varandra eller bryter mot reglerna finns förskollärare nära och kan förklara 

och sätta reglerna i sammanhang. Detta för att barn ska kunna förstå dem i praktiken och 

veta hur reglerna förväntas användas av de barn som är i verksamheten. Förskollärare 

beskriver:  

[…] när man säger stopp/sluta så måste man säga vad det är man ska sluta med, det 

är inte bara att säga stopp/sluta. För vad är det jag ska sluta med? Det är inte säkert 

alla barn förstår vad det är man gör för fel. 

Andra förskollärare diskuterar reglerna under samlingar, då både barn och förskollärare 

diskuterar deras förståelse av reglerna samt kommer fram till hur deras verksamhet ska se 

ut och präglas av dem. En annan strategi är att ta in reglerna i det pågående temat på 

avdelningen. Förskollärare väljer exempelvis ett temaarbete om sagor som på olika sätt 
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väver in de tre reglerna. Exempelvis sagan Bockarna Bruse då barngruppen och 

förskollärare diskuterar trollets uppförande samt vad barn har för tankar om hur trollet 

kunde agerat som en bättre kompis. 

En strategi att skapa inkludering i lek menar förskollärare är att använda 

belöningssystem, då kulor läggs i en burk varje gång ett barn har varit en god kompis. 

Detta kan exempelvis vara då ett ensamt barn frågas om det vill vara med i lek. När 

burken är full hålls en mysdag med popcorn och film. Belöningssystemet har lett till att 

barn nu automatiskt följer reglerna och inkluderar. De flesta förskollärare använder sig av 

strategin att skapa kompisgrupper då förskollärare bestämmer vilka barn som ska leka i 

vilka rum, detta i olika syften. Ett syfte är att skapa nya relationer mellan barn och att inte 

samma barn alltid ska leka med varandra, utan hitta nya kompisar. 

[…] det märks att om de har haft lekgrupper så sker det ofta att barn finner varandra 

och de hittar andra kompisar som de vill leka med när det är fritt. 

Ett annat syfte handlar om att jämna ut hierarkin i barngruppen. Att dela in barn så att de 

med lägre status får leka med de som har högre, därmed vill förskollärare uppmuntra 

barn att lära av varandra, vilket kan leda till att de barn som har lägre status höjs och de 

med högre status backar. 

Vissa förskollärare använder sig av trafikljus på avdelningen, detta uppfattar 

förskollärare är ett sätt för barn att relatera till hur de gör om det uppstår en konflikt. Det 

röda ljuset står för stopp, alla i konflikten berättar vad det är som hänt och alla får sin röst 

hörd. Vid gult ljus försöker konflikten lösas och vid grönt ljus är konflikten löst och barn 

kan återgå till lek. Förskollärare menar att sätta ord på barns handlande är betydelsefullt 

för att barn ska förstå vad det är som blivit fel. Vad måste jag sluta med, varför måste jag 

säga förlåt och vad det är jag har sagt eller gjort som har bidragit till att ett annat barn 

blivit ledsen? Än så länge är det förskollärares initiativ till att använda trafikljuset vid 

konflikter, men det är något som syftar till att barn själva ska kunna använda tankesättet. 

Förskollärare uppfattar projektet som ett stöd till att utveckla nya strategier i sitt 

arbetssätt och beskriver:  

Vi har fått tips på arbetssätt och verktyg som gör att vi inte behöver köra fast. Vi 

måste vara med barnen och låta saker ta tid, det tar olika lång tid för alla. 



16 

 

En förskollärare beskriver att de arbetar med mobbningsträd för att förebygga mobbning, 

där trädet är en symbol för de negativa normer som finns i verksamheten. Rötterna på 

trädet symboliserar normer som en eller flera individer skapar. Dessa normer rättar sig 

fler individer till och liknas då med trädets stam. Till slut utvecklas trädets stam till 

bladverk, där det barn som innefattas av de negativa normerna från omgivningen blir 

offer för mobbning. Exempelvis kan en negativ norm, att ett barn anses ha lägre status i 

barngruppen, utvecklas till att inget barn på förskolan vill leka med detta barn. 

Förskollärares förhållningssätt 

De flesta förskollärare som intervjuats menar att de i samband med projektet fått en 

uppfattning om betydelsen av att vuxna ska vara goda förebilder för barn. Förskollärare 

tänker mer på hur de lägger upp sin verksamhet och hur de delar in barn i olika grupper. 

Förskollärare uppfattar att de känner sina barngrupper bättre nu då de arbetar med 

hierarkitrappan, därför planerar de sin verksamhet utifrån att de ska stärka alla individer 

samt höja deras status. Förskollärare finns också närvarande och kan ge barn verktyg till 

att inkludera samt vara goda förebilder för varandra. Förskollärare förklarar att mycket 

sker när de inte ser, därför är det viktigt att lyssna på vad barn faktiskt talar om. Även om 

en grupp barn sitter i ett hörn och pratar lugnt ska förskollärare inte vara säkra på att det 

inte sker några kränkningar utan de måste vara närvarande och lyssna på det som sägs.  

En förskollärare beskriver: 

[…] sen pratar vi mycket om det här med mushål som Hélène kallar det då, som hade 

utbildningen. Och då är det ju om man väljer att se ett problem eller om man väljer 

att titta bort. 

Förskollärare menar att de kan vara mushål när de arbetar, det betyder att förskollärare 

undviker att ta tag i ett problem och istället låter barn göra sådant som är mot reglerna på 

förskolan. När det uppstår mushål kan små händelser bli stora samt att barn kan tro att de 

exempelvis får kränka barn då de inte har fått någon tillsägelse för det tidigare. 

Förskollärare uppfattar det därför som betydelsefullt att ha samsyn i verksamheten, att 

arbeta utifrån samma regler och mål för att alla barn ska ha lika förutsättningar samt 

minska risk för att mushål skapas. Förskollärare upplever att om samsynen i 

verksamheten inte är densamma kan det vara svårt för förskollärare att samarbeta, samt 

att mushål uppstår då de inte har samma regler.  
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De flesta förskollärare beskriver sig själva som mer fokuserade och säkrare på hur de vill 

arbeta för inkludering och vilka verktyg de kan arbeta utifrån för att skapa strategier som 

passar just deras verksamhet. I och med projektet har de som arbetar i förskolan fått 

reflektera och diskutera mycket tillsammans kring begreppet inkludering, olika strategier 

samt deras mål med det “nya” arbetssättet. Dessa kontinuerliga samtal kring inkludering 

på arbetsplatsträffar, reflektioner och planeringar har gett förskollärare möjlighet att gå 

på djupet med begreppet och verksamheten som de bedriver. Flera förskollärare menar 

att arbetslaget tillsammans gått igenom den dagliga verksamheten och begreppet 

inkludering. Detta för att komma fram till en gemensam uppfattning kring arbetet med 

målet så att inkludering blir tydligt för barn. Det ständiga arbetet kring inkludering 

beskriver förskollärare “det är viktigt att jobba mycket med detta och inte ge upp”. 

Samtliga förskollärare som intervjuats är eniga om att projektet är viktigt för hur de 

uppfattar inkludering samt införlivar tankesättet och arbetssättet i verksamheten. De 

menar att de fått en drivkraft i att ifrågasätta sig själva och andra för att främja arbetet att 

alla barn ska inkluderas. En förskollärare uttryckte:  

[…] det är ju inte och bestämma att det bara ska vara dom här reglerna, utan detta 

måste ju sitta i kroppen på både barn och personal. 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare i en kommun arbetar för att 

inkludera alla barn i lek. Resultatet som framkommit visar att förskollärare anser att de är 

säkrare och starkare i sitt arbetssätt att inkludera barn i verksamheten. Strategierna från 

projektet har stöttat förskollärare att komma vidare, men också se allvaret och vikten av 

att arbeta djupare med inkludering i lek på förskolan. Arbetet med inkludering har 

samma grund men har utvecklats på olika sätt så att det stämmer med den enskilda 

verksamheten och de som befinner sig i den. 

Förskollärares tankar och förhållningssätt har kontinuerligt diskuterats och reflekterats 

för att stärka samarbetet mellan kollegor samt leda barn mot samma mål. Att försöka 

förhindra verksamhetens så kallade mushål, för att inte skapa otydliga riktlinjer som kan 

leda till att kränkningar fortsätter. Därmed belyses vikten av att ständigt vara närvarande 

och framtidssyftande för att ta tag i små konflikter nu samt ge barn verktyg till att själva 

klara liknande situationer senare i livet.  
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DISKUSSION 

I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat, metodval och vidare forskning 

tillsammans med egna synpunkter, litteratur, forskning samt det sociokulturella 

perspektivet. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att förskollärare arbetar med flera strategier för att skapa inkludering 

i barns lek. En förskollärare använde sig av belöningssystem för att skapa inkludering 

och uppmuntra barn till att vara goda kompisar. Vår första reaktion var vad som menas 

med att vara en god kompis. Är det att fråga om någon vill vara med i en lek, men att det 

sedan inte spelar någon roll hur individen behandlas eller inkluderas av de andra som 

deltar? Innebär begreppet god kompis att barn alltid ska vara snälla och bjuda med andra 

till lek, eller räcker det med någon gång ibland? Vad händer med de barn som inte 

innefattas i begreppet att vara en god kompis, ses dessa barn på ett annat sätt 

jämförelsevis med de barn som enligt förskollärare stämmer in på begreppet? Är det 

verkligen förskollärares uppgift att bedöma barn om de är goda kompisar eller inte. 

Barnkonventionen (UNICEF, 1989) betonar att inget barn ska kränkas, utan alla ska ha 

lika rättigheter och värde. 

Förskollärare menar att strategin bidragit till att barn oftare inkluderar andra barn i lek 

idag, utan att alltid vara beroende av belöningssystemet. Innefattar detta alla barn på 

förskolan? Syns även de barn som fortfarande inte inkluderar men som ändå får ta del av 

popcorn och film eller syns endast de barn som nu inkluderar per automatik? Olsson 

Newman (2017) menar att förskollärare ska ansvara för att barn skapar goda relationer 

och inkluderar. I resultatet citeras en förskollärare som menar att arbetet med inkludering 

i förskolan inte bara ska innebära regler, utan att reglerna måste arbetas med så att de 

sitter i kroppen både hos barn och vuxna. Med detta vill vi påstå att belöningssystemet 

kan leda till att barn inkluderar för att få en belöning, istället för att som förskollärare 

arbeta för att skapa en medvetenhet hos alla på förskolan om varför inkludering är 

betydelsefullt. Jonsdottir (2007) betonar att det är förskollärares ansvar att skapa samspel 

mellan barn. Vi anser att arbetet med inkludering ska präglas av förskollärare och inte 

vara en drivkraft från popcorn och film, som belöningssystemet innebär. Edling (2012) 

betonar att förskolan ska bidra till att barn utvecklar kunskaper om rättigheter och 
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grundläggande mänskliga värderingar. Detta i syfte att respektera andra, sluta kränka och 

hjälpa varandra för att förskolan ska bli inkluderande. 

En del förskollärare menar att de ständigt finns närvarande i barns lek för att påvisa hur 

och varför inkludering är betydelsefullt. Att inte ta förgivet att barn som leker behandlar 

varandra väl, utan att finnas nära och stötta dem. Förskollärare och barn diskuterar och 

reflekterar tillsammans kring hur de på avdelningen ska arbeta för att alla ska inkluderas. 

Vi anser att denna strategi tydliggör förskollärares arbete och ansvar för att barn ska 

utveckla förståelse för vikten av inkludering. Säljö (2011) beskriver det sociokulturella 

perspektivet utifrån två betydelsefulla begrepp, kommunikation och samspel. Dessa 

begrepp innebär att individer är beroende av samspel med andra för att lära och agera, 

därmed är den sociala omgivningen avgörande. 

Säljö (2011) beskriver att det sociokulturella perspektivet ser skillnad på hur ett ensamt 

barn kan prestera självständigt jämförelsevis med hur barn kan prestera mer under 

samarbete med en vuxen eller kamrat. En del förskollärare använde sig av trafikljus på 

avdelningen. Detta är ett sätt för barn, under stöttning av förskollärare, att relatera till hur 

de gör om det uppstår en konflikt. Emilson (2008) menar att förskollärares mål är att barn 

ska bli kompetenta och självständiga i agerandet av omsorg. Olsson Newman (2017) 

beskriver att förskollärares reflektioner kring samspel fungerar då barn blir delaktiga i 

konflikthantering. Då barn är med och löser konflikter skapas samspel där både barn och 

förskollärare utvecklas i konflikthanteringen.  

Å ena sidan kan vi hålla med om att trafikljusets struktur tydliggör för barn hur konflikter 

kan hanteras. Stöttning från förskollärare och trafikljusets visuella bild kan underlätta för 

barn att komma ihåg vad som kan behöva redas ut i konflikten och i vilken ordning för 

att sedan kunna gå tillbaka till lek. Å andra sidan när förskollärare använder strategier 

som trafikljus i syfte till att barn själva ska kunna lösa konflikter, måste vi ha i tanken 

vem som kan komma att ta ledarrollen då förskollärare tar ett steg tillbaka. Kan det bli så 

att ett barn på avdelningen, som kan trafikljusets regler, tar på sig rollen att alltid styra 

upp barngruppens konflikter? Kan det i så fall leda till att då konflikter ska lösas riskeras 

det istället att vissa barn kränks? Med det menar vi exempelvis att ledarbarn kan ta 

partiska beslut utifrån status. Trafikljus skulle i detta fall stärka barns nuvarande status i 

barngruppen istället för att jämna ut den. Skolverket (2016) belyser att förskollärare i 

verksamheten ska engagera sig för barn individuellt och i samspel med barngruppen. 



20 

 

Säljö (2011) beskriver att lärande och utveckling kan ses genom den proximala 

utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet. Den proximala utvecklingszonen 

tydliggör skillnad av barns prestering ensam eller i samarbete med en annan person.  

Arbetet med hierarkitrappan är för att statusen i barngruppen ska vara så jämn som 

möjligt och för att alla ska ta lika stor plats samt få sin röst hörd. Vi anser då att om barn 

ska ha lika status kan det krävas av förskollärare att vissa barn ska backa, att de inte får ta 

lika mycket plats för att andra barn ska få möjlighet att ta plats. Om alla får liknande nivå 

av status i barngruppen försvinner då den, av barn, eftersträvade ledarrollen? Behövs inte 

en drivande ledarroll som stöttar andra barn i deras utveckling? Vad händer med barns 

självförtroende om de ständigt blir backade av förskollärare, hämmar detta utvecklingen 

hos de barn som har haft högst status? Säljö (2011) anser att interaktion med andra 

utvecklar en individs agerande och tänkande, därmed är de omgivande personerna 

avgörande för hur utvecklingen sker. Mars (2016) menar att Vygotskijs teori innebar att 

individen lär utifrån och in. Från början har individen lägre mentala funktioner och 

lärandet sker utanför individen. Då är individen beroende av stöd från kunniga för att 

kunna lösa problem. Om interaktion med kunniga är avgörande för lärande och 

utveckling, behövs då variation på barn i hierarkitrappan? Behöver vissa barn drivas mot 

högre status? Barn utvecklas i olika takt samt har olika personligheter och vill stå i 

bakgrunden. Vi upplever att de med lägre status kan inspireras och drivas till lärande och 

personlig utveckling. Borde inte även de med högre status kunna utvecklas utifrån de 

med lägre status?  

Metoddiskussion 

Forskaren ska visa medvetenhet över tvivel och svagheter för att öka trovärdigheten, 

istället för att vara omedveten och försöka dölja dem (Ahrne & Svensson, 2011). Att 

kontakta förskolechef på de randomiserade förskolorna, som gav oss förskollärare att 

intervjua medför en risk att vi fått förskollärare som är medvetna. Vi upplever att 

förskollärare som intervjuats verkar reflektera och diskutera mycket kring sitt eget och 

andra pedagogers förhållningssätt kring inkludering. Detta vill vi påstå bidrog till att 

studien till stor del blev fokuserad utifrån ett medvetet perspektiv kring inkludering 

jämförelsevis med vad studien skulle kunna blivit om vi intervjuat förskollärare som 

arbetat i mindre skala med inkludering eller varit skeptiska till det. 
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I en studies diskussion ska val av metod diskuteras för att undersöka om resultatet blivit 

annorlunda om studien genomförts på ett annat sätt (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). 

Våra intervjufrågor var fokuserade på projektet som pågick i kommunen där intervjuerna 

skedde, hur förskollärare ser på och arbetar med inkludering både innan projektet och 

idag. Många av de frågor vi ställde under intervjun hade vi inte nytta av när vi skrev 

resultatet, därför kunde vi tydligare kopplat frågorna till syftet och sållat bort resterande. 

Exempelvis ställdes frågor om hur förskollärare såg på inkludering innan de började 

arbeta med projektet. Det anser vi nu i efterhand var onödig information som inte passade 

vårt resultat. Trots onödiga intervjufrågor fick vi information till att skriva ett resultat 

med flera strategier som förskollärare använder i sitt arbete med inkludering.  

Vi valde att göra en studie kring inkludering i lek i en kommun som hade ett pågående 

projekt kring inkludering. Det hade varit intressant att göra en liknande studie kring 

inkludering i lek i en annan kommun där liknande projekt inte finns. Vi anser att det 

kunde synliggjort om det har någon betydelse att arbeta i projekt med inkludering.  

Om vi valt att göra observationer i vår studie istället för att intervjua hade resultatet 

kunnat bli annorlunda. Med observation finns möjlighet att undersöka hur förskollärare 

exempelvis använder de tre reglerna i verksamheten. Att få uppleva verksamheten fysiskt 

och se de verktyg som barn använder för att inkludera. Vi hade även kunnat se om barn 

hade tagit till sig projektet och om de lät alla vara med i lek. I intervjuerna har endast 

förskollärare kommit till tals. Vi har inte undersökt hur barn upplever projektet, vilket 

observationer kunde gett. Hade vi gjort både observation och intervju hade vi kunnat få 

ett bredare resultat, då vi hade fått flera synvinklar på projektet. Hedin (2011) beskriver 

att verkligheten inte kan uppfattas på ett sätt och att det inte finns en objektiv och absolut 

sanning. I arbetet med studien uppfattas forskaren som ett verktyg som ska tolka och 

arbeta med det insamlade materialet genom beskrivningar och ord. 

Vidare forskning 

Nilholm och Göransson (2013) beskriver en skillnad i syn på inkludering idag 

jämförelsevis med den under slutet av 1900-talet. Idag ska alla barn inkluderas och det är 

verksamheten som ska anpassas efter den barngrupp som finns, ändå nämns inte 

begreppet inkludering i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Vi upplever att 

inkludering är ett betydelsefullt begrepp som syftar till att alla barn ska synliggöras i 

verksamheten och få vara en del av förskolan. Jonsdottir (2007) menar att barn naturligt 
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försöker skapa samspel med andra barn. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

samspel och inkludering avgörande för hur barn lär och utvecklas (Säljö, 2011). Vi vill 

belysa avsaknaden av begreppet inkludering i förskolans läroplan som något negativt då 

forskning samt vår studie visat vikten av arbetet med det. Fortsatt forskning kring 

inkludering anser vi därmed är betydelsefullt för att göra fler medvetna om vikten kring 

begreppet. 

Projektet kring inkludering kommer fortsätta på kommunens skolor och gymnasier. Det 

skulle därför vara intressant att göra en studie kring inkludering om tio år då alla 

förskolverksamheter och skolverksamheter är involverade och fått rutin på sina strategier 

kring inkludering. Att undersöka hur förskolor, skolor och gymnasier upplever sitt arbete 

med att skapa inkludering samt om de ser skillnad på hur barn och elever har tagit till sig 

av projektet, då det funnits i samtliga verksamheter i flera år. Skolverket (2016) beskriver 

att barn ska ha kunskap om människans okränkbarhet och att alla har lika värde. Därför 

är vår förhoppning att arbetet med inkludering ska fortsätta och vara mer självklart i alla 

förskolverksamheter och skolverksamheter i framtiden. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

E-post till förskolechef 

Hej! 

Vi är två studenter och vi läser vår 6:e termin på förskollärarprogrammet på högskolan i 

Jönköping. Vi skriver en c- uppsats om inkludering i barns lek. 

Vi ska göra intervjuer med förskollärare och förskolorna har vi slumpat fram till detta. På 

ditt förskoleområde har vi fått X1 förskola och X2 förskola. Vi vore tacksamma om vi 

kunde få två utbildade förskollärares kontaktuppgifter från varje förskola, som du tror är 

villiga att ställa upp. Vi hoppas att du återkommer om detta snarast! 

Tack på förhand! 

Mvh Alvina Annas & Rebecca Holm 

  



 

 

Bilaga 2 

E-post till förskollärare 

Hej! 

Kul att du vill ställa upp i en intervju som kommer vara ett underlag till vårt 

examensarbete! 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare i en kommun uppfattar 

sitt arbete med att inkludera barn i leken. 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Du och kommunen är konfidentiell. Det är 

frivilligt att delta och du har rätt att dra er ur när du vill utan några negativa påföljder. Du 

har rätt att bestämma plats och om intervjun ska ljudinspelas. 

Vi har några förslag på datum som intervjun kan ske på. På de föreslagna datumen kan vi 

vilka tider som helst. 

Förslag på datum: 

XXXXX 

Hör av er snarast för tid för intervju på mail eller telefon. 

Är det något du undrar över eller har några synpunkter får du gärna kontakta oss! 

Alvina Annas: 

XXXX@hotmail.com 

070XXXXXXX 

Rebecca Holm: 

XXXX@live.se 

073XXXXXXX 

Mvh 

Alvina Annas & Rebecca Holm 

  



 

 

Bilaga 3 

Missivbrev                                                

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

Alvina Annas och Rebecca Holm 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 bidra med kunskap om hur 

förskollärare i en kommun uppfattar sitt arbete med att inkludera barn i lek. 

Alvina Annas och Rebecca Holm genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 

om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenheter 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. 

All information som genereras kommer att behandlas konfidentiellt vilket syftar till att du 

inte ska 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 ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst. 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, X eller examinator, X. 

  



 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor 

1. Hur såg ni på inkludering innan projektet började? 

a. Hur arbetade ni då? 

2. Hur ser ni på inkludering i dag? 

3. Hur arbetar ni för att inkludera alla barn i lek? 

a. Ska alla barn alltid inkluderas i lek? 

4. Vilka strategier kring inkludering har ni fått från projektet? 

a. Hur arbetar ni med dem? 

5. Har projektet hjälpt er i verksamheten? 

a. Om ja, hur har det hjälpt er? 

b. Om nej, vad hade ni önskat av projektet? 

6. Känner ni att ni fått det stöd ni behöver genom projektet? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej, vad finns det ytterligare behov av? 

7. Hur följs projektet upp? 

8. Vilka skillnader ser ni i verksamheten sedan projektet startade? 
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Hierarkitrappa 

 


