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Syftet med studien var att studera de yngsta barnen på förskolan, samt pedagoger, under 
aktiviteten samling för att undersöka vilka olika faktorer som påverkar barns möjligheter 
till att bli inkluderade. De frågeställningar som studien baserats på är: 

•   Hur ser samspelet ut mellan deltagarna i aktiviteten samling? 
•   Vilka faktorer påverkar om denna aktivitet blir en inkluderande eller en 

exkluderande aktivitet för det individuella barnet? 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med etnografi som ansats genom 
ostrukturerade observationer. Studien har analyserats med inspiration från 
analysmetoden Critical Incident Teqnique.  
 
Två förskolor valdes ut i en kommun i Mellansverige. Valet kring förskolor grundar sig i 
bekvämlighetsurval vilket betyder att vi tagit hänsyn till den tid vi haft på oss under 
denna studie och därmed valt förskolor i vår närhet.  
 
Resultatet visar att barns möjligheter till inkludering i aktiviteten samling i stor grad 
påverkas av yttre faktorer. Faktorer såsom pedagogers förhållningssätt, gruppens storlek 
samt pedagogens ledarskap. Studien visar att det är avgörande hur pedagogers samspel 
med barnen ser ut. Att se och lyssna samt förstå varje barns olika uttryck har betydelse 
för om aktiviten blir en inkluderande eller exkluderande aktivitet för det individuella 
barnet.  De begrepp som använts i studien är inkludering samt exkludering. 
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I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan vi läsa om delaktighet och barns inflytande. Det 
framkommer att varje barn ska känna tillhörighet, bland annat genom att uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen. I. Engdahl (personlig kommunikation, 2 mars, 2016) menar att inflytande kan delas upp i 
fem olika steg. Dessa steg är: 
  
 1: Att bli lyssnad på 
 2: Att få stöd i att uttrycka sina åsikter 
 3: Att barns åsikter ska tas under övervägande 
 4: Att barn blir delaktiga i beslutsprocessen 
 5: Att barn delar makt och beslutsfattande med vuxna 
 
Vidare beskriver Engdahl (2016) att barns inflytande och delaktighet är beroende av varandra.  
 

Att barn blir lyssnade på utifrån egna premisser – genom att lyssna på deras röster och tolka 
deras agerande kan vuxna förstå vad barn behöver och värderar. Att barn aktivt involveras – att 
pedagogen försöker fånga det som intresserar barnen, det vill säga fångar barns erfarenheter och 
förståelse och tar till vara detta i så väl forskning som praxis. 
 

Vi har funderat, utifrån egna erfarenheter, och ifrågasatt hur just delaktighet och inflytande kan visa 
sig inom förskolans verksamhet. För att vara delaktig krävs det då inte att man är inkluderad i något? 
Och det i sin tur att individen har någon form av inflytande? Vi har reflekterat över att samlingen är 
något som samtalas kring på vår arbetsplats samt att barnen ofta lyfts fram som stökiga. Detta fick oss 
att fundera kring vad det är som gör att barnen upplevs vara stökiga under denna aktivitet. 
Skolinspektionen (2016) upptäckte i en granskning under året 2015 att på var sjätte förskola var den 
uppmärksamhet barnen fick bristfällig. Skolinspektionen (2016) menar att det finns yttre faktorer som 
påverkar denna bristfällighet såsom exempelvis antalet barn i barngruppen, personalens 
förhållningssätt samt arbetets organisering. Vi funderar då kring hur aktiviteten samling påverkas av 
dessa nämnda faktorer. Är det så att barngrupperna är för stora? Eller är det så att organisationen 
kring aktiviteten är bristfällig. Om det nu är så varför väljer då förskolor att ha aktiviteten samling i 
den stora barngruppen? Är det så att pedagoger upplever barn som stökiga under denna aktivitet på 
grund av att barnen inte ges tillräckligt med utrymme att bli varken lyssnade på eller bekräftade, eller 
beror det på att aktiviteten figurerar som en rutin, en given aktivitet som ska finnas i vår verksamhet 
men där ett uttalat syfte inte alltid är förankrat i barngruppen eller hos pedagogerna. Om förskolan ska 
leva upp till det Engdahl (2016) samt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010s)skriver förutsätter 
det att barnen i verksamheten ges uppmärksamhet. I våra reflektioner kring detta landade vi i 
begreppen inkludering och exkludering. Dessa två begrepp nämns inte i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) vilket skapade desto mer intresse för begreppen i sig. Vi fann detta intressant att 
studera vidare då även tidigare forskning om förskolan i samband med begreppet inkludering är 
väldigt begränsad, det mesta utgår från skolan. Forskningen visar även att begreppen inkludering samt 
exkludering många gånger främst kopplas till barn i behov av särskilt stöd, oavsett en uttalad diagnos 
eller inte (Carlsson & Nilholm, 2004). Vi kan inte ta för givet att barn utan en uttalad diagnos inte kan 
bli exkluderade från den gemensamma gruppen. Guvå (2012) menar att en grupp blir något beroende 
på de som deltar i den. Författaren menar att en grupp ändras och därmed varje barns möjligheter 
beroende på vilka som medverkar, vilket i sin tur kan leda till att barn riskerar att exkluderas om inte 
pedagogerna är medvetna om att detta sker. Författaren menar även att pedagoger måste våga utöva 
sitt pedagogiska ledarskap, utan ett tydligt ledarskap är det mycket svårt att skapa tillfällen där varje 
barn får komma till sin rätt. Vi funderar då på om vi kan se om pedagogerna är medvetna om vikten av 
att se och förstå barngruppens dynamik i aktiviteten samling och vilka förutsättningar gruppen har 
som helhet och individen i den samt hur pedagogen visar på ledarskap. Kultti (2012) skriver om 
institutionaliserade aktiviteter, gemensamma aktiviteter som utmärker förskoleverksamheten. I 
hennes text framkommer en frågeställning gällande barns möjligheter att appropriera dessa 
aktiviteter, det vill säga att göra dessa till deras egna. Om barn ges möjlighet till detta kan aktiviteten i 

1.  Inledning  



 

2 
 

sig erbjuda olika utvecklingsmöjligheter. Det borde förutsätta att pedagogerna samlar barnen till en 
aktivitet med barnens intresse i fokus eller kring något som barnen kan identifiera sig med eller på 
något sätt känna igen. Det borde även innebära att pedagogerna uppfattar uteblivet intresse och 
därmed ändrar fokus för att synliggöra sitt valda syfte. Enligt Rubinstein Reich (1993) ska aktiviteten 
samling bland annat stärka gruppkänslan och därmed känslan av tillhörighet. Att känna tillhörighet är 
även något som framkommer i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010). Om det nu inte är så som Kultti (2012) 
skriver så ställer vi oss frågan vad aktiviteten egentligen erbjuder? Om barnen inte får göra aktiviteten 
till sin egen kan det då leda till att barn blir exkluderade från aktiviteten? Som ett resultat av detta 
bestämde vi oss för att undersöka hur dessa två begrepp, inkludering samt exkludering, ter sig inom 
förskolans verksamhet i aktiviteten samling. Vi har valt att observera aktiviteten på två förskolor och 
då på respektive småbarnsavdelning. Vi har valt att studera alla barn samt pedagoger på respektive 
avdelning.  
 
I våra förberedelser inför studien fann vi att forskning inom det ämne vi valt att skriva om var väldigt 
begränsat. Mycket riktade sig mot skolan och inte förskolan. Litteratur som behandlar begreppen 
inkludering samt exkludering riktar sig främst mot barn i behov av särskilt stöd och även mot äldre 
barn. När det kommer till förskolan används begrepp såsom delaktighet, barns inflytande samt 
tillhörighet. Dessa begrepp skrivs bland annat fram i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010). För att söka efter 
svar gällande de barn som inte har en uttalad svårighet av något slag, fick vi söka efter litteratur som 
indirekt är kopplat till detta område. Inkludering och exkludering är de två begrepp som denna studie 
baseras på. 
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Syftet med studien är att undersöka aktiviteten samling samt olika faktorer som kan påverka barns 
möjligheter till ett inkluderande.  

Följande frågeställningar ligger till grund för vår studie: 

•   Hur ser samspelet ut mellan deltagarna i aktiviteten samling? 
 

•   Vilka faktorer påverkar om denna aktivitet blir en inkluderande eller en exkluderande aktivitet 
för det individuella barnet? 
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I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning samt de två begrepp som använts i studien. Avsnittet 
börjar med att behandla styrdokument samt Salamancadeklarationen. Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 2006) är enbart en deklaration och kan därför inte ses som ett nationellt 
utbildningsåtagande. Vi väljer dock att ha med den då vi anser att deklarationen talar för begreppet 
inkludering. Därefter presenteras tidigare forskning som ligger till grund för denna studie.  
Varje avsnitt berör områden som är relevanta för studiens syfte samt frågeställningar. 

3.1.1 Skollagen  
Enligt skollagen (2010:800) ska undervisningen i förskolan anpassas och gynna barnets lärande och 
utveckling till att känna lust till ett vidare livslångt lärande. Förskolan ska förmedla och förankra 
respekt för de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på samt respekt för de 
mänskliga rättigheter som finns i samhället.  Det vill säga individens frihet och integritet, 
människolivets okränkbarhet, samt rättvisa och jämställdhet, och att andras rättigheter ska 
synliggöras och lyftas fram i verksamheten. 

3.1.2 FN:s barnkonvention 
FN:s barnkonvention (FN, 1989) bygger på regler som är framtagna för att skydda varje barns 
mänskliga rättigheter. Nästan alla länder har skrivit på konventionen och med detta innebär ett ansvar 
för landets regering att följa dessa regler. En av grundtankarna i Konventionen om barnets rättigheter 
är det faktum att både barn och vuxna har lika värde. Enligt konventionen är det regeringens ansvar 
att se till att barn får det skydd de behöver samt att regeringen ansvarar för att barn får sina rättigheter 
tillgodosedda. Konventionen består av regler som kallas för artiklar varav det finns 54 stycken. Det 
finns dock framförallt fyra artiklar som konventionen anser att alla bör ta del av innan man läser de 
övriga artiklarna. Vidare presenteras en av de fyra artiklar med hänseende till denna studie. 

3.1.3 FN:s barnkonvention, Artikel 2  
Artikel två handlar om att alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga 
bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet eller barnets föräldrar har på huden, 
om barnet är en flicka eller en pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om barnet har 
ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt. Konventionsstaterna ska respektera och 
tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan 
åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
handikapp, börd eller ställning i övrigt.  

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla 
former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro (FN, 1989). 

3.1.4 Salamancadeklarationen  
Deklarationen talar om barns grundläggande rätt till utbildning, att varje barns unika egenskaper, 
inlärningsbehov och intressen garanterar en mångfald i utbildningssystemet där dessa egenskaper tas 
tillvara.  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s regler kring delaktighet 
och jämlikhet för människor med någon funktionsnedsättning utgör grunden för 
Salamancadeklarationen (Ahlberg, 2013). Vidare nämner Ahlberg (2013) att två grundtankar i 
deklarationen är alla barns rätt till en inkluderande undervisning och jämlikhet.  Alla individer oavsett 
individuella förutsättningar ska få en likvärdig utbildning i inkluderande miljöer (Svenska 
Unescorådet, 2006).  
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3.2 En skola för alla 
En skola för alla – vision eller utopi? Denna fråga ställer sig Brodin och Lindstrand (2004). De skriver 
om definitionen av en skola för alla och det förhållningssätt de själva har till detta begrepp.  
Vidare skriver de om lärares flexibilitet och förmåga att bemöta varje barn utifrån dess unika behov 
samt betydelsen av lärares kompentenser. I Salamancadeklarationen (2001) framkommer det att 
definitionen av en skola för alla innebär att ge plats för alla barn oavsett barnens olika förutsättningar, 
att skolan ska vara en plats för alla och där allas behov tillgodoses. I enlighet med Lpfö 98/10 
(Skolverket, 2010) ska individens individuella förutsättningar vara utgångspunkten för den 
pedagogiska verksamheten. Vi kan exempelvis läsa:  

•   Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan (s. 5) 
•   Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (s. 5) 
•   Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (s. 5) 

En skola för alla innebär att den obligatoriska skolan i Sverige ska välkomna alla barn och där 
undervisningen är anpassad efter alla barns individuella förutsättningar (Ahlberg, 2013). Detta 
stämmer överens med Lpfö, 98/10 (Skolverket, 2010) där vi kan läsa att verksamheten ska anpassas 
till alla barn i förskolan. Det är även något som Emanuelsson (2004) understryker då han menar att en 
skola för alla är en skola där det krävs en organisation som planeras och som genomför aktiviteter där 
alla elevers behov blir tillgodosedda. Genom att anpassa och organisera skolan till alla olika elever 
istället för att anpassa eleven till skolan är något som Nilholm (2003) anser vara ett måste för att 
uppnå en skola för alla. I enlighet med Brodin & Lindstrand (2004) innebär en skola för alla att fokus 
ska ligga på individen och dess möjligheter till gemenskap, kommunikation, ömsesidighet samt ett 
aktivt deltagande. I Salamancadeklarationen (1994) kan vi läsa ett stycke som tydliggör vikten av att se 
olikheter som möjligheter; 
 

Det råder en allt större enighet om att barn och ungdomar med behov av särskilt stöd i 
undervisningen (särskilda pedagogiska behov) bör omfattas av de allmänna undervisningssystem 
som byggts upp för flertalet barn. Detta har lett till begreppet ”integrerad skola”. Den uppgift som 
den integrerade skolan står inför är att utveckla en pedagogik med barnet i centrum som har 
förutsättningar att med framgång ge undervisning åt alla barn. Fördelen med sådana skolor är 
inte bara att de kan tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt alla barn. Inrättandet av sådana 
skolor är ett avgörande steg när det gäller att försöka ändra diskriminerande attityder, att skapa 
en välkomnande närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle. En ändring av det sociala 
perspektivet är ofrånkomlig (s. 16). 

 
Göransson (2004) skriver även om en skola för alla samt kopplar ihop det med begreppet inkludering. 
Gemenskap är här ett värdeord som anses ha en stor betydelse samt även ordet delaktighet. Hon 
menar att om begreppet en skola för alla samt begreppet inkludering ska vara reellt innebär det att alla 
barn ska uppleva samma känsla, känslan av delaktighet. Inkludering är utifrån hennes perspektiv då 
en känsla som upplevs av den unika individen. Detta styrker Falvey & Givner (2005) då även de skriver 
att det är viktigt att få fatt i hur det känns att vara inkluderad respektive exkluderad. De menar att det 
ligger hos individen och dennes individuella tolkning av just dessa känslor. 
 

3.3 Den gemensamma gruppen 
Fischbein och Österberg (2004) skriver om förskolans möjligheter att anpassa verksamheten till varje 
barn oavsett förutsättningar. De menar att förskolan till skillnad från skolan har lättare att anpassa sin 
verksamhet utifrån barnen på grund av att i skolan finns det bara en sorts mall, en mall som alla barn 
helst ska passa in i för att inte riskera att exkluderas från den gemsamma gruppen. Två exempel på 
detta är att proven endast är utformade på ett sätt och att alla barn har samma uppnåendemål – alla 
barn ska följa den givna kursplanen. Vidare skriver författarna att i skolan kan det skapas mindre 
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grupper där barn som behöver någon form av extra stöd får en anpassad undervisning vilket leder till 
att den gemensamma gruppen splittras. Om arbetet kring detta hade varit tvärtom, att barn inte alls 
exkluderas, utan istället används barnens olikheter som möjligheter då frångås fokus från att skapa en 
homogen grupp där alla barn passar in i samma mall. Detta resulterar i att det skapas möjligheter till 
lärande genom att utnyttja den variation som blir (Fischbein och Österberg, 2004). Detta anser 
författarna vara lättare inom förskolans verksamheter än i skolans.  
 
Guvå (2013) menar att det är en nödvändighet att pedagoger är medvetna om sin uppgift som ledare 
men även att pedagoger vågar använda sitt ledarskap för att kunna skapa förutsättningar för varje 
barn. Detta i sin tur kräver att pedagogen analyserar den barngrupp som han eller hon ska arbeta med. 
Genom att analysera sin barngrupp menar författaren innebär att pedagogen måste se barngruppen 
som en helhet, där deltagarna både påverkar och påverkas av varandra. Guvå (2012) menar att en 
grupp blir något beroende på de människor som ingår i den. Även att analysera den organisatoriska 
biten är något som författaren menar behövs göras för att varje barn ska ges samma möjligheter, 
exempelvis vilken pedagog gör vad och när.  

3.4 Aktiviteten samling 
Rubinstein Reich (1993) menar att aktiviteten samling definieras som en tidsbegränsad, inplanerad 
pedagogisk aktivitet som leds av en vuxen. Den vuxna berättar, förbereder, förklarar och följer upp 
eller aktiverar ett ämne, problem eller aktivitet inför en grupp barn. Alla deltagare samlas oftast i en 
cirkel, vilket alltid har varit en självklarhet för samlingar i den svenska förskolan. Skälet till detta 
fenomen har sina rötter i fröbelpedagogiken.  Friedrich Fröbel (1782-1852) startade en småbarnsskola 
som han gav namnet Kindergarten år 1837. Redan på Fröbels tid satt vuxna och barn i en cirkel och 
sjöng sånger, cirkeln sågs då som en symbol för oändlighetsbegreppet. Författaren menar också att 
samlingen har levt kvar i den svenska förskolan och att den även skapar en känsla av gemenskap och 
samhörighet med hjälp av dess historiska struktur och ordning. Vidare menar Rubinstein Reich (1993) 
att aktiviteten oftast sker på en bestämd tid och plats där samtliga deltagare samlas med ett 
gemensamt ändamål. Enligt Ekström (2007) är samlingen en aktivitet som oftast är planerad på 
förmiddagen samt att det är en aktivitet som är inräknad i dagens förskola. Rubinstein Reich (1993) 
menar att syftet i samlingen är att förmedla kunskap, skapa gemenskap och socialisera sig och att 
samlingen ställer krav på barnen samt deras kompetens på att integrera i grupp. Detta stärker även 
Granberg (1999) då hon skriver att samlingen förväntas skapa en grupptrygghet och att det är under 
denna aktivitet som barnen ska grundlägga förmågan att lyssna samt tala inför grupp och förmå att 
vänta på sin tur.  Rubinstein Reich (1993)  skriver även om att den sociala interaktionen i aktiviteten 
samling kan uppfattas som enkel, men författaren att forskning har påvisat att så inte är fallet. Vidare 
menar författaren att en aktivitet som samling ställer höga krav på barnens förmågor att interagera, 
både verbalt och icke verbalt. Detta i sin tur kräver att läraren ska vara väl förberedd och ha ett 
specifikt syfte med samlingen. Vidare menar författaren att samlingen även ska utformas så att den 
tillfredsställer alla barns aktuella intressen och behov.  Enligt Granberg (1999) kan samlingen se 
annorlunda mellan olika förskolor. Vidare menar författaren att samlingen kan användas för att träna 
barns sociala samspel och på sikt tränas i att anpassa sig till samhället.  

3.5 Kommunikation och kroppsspråk 
Enligt Nationalencyklopedin (2014) beskrivs ordet kommunikation som ömsesidigt utbyte. Svensson 
(1998) förklarar ordet kommunikation som något vi delar med någon annan, antingen kroppsligt eller 
verbalt. När det kommer till små barn är det oftast kroppsspråket, den icke verbala kommunikationen, 
som står i fokus då det verbala språket inte är fullt utvecklat (Svensson, 1998). I enlighet med 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) kommunicerar barn med omvärlden redan från födseln via 
olika läten, gester och miner. Författarna menar att när en vuxen bekräftar barnets ansiktsuttryck och 
miner uppstår en kommunikation mellan den vuxna och barnet. Detta kan leda till att barnets 
självkänsla och deras lust till att konversera stärks. Vidare framkommer att barn kommunicerar på 
många olika sätt, hela deras sätt att vara och agera uttrycker mening, det är inte enbart det verbala 
språket som är väsentligt. Även Svensson (1998) menar att barnet har många olika och starka signaler, 
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vi vuxna måste vara uppmärksamma och lära oss att tolka dessa för att kunna förstå deras språk. Detta 
stärker även Engdahl (2007) i sin studie där hon betonar vikten av att vi vuxna måste bemöta barn i 
deras livsvärld, alltså att vi måste förstå hela barnet. Vidare skriver Engdahl (2011) i sin avhandling om 
hur barn mellan ett och tre år kommunicerar med varandra via kroppskontakt och genom 
ansiktsuttryck utan att använda det verbala språket. Lindahl (1998) menar även hon att barn delar 
med sig av sina tankar, känslor och upplevelser till andra barn. Vidare menar författaren att barn 
behöver varandra för att kommunikationen ska utvecklas men att det då även krävs en vuxen som 
vägvisare. Författaren menar att den vuxna hjälper barnen att förstå både sig själva samt andra. Enligt 
Backlund (1991) har varje människa sitt egna kroppsspråk men författaren menar att det framförallt är 
i ögonen och dess kontakt med andra som de grundläggande känslolägena avspeglar sig, det vill säga 
ilska, avsky, rädsla, förvåning, lycka och nedslagenhet. Detta stärker även Granberg (1996) när hon 
skriver att människors ansiktsuttryck och miner avslöjar våra känslor och sinnesstämningar. 
Författaren menar att det är med både ögonen och munnen vi kan se mintecken, till exempel när vi 
människor höjer ögonbrynen vid förvåning, eller att glada miner utger lycka. Vidare menar Granberg 
(1996) att när vi är intresserade av något tittar vi mer intensivt och detta kan ge uttryck i både blick 
och genom leenden. 

3.6 Inkludering och integrering 
Enligt den svenska akademins ordlista (SAOL) betyder ordet inkludera att inberäkna, inbegripa och 
medräkna. Ordet integrera betyder återställa, fullständiga och komplettera. Nilholm (2012) poängterar 
vikten av att skilja på begreppen inkludering och integrering. Han menar att integrering handlar om 
att delarna måste anpassas till helheten och inkludering tvärtom, att helheten måste anpassas till 
delarna. Vidare menar författaren att ordet integrering betydde att barn som ansågs vara avvikande 
eller annorlunda på något vis skulle försöka att passas in i så kallade fasta strukturer eller även kallat 
mallar. Författaren menar att skolan och deras uppbyggnad kring organisationen bör utgå från 
barnens olikheter, detta för att leva upp till begreppet en skola för alla samt inkludering. Inom 
förskolan innebär detta att när ordet inkludera ska omsättas i praktiken måste verksamheten anpassas 
utifrån de som deltar i den, det vill säga barnen. Falvey och Givner (2005) konstaterar att begreppet 
inkludering har många olika tolkningar och menar även att ordet inkludera och ordet integrera skiljer 
sig. Författarna menar att inkludering handlar om att uppleva sig vara något, alltså en känsla, medan 
integrering handlar om att passa in i något, att exempelvis passa in i ett samhälle. Skidmore (2004) 
menar att en inkluderande undervisning handlar om hur vi designar och utvecklar skolor. I och med 
detta menar författaren att våra aktiviteter som medvetet valts fram ska vara väl förankrade i 
begreppet inkludering. Haug (1998) menar att skolan ska vara en arena där social inkludering är en 
självklarhet och inte endast ett strävansmål. Författaren menar att arbetet kring inkludering är ett 
ständigt pågående arbete och inget som ska fokuseras extra på vid exempelvis olika aktiviteter. Vidare 
menar författaren att detta är en nödvändighet om alla barn ska uppleva sig vara lika mycket värda. 
Författaren menar även att inkludering kan och bör ses som en social företeelse där människor 
samspelar med varandra och där alla ska bli och vara accepterade för den de är.  Detta kan vi sätta i 
relation till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) där vi kan läsa: 
 

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 
liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Lpfö 
98/10, s 4). 

 
Ahlberg (2013) däremot skriver att begreppet integrering har ersatts med begreppet inkludering. 
Integrering lanserades på 1960-talet och upplevdes vara otillräckligt i dagens skolväsende. Ordet 
integrering har fått invändningar mot sig då det innebär att om en människa ska bli integrerad så ska 
denna människa först varit segregerad på något vis (Ahlberg, 2013). Detta styrker även Brodin och 
Lindstrand (2004) då de skriver att en uteslutning är nödvändigt om en människa åter ska kunna föras 
in i någonting, alltså att integreras.  
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3.7 Exkludering 
Enligt den svenska Akademins ordlista (SAOL) innebär ordet exkludera att utesluta.  
Vid en historisk tillbakablick blir det tydligt att skolan har sett annorlunda ut under alla år. Det som 
idag förespråkas och rekommenderas skiljer sig från tidigare.  Genom att exkludera elever som ansågs 
skilja sig från den gemensamma gruppen var förut något självklart. Anledningen till detta ansågs vara 
för allas skull, de berörda eleverna, de andra eleverna i gruppen samt läraren. Elever som ansågs ha 
någon form av svårighet skulle då ha en separat undervisning på sidan av. De elever som inte 
betraktades som normala och som skiljde sig från gruppen när det kom till utveckling ansågs vara 
hämmande för de andra i klassen vilket inte ansågs vara rättvist (Vernersson, 2007). När grundskolan 
infördes i Sverige skedde en förändring kring denna form av exkludering av elever. Alla elever skulle 
nu till skillnad från tidigare undervisas i samma klassrum som alla de andra, alltså skulle de barn som 
inte ansågs vara ´normala´ undervisas tillsammans med de barn som ansågs vara just normala 
(Persson, 2007). Det visade sig dock senare att det var behövligt att fortsätta plocka ut elever ur 
gruppen. Så resultatet av att ha alla barn i samma klass med samma undervisning resulterade i att fler 
barn ansågs behöva någon form av specialundervisning och ett exkluderande av elever uppstod igen 
(Persson, 2007). Fischbein och Österberg (2004) skriver om den gemensamma gruppen inom skolan 
samt vikten av att inte exkludera något barn på något vis. Författarna menar att man ska använda 
olikheter som möjligheter och inte utesluta barn som har någon form av extra behov, att det primära 
inte ska vara att skapa en homogen grupp. Den homogena gruppen kan ha många fördelar men det 
utesluter inte att olikheter kan användas som tillgångar (Fishbein och Österberg, 2004). Falvey och 
Givner (2005) stärker även detta då de skriver: 
 

Inclusion assumes that living and learning together benefits everyone, not just children who are 
labeled as having a difference (e.g., those who are gifted, are non-English proficient, or have a 
disability (Falvey och Givner, 2005, s. 5). 

 
I skollagen (2010) framkommer även vikten av att förstå att människor lär olika och även i olika takt  
vilket ska tas hänsyn till; 
 

Tillgång till en bra skola och utbildning är en grundläggande rättighet. I ett samhälle där alla får 
möjligheter att utvecklas och vara delaktiga krävs att utbildningen håller god kvalitet. Ingen får 
ställas åt sidan eller sorteras bort från vidare utbildning på ett tidigt stadium. Regeringens 
grundläggande inställning är att alla kan lära mer, men också att alla är olika, har olika sätt att 
lära eller lär sig i olika takt. Det i sin tur innebär att elever behöver olika mycket resurser inom 
ramen för en sammanhållen skola (Skr. 2001/02: 188 s. 4) 

 
Brodin och Lindstrand (2004) menar att om en människa är en självklar del av en enhet så innebär det 
att denna människa varit och är inkluderad. Om det skulle se annorlunda ut, att en människa inte är 
en självklar del av en enhet så innebär det tvärtom, att denna människa är exkluderad. Om det då 
skapas andra grupper för de barn som behöver ett extra stöd så sker ett exkluderande inte bara en 
gång utan återkommande gånger (Fischbein & Österberg, 2004).  
 

3.8 Att uppleva sig vara inkluderad eller exkluderad  
Falvey och Givner (2005) har tidigare gjort en studie kring begreppen inkludering och exkludering. 
Författarna skriver om vikten av att förstå att dessa två begrepp skapar känslor hos den unika 
individen. Känslor som självfallet ter sig annorlunda hos alla människor och som dessutom är 
beroende av upplevelsen i sig. I deras studie fick flera tusen människor i olika åldersgrupper tänka 
tillbaka på tidigare händelser där de upplevt sig bli antingen inkluderade eller exkluderade. Det visade 
sig senare i resultatet att alla vill känna sig inkluderade och som en tillgång i gruppen. Ingen av de som 
deltog i studien ville känna sig utanför eller exkluderad på något vis då den känslan skapade fler 
negativa känslor såsom exempelvis sämre självförtroende. 
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Nedan redovisas de ord som människorna i studien kopplade ihop med begreppen inkludering och 
exkludering (Falvey & Givner, 2005, s. 6). 
 
Tabell 1 

How did you feel when you were excluded? How did you feel when you were included? 

Angry                                                      Resentful 
Hurt                                                        Frustrated 
Lonely                                                     Different 
Confused                                                Isolated 
Inferior                                                  Worthless 
Invisible                                                 Substandard 
Unwanted                                              Untrusted 
Unaccepted                                            Closed  
Ashamed 
 

Proud                                                              Normal 
Open                                                               Liked 
Positive                                                          Accepted 
Nurtured                                                  Appreciated  
Important                                                   Reinforced  
Responsible                                                   Loved 
Grown up                                                       Grateful 
Secure                                                             Special 
Comfortable                                              Happy                
Recognized                                                Confident                                                    
Excited                                                            Trusted 
Cared about  

 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de olika val av metoder vi använt oss av i denna studie samt 
hur vi inspirerats av etnografi som metodisk ansats. Inledningsvis presenteras val av metod och urval, 
detta följs av de etiska perspektiv som tagits hänsyn till under studiens gång. Därefter presenteras vårt 
genomförande samt genomförande av analys. Avslutningsvis presenteras studiens trovärdighet samt 
giltighet. 

4.1 Val av metod 
Utifrån studiens syfte valde vi att genomföra en kvalitativ studie med inverkan från en etnografisk 
ansats. I studien använde vi oss av ostrukturerade observationer vilket innebär att forskaren försöker 
notera alla olika beteenden som sker, det vill säga de beteenden som är relevanta för studien. Detta för 
att få svar på de frågeställningar som ställts. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar att en 
etnografisk studie handlar om att försöka förstå andra vilket innebär att forskaren måste befinna sig 
tillsammans med det som studeras, i vårt fall pedagoger och barn. Författarna förklarar att syftet med 
etnografi är att genom att vistas tillsammans med andra människor så skapas det en förståelse för 
deras ageranden. Vidare menar författarna att en etnografisk studie landar i att forskaren tolkar det 
som ses utifrån sin egen förståelse och att en etnografisk studie kan delas in i tre olika former. I och 
med att vi haft begränsat med tid under studiens gång innebär det att vi har använt oss av en av form 
som kallas för selektivt återkommande form. Författarna menar att denna form bör användas när 
forskaren återkommande studerar ett specifikt fenomen under en begränsad tid. Ahrne och Svensson 
(2015) samt Backman (2008) skriver om kvalitativa metoder och dessa författare menar gemensamt 
att denna metod specifikt kännetecknas av att de inte riktar sig mot siffror eller tal. 
 
I och med att vi ska analysera och granska observationer innebär det att vi använder oss av en så 
kallad kvalitativ metod. En kvalitativ metod kan i enlighet med Bryman (2011) förklaras genom att 
forskaren undersöker sitt material utifrån särskilda egenskaper, i vårt fall våra frågeställningar.  
Utifrån detta tror vi att en kvalitativ metod med inverkan från en etnografisk ansats är en passande 
metod för oss att både undersöka och svara på studiens frågeställningar.  
 

4.  Metod  
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Empiriska forskningsprojekt, det vill säga där exempelvis observationer används som metod, landar i 
en ambition av att finna kunskap genom så kallade sinnesdata (Ahrne & Svensson, 2015).  Att söka 
efter kunskap genom sinnesdata menar författarna innefattar att forskaren använder sig av sina olika 
sinnen, det vill säga hörseln, synen, känseln samt lukt och smaksinnet. De två första begreppen, 
hörseln och synen, är de två sinnena som är vanligast att använda sig av i en empirisk studie. Vidare 
menar författarna att en metafor för empirisk forskning är insamling av data. En studie där 
observationer används som metod, empirisk studie, kännetecknas av att forskaren granskar sitt 
material utifrån det syfte som ställts (Reinecker & Stray Jorgensen, 2014). Ahrne och Svensson (2015) 
skriver:  

Data kan beskrivas som blommor ute i naturen som forskaren plockar och tar hem till 
 sitt skrivbord där de organiseras och sorteras (s. 19).  

Vidare menar författarna att det är av största vikt att forskaren är medveten om att ett empiriskt 
arbete handlar om att forskaren ska vara en passiv mottagare. Att bearbeta empirisk data betyder just 
att forskaren ska arbeta med data som ska sorteras, analyseras och kategoriseras för att sedan försöka 
finna svar på de frågor forskaren har formulerat (Ahrne & Svensson, 2015). Vi kommer i enlighet med 
Ahrne och Svensson (2015) även att använda oss av en så kallad öppen observation, det vill säga där 
deltagarna är informerade om studien och anledningen till vår närvaro. För att studera barn som inte 
har det verbala språket innebär det att forskaren ska se och tolka varje barns kroppsspråk vilket 
Backman (2008) menar ställer höga krav på forskaren. 

4.2 Urval 
Studien genomfördes på två kommunala förskolor i Mellansverige. Anledningen till att observera två 
förskolor grundas i att vi ville få möjligheten att fördjupa oss i vår studie. Detta val gav oss möjligheten 
att studera respektive förskola vid tre tillfällen vardera. Val av förskolor grundas i enlighet med 
Bryman (2011) i bekvämlighetsurvalet då dessa förskolor var lättillgängliga att besöka under studiens 
pågående process. Då syftet med studien är att observera de yngsta barnen samt dess pedagoger på 
förskolan har åldern för de observerade varit mellan ett till två och ett halvt år.  

4.3 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2011) menar att det finns fyra huvudkrav när det kommer till forskningsetiska 
principer. Dessa fyra huvudkrav har studien följt och utgått ifrån under processens gång. Vi redovisar 
vad dessa fyra huvudkrav innebär i praktiken i relation till vår studie. Kraven redovisas i 
bokstavsordning och inte i relevansordning. 

4.3.1 Informationskravet 

För att utföra studien innebar det till en början att be om tillstånd. Detta gjordes via ett brev till alla 
berörda föräldrar (se bilaga 2). Alla föräldrar vars barn skulle komma att bli aktuella att observera fick 
motta informationen om studiens specifika syfte samt att ett deltagande var frivilligt och kunde när 
som helst under studiens process avslutas. Information kring att alla uppgifter som samlas in enbart 
används för studiens syfte framkom även i detta brev. Detta för att uppfylla Vetenskapsrådets princip 
om informationskrav. Detta krav innebär att uppgiftslämnare ska få ta del av syftet med studien samt 
motta information om att det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Det ska även framgå att 
deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Uppgiftslämnaren ska även få 
information om att alla uppgifter som samlas in enbart är till för studiens syfte.  

4.3.2 Konfidentialitetskravet 

För att uppfylla Vetenskapsrådets princip om konfidentialitetskrav har vi under studiens process 
förvarat all data på ett sådant sätt att andra inte kan ta del av det, ingen deltagare i studien ska kunna 
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identifieras. Vetenskapsrådet förespråkar att insamlad data ska hållas inlåst. Detta har följts då vår 
data varit inlåst i ett skåp dit vi endast har nyckel. Vetenskapsrådet menar att alla som deltar i 
undersökningen ska ges största konfidentialitet.  

4.3.3 Nyttjandekravet 

Alla föräldrar har fått motta informationen kring att ett medverkande är frivilligt samt att de själva 
bestämmer över om de vill avbryta sin medverkan. Under studiens process har det samlats ihop 
mycket data. All data har enbart använts för studiens syfte och under studiens process. Denna data 
kommer att förstöras då studien är klar. Detta för att uppfylla Vetenskapsrådets princip om 
nyttjandekrav. 

4.3.4 Samtyckeskravet 

Då observationerna gjorts på de yngsta barnen inom förskolan har respektive föräldrar fått gett sitt 
samtycke. Vetenskapsrådets princip om samtyckeskrav innebär att om människor under 15 år ska bli 
undersökta/observerade krävs ett samtycke av vårdnadshavare. Om någon vårdnadshavare ångrar sitt 
beslut kring samtycke så ska detta tillgodoses. Denna information fick alla föräldrar motta i vår 
förfrågan.   

4.4 Genomförande 
I detta avsnitt redovisas hur vi har gått tillväga i vårt genomförande. Till en början beskriver vi tillträde 
till olika förskolor samt en beskrivning av förskolornas lokaler. Till sist redogör vi för hur våra 
observationer gått till samt genomförande av analys. 

4.4.1 Tillträde till förskolor 
Båda förskolorna fick via mail ta del av vår förfrågan om att få delta under aktiviteten samling samt 
göra observationer i form av fotografering, filmning samt fältanteckningar (se bilaga 1). I detta mail 
framkom även syftet med studien. Detta mail riktade sig i första hand till förskolecheferna. Mailet 
bifogades vidare till berörda avdelningar. Den pedagogiskt ansvariga på respektive avdelning återkom 
via mail till oss. Efter mottagandet av detta mail tog vi personlig kontakt via telefon med förskolorna. 
Detta på grund av att vi ville höra med respektive förskola om det fanns eventuella funderingar eller 
frågor. Samtalen avslutades med att vi var välkomna. I mailet bifogades även ett följebrev till alla 
föräldrar. Ansvaret för att dessa brev både delades ut till alla föräldrar samt samlades in blev efter 
överenskommelse den pedagogiskt ansvarigas roll på respektive avdelning.  I brevet fick föräldrarna ta 
del av syftet med studien samt den sekretess som råder. Även ett slutdatum för påskrift framkom i 
brevet. Vi räknade till en början med bortfall, där föräldrar inte ville att deras barn skulle fotograferas 
eller filmas. Genom att vara så tydlig som möjligt gällande sekretessen som råder kring den insamlade 
data som skulle samlas in fanns förhoppningen om att flertalet föräldrar skulle ge sitt godkännande. 
Föräldrarna fick en vecka på sig att svara på den förfrågan som skickats ut. När följebreven samlats in 
med föräldrarnas medgivande (bilaga 2) visade det sig att alla godkänt den förfrågan som ställts. Efter 
att alla brev samlats in igen bokades datum tillsammans med respektive pedagogiskt ansvarig för våra 
kommande observationer. 

4.4.2 Beskrivning av lokaler 

Förskolornas lokaler där aktiviteten samling ägde rum skiljde sig åt både innehållsmässigt och i 
utförande. Nedan beskriver vi varje lokal.  

Förskola 1: 

På denna förskola var lokalen kvadratisk, som ett öppet landskap. Hyllor användes för att dela av 
lokalen till mindre hörnor. Det fanns fyra olika hörnor i detta rum. En av hörnorna var en läshörna där 
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en soffa samt en mindre hylla med böcker i fanns. Hörna nummer två var en bygg- och 
konstruktionshörna där det fanns kaplastavar, duplolego, leksaksbilar samt mindre leksaksdjur. Detta 
material låg i vita korgar som stod på golvet längs väggen. Hörna nummer tre var en ateljé där det satt 
ett hyllsystem på väggen. Detta hyllsystem gick från golv till tak. Material såsom vattenfärger, penslar 
samt papper stod framme på de nedre hyllorna. På de övre hyllorna fanns det annan målarfärg, fjädrar 
i glasburkar, kritor samt färgade papper. Den sista hörnan var inredd som ett hemhörna. I denna 
hörna fanns det ett litet kvadratiskt bord med fyra tillhörande stolar, det fanns även ett leksakskök 
med skåp och tillhörande material såsom små grytor, tallrikar och bestick. Även leksaksmat låg i detta 
kök. I mitten av lokalen låg en stor rund blå matta där aktiviteten samling hölls. 

Förskola 2: 

På denna förskola skedde aktiviteten i ett rum som kändes mer som en hall eller passage. Detta på 
grund av att både barn och vuxna passerade igenom rummet för att ta sig till något av de andra 
rummen. Det rum vi befann oss i låg nämligen centralt till i förhållande till hela avdelningen. 

 I detta rum fanns det en stor röd kvadratisk matta. Det fanns hyllor med naturmaterial, exempelvis 
pinnar och kottar samt små leksaksdjur. Även en bokhylla med böcker, en soffa och ett leksakstält 
fanns i rummet. Då detta rum låg centralt till såg man in till de andra rummen vilka var ett vilorum 
med madrasser i samt några gunghästar, en hall där barnens alla kläder samt skor fanns, ateljén där 
både färg, pennor, papper samt annat material skymtades.  

 4.4.3 Observation 

Studien genomfördes under sex observationstillfällen totalt, tre stycken på vardera förskola. 
Barnantalet varierade under dessa tillfällen på båda förskolorna. Tidsintervallet för dessa 
observationer sträcker sig till två månader. Videoobservationerna gjordes både i aktiviten och delvis 
utanför. Den som filmade satt med på mattan till en början men under samlingens gång disponerade 
sig denne en liten bit ifrån, detta för att kunna filma alla deltagare, både barn och pedagoger. 
Observationerna gjordes från aktivitens början till slut. På förskola 1 då observationerna gjordes satt 
barn och pedagoger på bestämda platser i en cirkel. På förskola 2 då observationerna gjordes hade 
varken barn eller pedagoger förutbestämda platser. Vid dessa tillfällen disponerade sig barnen som de 
ville. Vid alla observationstillfällen användes en privat telefon för att dokumentera aktiviteten. Varje 
observation gjordes under förmiddagen och då inomhus. För att påverka aktiviteten så lite som 
möjligt, samt att observera deltagarna från olika håll, valde vi att disponera oss på samma sätt under 
varje observationstillfälle. En av oss på vardera sida. Genom att ses som deltagare, sitta med under en 
aktivitet, kommer den som observerar närmre och kan på så vis följa både barnens och pedagogernas 
ögonkontakt och kroppspråk (Ahrne & Svensson, 2015). Vi valde även att vid alla observationstillfällen 
föra fältanteckningar som enligt Bryman (2011) är en form av ostrukturerad observation vilket menar 
att den som observerar försöker att notera alla olika skeenden. Anteckningarna var ibland väldigt 
fåordiga då det skedde många saker samtidigt. Efter observationen gick vi igenom anteckningarna och 
fyllde på med det som inte hanns med att skriva dit från början. Innan observationerna gjordes hade 
det bestämts att en av oss förde anteckningar och den andre fotade och filmade. Detta 
tillvägagångssätt användes på båda förskolorna. Anledningen till detta val baserades på att inför 
analysen göra det lättare att hantera vår insamlade data. Exempelvis låg alla fotografier i en följd. Efter 
varje observationstillfälle renskrevs de anteckningar som gjorts. Genom att göra detta blev våra 
beskrivningar mer tydliga att utläsa samt minimerades risken av att vi senare vid analysen skulle ha 
svårt att både komma ihåg eller tyda det som skrivits. Varje anteckning numrerades. De fotografier 
som tagits samt de filmer som filmats sparades på ett usb minne under varsin kategori, exempelvis 
samling nummer ett, förskola 1. Detta för att under analysarbetet göra det så tydligt som möjligt för 
oss själva att få en så konkret och rättvis återblick på vad som hänt. Under analysarbetet använde vi 
oss färgpennor för att markera de mönster vi tyckte oss skönja i våra fältanteckningar. Det kändes inte 
etiskt rätt att ha filmer och fotografier kvar i våra privata telefoner så efter att all data lagts över på usb 
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minnet raderades det. Nedan beskriver vi varje observationstillfälle. Vi redovisar för antalet barn och 
pedagoger, innehåll av aktiviteten samt hur lång tid aktiviteten varade och den metod som användes.                 

Tabell 2 
Förskola 1 
Tre pedagoger och 16 barn 

Förskola 2 
Tre pedagoger och 15 barn 

Tillfälle 1 
Antal pedagoger: Tre  
Antal barn: 16 
Observationstid: Cirka 15 minuter 
Aktivitet: Sångsamling 
Metod: Filmning och fältanteckningar 

Tillfälle 1 
Antal pedagoger: Tre 
Antal barn: 11 
Observationstid: Cirka 20 minuter 
Aktivitet: Sångsamling 
Metod: Filmning och fältanteckningar 

Tillfälle 2 
Antal pedagoger: Tre 
Antal barn: 10 
Observationstid: Cirka 15 minuter 
Aktivitet: Sångsamling 
Metod: Fotografering och fältanteckningar 

Tillfälle 2 
Antal pedagoger: Tre 
Antal barn: 9 
Observationstid: Cirka 10 minuter 
Aktivitet: Sångsamling 
Metod: Fotografering och fältanteckningar 

Tillfälle 3 
Antal pedagoger: Tre 
Antal barn: 16 
Observationstid: Cirka 15 minuter 
Aktivitet: Sångsamling 
Metod: Filmning och fältanteckningar 

Tillfälle 3 
Antal pedagoger: En 
Antal barn: 11 
Observationstid: Cirka 15 minuter 
Aktivitet: Sångsamling 
Metod: Filmning och fältanteckningar 

 

4.5 Genomförande av analys 

Vi har i denna studie valt att inspireras av en analysmetod kallad CIT vilket betyder Critical Incident 
Teqnique. Denna metod innebär att forskaren granskar sin data och de observationer som anses vara 
avgörande för att svara på den eller de forskningsfrågor som ställts i studien. Den data som sparas 
används vidare i analysen (Löfdahl, Hjalmarron & Franzén, 2014). Forskaren sållar med andra ord 
bort den data som inte kan hjälpa till att svara på den frågeställning som ställts i studien. I första hand 
raderades bilder som vi ansåg inte gav oss svar på de frågeställningar som ställts i studien. Därefter 
valdes olika sekvenser fram i de filmer vi spelat in som antingen talade för inkludering eller 
exkludering. Alla filmer sparades då vi i varje film såg olika faktorer som kunde ha en påverkan på om 
barnen blev inkluderade eller inte. Dessa faktorer kopplade vi sen ihop med de fältanteckningar som 
skrivits. De filmsekvenser som valdes ut till analysen var de sekvenser där tillhörande anteckningar 
talade för samma sak, antingen inkludering eller exkludering. Vidare redovisas hur mycket data som 
samlats in respektive hur mycket data som använts i studien.  

Tabell 3 

Förskola 1 Förskola 2 
Insamlad videoobservation: 30 
minuter 

Insamlad videoobservation: 35 
minuter 

Insamlade fotografier: 28 stycken Insamlade fotografier: 21 stycken 
Använt material i studien: 30 
minuter videoobservation samt 13 
fotografier 

Använt material i studien: 35 
minuter videoobservation samt 9 
fotografier 

Totala mängden av använt material i studien: 65 minuter videoobservation 
samt 22 stycken fotografier. 
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Utifrån vår insamlade data har vi tittat efter olika faktorer som är relevanta för studiens syfte samt 
frågeställningar. Faktorer såsom: 

•   Ögonkontakt 
•   Minspel 
•   Gensvar 
•   Upplägg och utförande av aktiviteten 
•   Pedagogens ledarskap 

Exempel på vad vi menar kan vara inkluderande är när pedagogen möter och bekräftar barnet genom 
antingen ögonkontakt eller genom en verbal kommunikation. Exempel på vad vi menar kan vara 
exkluderande är motsatsen, alltså att ett barn varken får ögonkontakt eller någon form av bekräftelse 
av en pedagog under aktivitetens gång. Utifrån vår sparade data har vi sen analyserat och sökt efter 
mönster och meningsbärande enheter i relation till studiens syfte samt utifrån begreppen inkludering 
och exkludering. Med stöd av vår data har vi funnit tre olika teman som vi anser kan påverka om ett 
inkluderande eller exkluderande sker. Detta har vi gjort i tre olika steg vilka vi presenterar i 
turordning.  

Steg 1: Renskrivning 

Vi läste igenom samt renskrev våra anteckningar. Vidare markerade vi de delar som vi kunde sätta i 
relation med studiens syfte. I detta första steg försökte vi att urskilja det som vi ansåg hjälpa till att 
svara på om och hur barn blev inkluderade i aktiviteten samling.  

Steg 2: Hitta mönster och meningsbärande enheter 

Därefter sorterade vi ut händelser och ageranden i våra videoobservationer, både hos vuxna och barn, 
som ansågs kunde vara en bidragande faktor till att ett barn antingen blev inkluderad respektive 
exkluderad. Detta gjordes genom att sortera all data utifrån begreppen inkludering samt exkludering. I 
detta steg kändes det till en början svårt att välja ut olika delar då vi insåg att det var behövligt att gå 
igenom vår data vid flera tillfällen. Genom att granska och ifrågasätta våra egna tolkningar av vad vår 
insamlade data visade oss ledde oss fram till nya svar och tolkningar.  

Steg 3: Teman 

I detta steg sammanställde vi ageranden, utföranden och gensvar. Genom att koppla samman specifika 
ageranden/utföranden i samband med gensvar tyckte vi oss kunna skönja tre olika teman vilka vi 
valde att benämna: Pedagogernas förhållningssätt, gruppens storlek samt pedagogens ledarskap. 
Dessa tre teman kommer vi att presentera i resultatet för studien. 

4.6 Trovärdighet och giltighet 

Då vi valt att göra en kvalitativ studie har vi även valt att använda oss av trovärdighet och giltighet 
istället för validitet och reliabilitet vilket Ahrne och Svensson (2015) menar är mer relevant för en 
kvalitativ studie. Roos (2015) menar att trovärdigheten i en etnografisk studie dels handlar om hur 
forskaren har samlat på sig sina data. Om detta har gjorts på ett noggrant sätt, samt även om forskaren 
har samlat på sig tillräckligt mycket med data för att kunna analysera och dra slutsatser, leder till att 
studiens trovärdighet ökar. Vidare menar Roos (2015) att forskaren måste vara medveten om vikten av 
att strukturera upp sitt arbete för att på så vis minimera att sitt eget förgivettagande inte står i vägen 
för studiens syfte. Vi kan läsa: 
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I en etnografisk studie försöker man samla på sig så många olika data som möjligt och man gör 
det över en längre tid eftersom många olika typer av data ger större möjlighet att man faktiskt kan 
få ett svar på sitt syfte och komma närmare verkligheten (s. 51). 

För att stärka studiens trovärdighet har vi i metoddelen beskrivit våra val så noggrant som möjligt, 
detta på grund av att våra olika val påverkar om studien blir trovärdig eller inte (Ahrne & Svensson, 
2015). Båda förskolorna fick ta del av samma information, det vill säga syftet med studien samt 
tillvägagångsätt. Syftet med studien låg till grund för val av avdelningar att observera på, det vill säga 
de yngsta barnen. Valet av två förskolor kan vi eventuellt se som en svaghet då det blir en begränsad 
undersökningsgrupp. Vårt resultat kan därför endast gälla för de förskolor vi valt att arbeta med i 
studien. Vi påstår detta på grund av att aktiviteten samling kan te sig annorlunda mellan förskolor. 
Genom att använda observation som metod, vid flertalet tillfällen, samt att använda oss av både 
fältanteckningar, fotografering samt videoobservationer anser vi i enlighet med Roos (2015) stärker 
studiens trovärdighet. Genom våra videoobservationer samt fältanteckningar sökte vi efter mönster. 
Mönster som tydde på avgörande faktorer kring vad som påverkade samt hur det påverkade barns 
möjlighet till inkludering i aktiviteten samling. För att öka trovärdigheten i studien valde vi även att 
under vår analys presentera de tre teman vi fann. När det kommer till giltighet av studien menar Roos 
(2015) att det handlar om att använda sig av en teknik som passar studiens syfte, det vill säga vad ska 
observeras för att få svar på de frågeställningar som ställts? Detta stärker även Löfdahl, Hjalmarsson 
och Franzén (2014) då de menar att en forskare måste studera det som svarar på studiens syfte. Utöver 
observationer som metod har vi även skrivit fältanteckningar vid varje tillfälle. Vi bedömer vår studies 
trovärdighet samt giltighet som god då vi anser att den metod vi valt samt vårt tillvägagångssätt har 
gett oss rikt med data som legat till grund för vår analys. Vi anser att det enbart har varit en fördel att 
vara två stycken som observerat då det i sin tur krävt att vi behövt diskutera oss fram till olika svar 
samt att kritiskt ifrågasätta varandras olika tolkningar. 
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I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat utifrån den data som legat till grund för studiens 
analys. Syftet med studien var att observera aktiviteten samling för att på så vis undersöka vilka 
faktorer som påverkar om aktiviteten blir inkluderande eller exkluderande för barnen. Då vi 
analyserade vår data kunde vi skönja tre olika teman. Dessa teman används som rubriker i resultatet. 
Exempel kring varje tema samt en sammanfattande slutsats kommer att presenteras. Detta för att 
underlätta för läsaren. De tre teman som presenteras ska inte ses som enskilda då alla teman berör 
varandra. Vi har valt att presentera dessa teman separat för att tydliggöra studiens resultat.  

5.1 Pedagogernas förhållningssätt 

Hur pedagogerna tittar, lyssnar och agerar under samlingens gång hade betydelse för barnens gensvar 
och ageranden. Det vill säga om barnen fick möjligheten att bli inkluderade. Nedan följer fyra exempel 
på hur pedagogers förhållningssätt gentemot varandra samt pedagogers förhållningssätt gentemot 
barnen har en påverkan på barnens möjligheter till ett inkluderande.  

Exempel 1: 

Barn och pedagoger sitter i en cirkel på en matta. Varje person har en given plats. 
Pedagogen som leder aktiviteten har en grön påse med maracasägg i. Pedagogen går till 
varje barn varav de får ta ett varsitt maracasägg. Vid varje möte säger pedaoggen 
varsågod (Förskola 1) 

Exempel 2: 

Barn och pedagoger sitter i en cirkel på mattan. Alla barn får ta ett maracasägg. 
Pedagogen säger att de ska sjunga bä bä vita lamm varpå ett barn skakar på huvudet 
och säger nä. Detta barn lyfter upp sin hand och öppnar och stänger den varpå 
pedagogen frågar om han vill sjunga blinka lilla stjärna. Pojken ler och säger aa. 
Därefter säger pedagogen — ok, då gör vi det (Förskola 1) 

Exempel 3: 

En pedagog som varit ute med några barn befinner sig i hallen som är precis i 
anslutning till det rum där samlingen sker. Hon öppnar dörren, säger ett namn släpper 
in ett barn och stänger dörren igen. Barnen som deltar i samlingen tappar sin 
koncentration och vänder sig om, några av barnen lämnar mattan (Förskola 2). 

 Exempel 4: 

En pojke följer efter en pedagog som ska ha en samling. Pedagogen ställer sig vid en 
dörr. Pojken ställer sig också vid dörren och tittar upp på pedagogen som står där. 
Pedagogen vänder sig till pojken och säger: du brukar inte vilja vara med så du får 
stanna här ute. Pojken vänder sig om och går iväg (Förskola 2). 

 
 

5.  Resultat  och  analys  
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5.1.1 Sammanfattande slutsatser 

Vårt resultat visar att pedagogernas förhållningssätt hade en stor del i barnens möjligheter att bli 
inkluderade. I de fall där pedagogen på eget bevåg mötte varje barn resulterade i ett möte där både 
verbal kommunikation samt icke verbal kommunikation utbyttes. Vilket i sin tur kan tolkas som att ett 
inkluderande skedde. Vi ser också att när pedagogen organiserar aktiviteten samling med exempelvis 
givna platser och med tydliga ramar och innehåll samt en tydlig inledning skapar större möjligheter 
för barnen att både få och ta plats i aktiviteten. Resultatet visade även att när pedagogerna både 
uppmärksammade och lyssnade till barnens åsikter, genom att exempelvis tolka deras kroppsspråk, 
visade även det på ett positivt gensvar hos barnen. Detta visade sig främst genom barnens minspel. Vi 
ser att när pedagogen ”stämmer av” och bekräftar barnet/barnen fångar hon på nytt in barnen och kan 
lättare upprätthålla aktiviteten. Resultatet har även visat att pedagogers förhållningssätt gentemot 
varandra har en påverkan gällande barnens möjligheter till ett inkluderande. Om samlingen blir 
avbruten, på grund av olika faktorer, har vi sett hur påverkade barnen i samlingen kan bli. Detta talar 
för att möjligheterna till ett inkluderande minimeras.  Vårt resultat visar även hur pedagogers 
förutfattade meningar kan ta över och där deras förhållningssätt på ett mycket konkret sätt kan 
resultera i att exkludera barn. Det individuella förhållningssättet hos varje pedagog anser vi vara 
avgörande för om ett barn blir antingen inkluderad eller exkluderad.  

5.2 Gruppens storlek 

Vi observerade aktiviteten samling totalt sex gånger. Under dessa sex observationstillfällen var 
barnantalet färre vid fyra tillfällen. Vårt resultat visar att gruppens storlek är något som kan påverka 
samlingen o barnens möjligheter till inkludering. Nedan presenterar vi tre exempel på detta. 

Exempel 1 

Vid detta tillfälle var alla 16 barn närvarande. En av pedagogerna skakar påsen med 
maracasäggen och alla 16 barn kommer till mattan. Några av barnen sätter sig ner på 
mattan och några barn väljer att snurra omkring. Detta uppfattar några av de andra 
barnen och dessa barn gör då likadant. Detta resulterar i tillsägelser och 
tillrättavisanden, från alla tre pedagoger. Den pedagog som var ansvarig för samlingen 
hjälper nu till med att lugna ner barngruppen och alla tre pedagoger hjälps åt med att få 
alla barn att sätta sig på sina platser, vilket tar tid. De barn som från början satte sig på 
sina platser hinner resa sig upp och går iväg från mattan. Efter ett tag sitter alla barn på 
sina platser men pedagogen har svårt att påkalla alla barnens uppmärksamhet då de är 
upptagna med att titta och skratta åt varandra (Förskola 1). 

 Exempel 2 
  

Vid detta tillfälle var nio barn närvarande av totala 15. Alla tre pedagoger sätter sig på 
mattan och ropar ut att det är samling. Alla nio barn kommer och sätter sig. Ena 
pedagogen tar fram en påse med sångkort i. Denna pedagog tar upp ett sångkort i taget 
och hon visar kortet för ett barn i taget. När alla barn fått titta på kortet sjunger de den 
sång som sångkortet visar (Förskola 2). 

   
 Exempel 3 

Vid detta tillfälle var nio barn av totala 15 närvarande. Till en början sjunger barn och 
pedagoger sånger utifrån olika sångkort. Dessa kort väljs ut av en pedagog. Vid ett 
tillfälle tar en pedagog upp ett sångkort med sången Lilla snigel på. En flicka säger nej 
och tittar ner i golvet. Pedagogen ser detta och frågar flickan om hon inte vill sjunga 
Lilla snigel, flickan skakar på huvudet. Pedagogen frågar då om flickan vill sjunga en 
annan sång varpå flickan visar något med sina händer. Pedagogen tolkar flickans 
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agerande och frågar om hon vill göra ramsan Tre små apor hoppade i sängen, flickan 
säger ja (Förskola 2). 

5.2.1 Sammanfattande slutsatser 

Vårt resultat visar att vid de tillfällen då barnantalet var färre resulterade i att varje barn fick mer 
kontakt med en pedagog. Vi ser att när det är färre barn i barngruppen resulterar det till större 
utrymme för bekräftelse och minskar därför möjligheten för barnen att bli det som pedagoger 
benämner som stökigt. Det var även vid dessa tillfällen då pedagogerna vände sig till barnen och 
lyssnade in olika åsikter, exempelvis genom att fråga vilken sång som skulle sjungas. Vid dessa 
tillfällen upplevde vi även att pedagogerna tog sig tid till att bemöta varje barn. Exempelvis då en 
pedagog går runt till alla barnen för att visa sångkortet. Vid de tillfällen då barngruppen var fulltalig 
uteblev det individuella mötet och vid dessa tillfällen utgavs det fler tillsägelser samt tillrättavisningar. 
Hade pedagogerna vid dessa tillfällen tagit tillvara på barnens intressen, exempelvis då barnen började 
snurra, kanske hade resulterat i en aktivitet där både barnets intresse låg i fokus samt där pedagogerna 
inte hade behövt störa denna aktivitet genom att ge tillrättavisningar. Vi tycker att pedagogerna 
därmed brister i förmåga att fånga upp och utgå från barnens intressen. Vi upplevde att pedagogerna 
vid dessa tillfällen blev mer röriga genom att de blev med rörliga. Fokus från att hålla i en samling 
upplevde vi minskade då alla pedagoger både tillrättavisade och försökte att lugna barn. Detta skedde 
med hjälp av muntliga tillrättavisanden och även genom konkreta handlingar som att exempelvis lägga 
en hand på de barn som inte ville sitta still. När gruppen blev rörig resulterade även i att de barn som 
från en början upplevdes vara koncentrerade samt de barn som upplevdes vilja delta i samlingen även 
de tappade fokus. Detta visade sig genom att barnen exempelvis lämnade sin plats. Här kan vi se de 
som att begreppet inkludering blir motsägelsefullt. Några av barnen visade inget intresse av att delta i 
samlingen. Det som däremot observerades var att barnen till en början hade ett samspel sinsemellan. 
Detta visades genom att de snurrade tillsammans på mattan. Ett barn började, flera barn tog vid. 
Mellan barnen utbyttes leenden, skratt och fysisk kontakt. Detta samspel kan vi tolka som att barnen 
får uppleva känslan av att vara inkluderad i den gemensamma gruppen, oavsett om det är ett sampel 
mellan barn och pedagog eller barn och barn.  

5.3 Pedagogernas ledarskap 

Vi anser, utifrån vår data, att samlingar där alla satt i en ring, och därmed kunde se både varandra och 
de vuxna, var de samlingar där vi upplevde att fler barn deltog i. När pedagogerna var tydliga, 
närvarande och framförallt hade ett förutbestämt material att förhålla sig till under samlingen 
upplevde vi skapade ett större intresse hos barnen. Det är pedagogen som talar om när, var och hur 
aktiviteten ska utföras. Nedan presenteras två exempel. 

 Exempel 1 

En pedagog sätter sig på en rund matta. I sin hand håller hon en grön tygpåse. Hon 
börjar skaka påsen varav man hör ljudet av en maracas. Detta ljud påkallar alla barnens 
uppmärksamhet. Alla barn släpper det de gör och springer till den runda mattan. Runt 
mattan, på golvet, sitter det en fasttejpad bild på varje barn samt pedagoger som tillhör 
avdelningen. Pedagogen ber barnen att sätta sig på sina platser vilket de gör. Nu har 
även de andra två pedagogerna satt sig på sina platser. Samlingen påbörjas genom att 
pedagogen med den gröna påsen välkomnar alla barn och talar om att de ska arbeta 
med maracasäggen. Hon lägger den gröna påsen i mitten av mattan. Sedan säger hon 
ett namn i taget, varje barn får vänta på sin tur att hämta ett maracasägg. När alla barn 
hämtat sitt ägg börjar pedagogerna att sjunga bä bä vita lamm. De sjöng fyra sånger och 
samtidigt skakades dessa maracasägg. Den sista sången var en avslutningssång som löd: 
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”Alla händer säger klapp klapp klapp, alla fötter säger stamp stamp stamp. Huvet säger 
nick o nick, klockan säger tick o tick, nu är det dags att äta” (Förskola 1) 

Efter denna sång la den ansvariga pedagogen, det vill säga pedagogen med den gröna 
påsen, fram påsen på mattan igen. Hon talade om för barnen att hon skulle lägga ner 
sitt ägg först och talade även om att efter henne så var det deras tur. Ett barn i taget fick 
sitt namn sagt och när alla ägg var lagda i påsen sa pedagogen att nu är samlingen slut 
nu ska vi äta lunch. Barnen lämnade sina platser och gick till dörren som ledde in till 
deras matsal (Förskola 1). 

Exempel 2: 

En pedagog sätter sig på mattan och börjar sjunga. Några barn kommer och sätter sig. 
Några andra barn fortsätter med det de håller på med. Ett barn som satt sig på mattan 
tittar sig omkring och ropar på några av de andra barnen. Flera av barnen vänder sig för 
att påkalla de andra barnens uppmärksamhet genom att ropa. Pedagogen slutar sjunga 
och ropar även hon till de andra barnen. Flera barn kommer och sätter sig varpå 
pedagogen börjar sjunga igen, nu en annan sång. Ett av barnen ställer sig upp och pekar 
mot en hylla varpå en sångpåse ligger. Pedagogen lämnar mattan för att hämta 
sångpåsen. Några barn följer efter henne och lämnar även mattan. Pedagogen säger åt 
barnen att sätta sig på mattan. När pedagogen sitter på mattan igen sätter sig barnen 
nära henne och många vill ta ett kort ur sångpåsen. Under denna tid väljer även några 
barn att lämna samlingen. Pedagogen väljer själv ett sångkort och börjar sjunga igen 
(Förskola 2). 

5.3.1 Sammanfattande slutsatser 

I vårt resultat blev det tydligt hur pedagoger kan och använder sitt ledarskap för att genomföra 
aktiviteteten samling. Med hjälp av en tydlig organisation där samlingen kretsar kring upprepade 
rutiner och tydlig struktur av aktivitetens innehåll ser vi positiva effekter såsom upprätthållande 
intresse och fokus. På förskola 1 användes samma rutiner och även samma sånger vid varje samling 
vilket vi anser vara positivt, framförallt i arbetet med små barn. Det blev även tydligt vem som 
ansvarade för aktiviteten, det var pedagogen med den gröna påsen. Barnen visste vilka sånger som 
skulle sjungas och även i vilken ordning. Detta visade sig genom att barnen började gestikulera de 
tillhörande rörelser innan sången hade påbörjats. Detta tillvägagångssätt tror vi ger en ökad möjlighet 
för barnen att bli inkluderade då både barn och pedagoger vet vad som komma skall. Barnen gjorde 
som de blev tillsagda och förväntades att göra, vilket i sin tur ger barnen ytterligare bekräftelse på sin 
delaktighet vilket vi vidare tänker kan resultera i en känsla av att vara inkluderad. Detta i sin tur 
skapade ett samspel mellan pedagoger och barn. Resultatet visar även att när aktiviteten inte är 
förankrad hos barnen, och där även pedagogen inte är tydlig nog med sitt syfte gentemot barnen, 
resulterade i en mer rörig aktivitet. I ena exemplet avbröts exempelvis sången vid flera tillfällen för att 
dessutom inte tas vid. Vid detta tillfälle lämnar även pedagogen mattan för att hämta sångpåsen. Dessa 
avbrott kan vi enbart se som negativa då det tydligt visade sig störa den pågående aktiviteten. 
Möjligheterna för barnen att ha ett samspel med denna pedagog anser vi minimeras betydligt på grund 
av aktivitens upplägg. Vi anser att vara en ledare inte enbart innebär att se till att göra en aktivitet 
tillsammans med barnen, även innehållet och upplägg är av betydelse. 
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Diskussionen är strukturerad utifrån studiens syfte, resultat samt begreppen inkludering och 
exkludering. Diskussionen består av resultat, egna reflektioner, resultat, litteratur samt 
metoddiskussion. Vi har valt att dela upp diskussionen i olika rubriker, detta för att göra det så enkelt 
som möjligt för läsaren. 

6.1 Pedagogens medvetenhet 

I Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) används varken ordet inkludering eller exkludering. Det vi däremot 
kan läsa är ”.. att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”. Att uppleva sig vara en tillgång kan vi 
direkt koppla till Falvey och Givners studie (2005) vilka menar att båda begreppen inkludering och 
exkludering handlar om just en specifik känsla, att uppleva sig vara någonting. Om varje barn ska få 
uppleva sig vara en tillgång i gruppen krävs det ett medvetet förhållningssätt från pedagogernas sida. 
Att varje pedagog är medveten om att allt som görs och även sägs antingen kan skapa en känsla hos 
den unika individen av utanförskap/exkludering eller känslan av tillhörighet/inkludering. Hur kan vi 
se att ett barn upplever sig vara någonting, och framförallt gällande de barn som inte ännu utvecklat 
sitt verbala språk? Våra resultat visar att barnens kroppsspråk är oerhört tydliga. Detta språk ger oss, 
om än inte verbalt, tydliga riktlinjer på hur information mottas och ger oss även riktlinjer på hur den 
upplevs gällande både det vi gör och säger. Precis som Svensson (1998) menar har alla barn olika 
signaler vilket blir ett sätt för de yngre barnen att kommunicera med sin omvärld. Dessa signaler 
måste pedagogerna lära sig att tolka för att förstå deras språk. Vi har i denna studie förstått att 
pedagogerna inte är medvetna om vikten av att förstå att barngruppens dynamik är något som 
påverkar aktiviteten samling och vikten av att förstå hur sitt eget förhållningssätt både påverkar 
individen men även barngruppen som helhet. Det blir tydligt att medvetenheten kring detta saknas. 
Om man nu väljer att hålla i en aktivitet där man vill att alla barn ska delta, borde då inte pedagogerna 
vara medvetna om att varje barn är en unik individ som behöver bemötas och bekräftas utifrån dess 
olika förutsättningar. Vidare tänker vi att en aktivitet där många små barn deltar borde innebära att 
aktivitetens utförande är föränderligt. Ett uttalat syfte blir en grund att stå på men där vägen dit kan se 
olika ut från gång till gång. Om pedagogerna är medvetna om att deras ledarskap är en faktor som 
indirekt talar om för barnen vad som förväntas av dem tror vi kan användas ur en mer positiv vinkel 
där barnens intresse faktiskt kan vara med och styra aktivitetens upplägg, utan att syftet förändras 
eller tas bort. Vi anser att det hela tiden handlar om att vara medveten om det som sker i barngruppen 
och varför, visar barnen minskat intresse på grund av att gruppen är för stor eller är det så att 
innehållet i aktiviteten inte tilltalar alla, och varför i så fall? Vårt resultat visade att pedagogernas 
förhållningssätt hade stor påverkan kring barnens gensvar. Pedagogernas agerande hade en direkt 
påverkan på barngruppen och deras agerande. Det blev exempelvis tydligt hur samspelet mellan 
pedagog och barn öppnade upp för möjligheter, enligt vår tolkning, att framkalla en känsla av 
inkludering hos barnet, en känsla av tillhörighet. Detta visade sig genom barnens positiva gensvar 
vilket kunde vara ett leende. Vi har tydligt sett att ett medvetet förhållningssätt är avgörande i mötet 
med barnen i aktiviteten samling. En medvetenhet kring att vi som pedagoger ställs inför många val 
exempelvis hur vi inbjuder till en samling, hur vi har delat upp uppgifterna bland pedagogerna, syftet 
med samlingen samt ett tydligt avslut. Vår data visar att vi som pedagoger hela tiden måste göra 
medvetna val. Vi har till exempel sett hur en tydlig inbjudan till en samling har stor betydelse i arbetet 
att inkludera barnen i samlingen. Att påkalla uppmärksamhet och visa på en ny aktivitet är ett sätt att 
inleda en aktivitet. Vi ser också att det är viktigt att syftet är tydligt samt även avslutet på aktiviteten. 
Detta för pedagogens lugn och tydlighet som ledare samt för att underlätta att hålla kvar intresset hos 
barnen.  

Vi menar även att det är av vikt att pedagoger skaffar sig en tydlig bild kring barnets behov och 
intressen för att därefter fånga upp barnet.  När det gäller mindre barn anser vi att det är ett måste att 
det finns en medvetenhet kring vikten av ögonkontakt, minspel och gensvar. Exemplet med pojken 
som exkluderas från samlingen visar på en omedvetenhet kring barnets intresse eller kanske ännu 
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värre, att pedagogens förutfattade meningar resulterar i att barnet exkluderas. Pedagogen förutsätter 
att pojken inte vill vara med medan vi anser att allt pojken gör och säger, genom sitt kroppsspråk, är 
att visa att det är precis det han vill, vara med.   

6.2 Faktorer som påverkar ett inkluderande  

Resultatet visade även att pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen förändrades på grund av 
yttre faktorer såsom exempelvis barnantal i gruppen. Skolinspektionen (2016) fann i sin granskning 
att uppmärksamheten som barnen fick på förskolor var bristfällig varpå barngruppens storlek var en 
påverkande faktor. I vår studie har vi sett att själva begreppet inkludering kan bli motsägelsefullt.  
Barnen hade inte alltid samma möjligheter till ett individuellt samspel med pedagogerna, däremot 
hade de tillfälligt ett samspel sinsemellan. Detta samspel tror vi kan, om pedagogerna tar vara på vad 
barnen gör, leda till att fler barn blir inkluderade i aktiviteten om än det är så att aktiviteten för 
tillfället styrs av barnen. Pedagogernas förhållningssätt och även deras möjligheter till ett individuellt 
samspel med barnen upplevde vi minskade då barngruppen var fulltalig. Dock visade resultatet på att 
barnen sinsemellan hade ett pågående samspel med varandra. Barnen kanske upplevde känslan av att 
vara inkluderad genom detta samspel och då dessutom helt utan en vuxen. Vi funderar kring om detta 
samspel hade kunnat användas för att öppna flera möjligheter till ett inkluderande för alla barn i 
gruppen. Vid ett observationstillfälle när gruppen var fulltalig kunde vi tydligt se att barnen sökte sig 
till varandra istället för till en pedagog då pedagogen inte lyckades få en kontakt med alla barn. Vid de 
observationstillfällen då det var mindre barn i grupperna kunde vi se att pedagogerna hann med och 
kunde se och möta varje barn via exempelvis ögonkontakt eller något så enkelt som ett leende. Här 
kunde vi tolka att de flesta barns gensvar var positivt, log pedagogen mot ett barn svarade detta barn 
oftast med ett leende tillbaka. Vi funderar kring upplägg av de samlingar vi tagit del av. Under samtliga 
observationstillfällen var det fokus på att sjunga. Anledningen till detta kan vi inte svara på men vi 
tänker att det finns så mycket mer att erbjuda i en samling. Vi poängterar vikten av rutiner och då 
framförallt med små barn men vi ifrågasätter även varför man väljer det innehåll som man gör. Om 
barnen skulle få vara med och påverka samlingens innehåll tror vi att den kanske skulle annorlunda ut 
samt att möjligheter till ett inkluderande skulle öka. Att se till barnens intressen, exempelvis vid det 
tillfälle där barnen börjar snurra, tror vi skulle vara en stor fördel för att barnen ska känna sig både 
delaktiga och inkluderade. Vi påtalar vikten av att både våga vara flexibla och exempelvis utgå från 
barnen, samt att ha fungerande rutiner under denna aktivitet.  

6.3 Social interaktion 

Fischbein och Österberg (2004) menar att förskolan har stora möjligheter att anpassa sin verksamhet 
utifrån barnen. Om pedagogerna skulle vara mer normkritiska skulle då aktiviteten samling bli en 
arena där inkludering blev en självklarhet? Om ändamålet för aktiviteten skulle vara att arbeta för att 
alla barn ska få ett möte där möjligheten att uppleva sig vara inkluderad stod i fokus kanske det precis 
som Rubinstein Reich menar (1993) skulle resultera i att den sociala interaktionen mellan både 
pedagoger och barn och även mellan barn och barn skulle bli mer synlig. Författaren menar att det är i 
den sociala interaktionen som ett litet barn kan förmedla sina känslor. Exemplet där barnen till en 
början snurrar tillsammans kunde vara ett sådant tillfälle. Vad hade hänt om pedagogerna bejakat 
detta och inte lagt fokus på att få alla barn att sätta sig på mattan? Om pedagogerna lyckas fånga upp 
de signaler som barnen signalerar istället för att negligera och tillrättavisa tror vi skulle resultera i att 
aktiviteten skulle formas efter barnens intressen och därmed även öka möjligheterna för barnen att 
vara delaktiga och känna sig inkluderade. Göransson (2004) menar att inkludering handlar om att 
barnen ska känna samma känsla, en känsla av att vara delaktiga och då anser vi att det är 
pedagogernas uppgift att lyssna in och bejaka det barnen säger oss, om än med sitt kroppsspråk.  

De gånger då pedagogerna upplevdes som stressade eller var tvungna att korrigera barngruppen 
upplevde vi ändå kunde skapa möjligheter till ett inkluderande. Vi har tydligt sett hur barn funnit en 
tillfredställelse i att möta varandra med blickar, leenden, skratt och ett kroppsspråk där de exempelvis 



 

22 
 

härmade varandra. Detta kan vi i vår tur koppla till det som Falvey och Givner (2005) beskriver att 
inkludering handlar om, en känsla en känsla som kan vara att känna sig viktig, accepterad, glad och 
positiv. Kanske kan det vara så att barnen trots allt upplever en känsla av att vara inkluderade trots att 
de inte ses som deltagande av pedagogerna. Att känna sig inkluderad tror vi inte behöver betyda att det 
endast sker mellan barn och vuxen utan den känslan tror vi även kan upplevas mellan barn och barn. 
Vid de tillfällen när barnen satt samlade i en ring upplevde vi att de vuxna hade betydligt lättare att få 
ögonkontakt med varje barn. Vid de samlingar där aktiviteten blev störd av olika faktorer resulterade i 
en rörig aktivitet där möjligheter till ett samspel mellan både vuxna och barn, vuxna och vuxna samt 
mellan barn och barn begränsades i allra högsta grad.  

6.4 Struktur  

När vi granskar vår data ser vi att det kan vara avgörande hur fördelningen bland pedagogernas 
uppgifter under samlingen ser ut. Att det är uttalat vem som håller i vad under samlingens gång. Vi ser 
också att ett tydligt syfte med tydlig inledning, genomgång och avslut på en samling skapar ett lugn 
hos både barnen samt hos pedagogerna. Vi har fått se fördelarna med att pedagogerna har uttalade 
uppgifter under en samling för att på så vis ha möjlighet att fånga upp och därmed inkludera varje 
barn i aktiviteten. Detta genom exempelvis ögonkontakt, kroppskontakt eller annat minspel, för att 
visa på gensvar. Glädjande var att se hur barnen sinsemellan håller fast i och även upprätthåller fokus 
på samlingen genom att bekräfta varandras delaktighet och samförstånd genom till exempel blickar 
och leenden. Vi har fått syn på hur sårbar en samling kan vara med de olika avbrott som kan uppstå, 
både mellan barn och barn och mellan barn och vuxen samt även vuxna emellan och därav är vikten av 
en struktur än mer viktig. 

Att samlas i en cirkel skulle kunna vara ett av de val som görs för att skapa en god förutsättning för att 
lättare inkludera barn i samlingen.  Rubinstein Reich (1993) menar att samlingen skapar en känsla av 
gemenskap och samhörighet med hjälp av dess historiska struktur och ordning, vilket är att sitta ner i 
en ring under samlings gång. Vi upplever även att barngruppens storlek är en faktor som kan påverka 
pedagoger på olika sätt och därav är det än mer viktigt att det finns uttalade uppgifter eller 
ansvarsområden. Vikten av att kritiskt kunna granska den verksamhet man bedriver samt våga 
ifrågasätta det som görs tror vi resulterar i att en aktivitet såsom samling skulle kunna utvecklas. Om 
denna aktivitet figurerar som en rutin där ett syfte inte är förankrat hos pedagogerna är enligt oss en 
aktivitet som inte gynnar barnen på något vis. Om förskolan ska erbjuda en verksamhet som ska utgå 
från barnen (Skolverket, 2010) är det enligt oss ett måste att våga ifrågasätta det man gör. Detta är 
även något som Emanuelsson (2004) samt  Nilholm (2003) stärker då dessa författare menar att det 
krävs en planerad organisation för att genomföra aktiviteter och tillmötesgå varje barns behov. 

Vi anser även att en viktig del är att man känner sig trygg i sin ledarroll, vilket också underlättas 
genom en tydlig planering och organisation samt kommunikation gällande aktiviteten. Att dela upp 
aktiviteten i uppgifter, vem gör vad och när, har vi förstått kan skapa ett lugn hos den pedagog som 
leder aktiviteten. Vi ser också på motsatsen där pedagoger vid stress signalerar oro via sitt kroppsspråk 
som snabbt smittas av på barngruppen. Vi tänker oss då att ett tydligt ledarskap visar sig inte endast 
genom ett medvetet förhållningssätt utan också genom tydligt planerade och strukturerade aktiviteter 
vilket bevisat är en faktor som påverkar barns möjligheter till att samspela med pedagoger 
(Skolinspektionen, 2016). 

6.5 En skola för alla 

Det är tydligt att begreppet en skola för alla tolkas på olika sätt. Möjligheterna för att skapa just en 
skola för alla anses vara svårt och då främst i skolan på grund av dels för lite resurser samt att den 
undervisning som sker inte är anpassad efter barn i behov av särskilt stöd. Det handlar inte om barn 
med en uttalad diagnos, snarare barn som inte anses följa samma utveckling som de andra.  Dessa 
barn får ofta en anpassad undervisning vilket betyder att de exkluderas från den gemensamma 
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gruppen vilken i sin tur krockar med begreppet en skola för alla. Att tillmötesgå varje människa och 
framförallt tillgodose dennes olika behov är något som framkommer vara mycket svårt. Barns olika 
behov och förutsättningar är något som oftast ses som ett hinder och som då även blir en svårighet att 
bemöta. Enligt Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) ska förskolans verksamhet arbeta aktivt för att varje 
barn inte diskrimineras på något vis oavsett förutsättningar. Att barnens olika förutsättningar kan 
skapa olika behov vilka ska bemötas. Exkluderande av barn från den gemensamma gruppen kan vi 
förstå både sker i skolan och i förskolan. Syftet kan vi även relatera till varandra, att få stöd i ett 
specifikt område. Inom förskolan är det barn som har en uttalad svårighet av något slag som får erfara 
detta. Skillnaden mellan dessa två enheter är dock att inom förskolans värld kan denna form av 
exkluderande ske i den gemensamma gruppen. Att i barnens vardag väljer pedagogerna att arbeta med 
specifika områden utifrån barnens behov, exempelvis språk, detta tillvägagångssätt är inte lika möjligt 
inom skolan. Vi anser att en skola för alla borde vara en skola som möter upp varje individ efter dess 
behov och förutsättningar. Om vi hela tiden utgår ifrån någon slags normalitet tror vi att detta är svårt 
att uppnå. Det skulle istället förutsätta att vi har ett förhållningssätt där våra olikheter står i fokus och 
normen blir den gruppen man för tillfället har. Vi tror att alla barn är i behov av särskilt stöd i olika 
stadier i sin utveckling. Kan det vara så att förskolan har ett större fokus på just barnens olikheter och 
därmed hela tiden utvecklas i att fånga upp och se vinsterna med dessa? Om pedagoger hela tiden är 
medvetna om de val som görs och kanske framförallt varför de görs tror vi skulle kunna resultera i att 
barnens möjligheter att uppleva sig vara inkluderad skulle bli flera. Om aktiviteten samling skulle 
baseras och utgå från det barnen gör, skulle det då öppna upp nya vägar att förstå barnens språk och 
därmed skapa möjligheter att uppnå det mål i Lpfö 98/10 (Skollagen, 2010) som menar att alla barn 
ska få uppleva sig vara en tillgång? Precis som Kultti (2012) menar så kan aktiviteten erbjuda olika 
saker beroende på om barn får möjlighet att göra den till sin egen eller inte. Även om vårt resultat visar 
att barnen som deltar i aktiviteten samling kommunicerar utifrån deras förutsättningar så kan inte 
pedagogerna alltid bemöta och bekräfta varje barn, detta tror vi dock inte alltid behöver innebära att 
barnet upplever sig vara exkluderad. Att vara medveten om sin roll samt den makt vi besitter tror vi är 
ett måste för att vidare förstå att det vi gör resulterar i en känsla hos varje barn, en känsla av att 
antingen vara inkluderad eller exkluderad.  

6.6 Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av ostrukturerade observationer. Detta i form av videoinspelningar samt 
fotografering. Vi har även skrivit fältanteckningar. Vi anser att dessa metoder har varit mycket 
användbara för att hjälpa oss att svara på studiens syfte samt de frågeställningar som ställts. I 
efterhand tänker vi att vi hade kunnat göra annorlunda gällande främst två saker. Det ena är att 
använda sig av antingen en till person som filmar eller ett stativ med en kamera. Detta för att få en 
bredare bild av de olika skeenden som sker. Det andra är att intervjua pedagogerna. Vi hade velat få 
reda på huruvida pedagogerna tänker och planerar denna aktivitet samt utifrån vad. Detta är något vi 
bär med oss inför eventuell vidare forskning. Vi anser dock att de data vi fått in i denna studie genom 
anteckningar, filmer samt fotografier har gett oss ett bra underlag.  

Vi har under denna studie försökt att vara så objektiva som möjligt. Utifrån vår data har vi gjort egna 
tolkningar och vi vill belysa att dessa tolkningar är enbart utifrån oss själva. Vi har gjort våra 
observationer på två förskolor och då aktiviteten samling kan se annorlunda ut på alla olika förskolor 
ska denna studie inte ses som något svar, mer en riktlinje. Vi är tacksamma över att dessa två förskolor 
ville ta emot oss samt att alla berörda föräldrar godkände vår förfrågan. Vi vet av egen erfarenhet att 
det inte alltid är lätt att göra sitt arbete under tiden man blir observerad. Vi har vid olika tillfällen 
förstått pedagogernas ageranden men har så gott som vi kan valt att se på det objektivt utan att lägga 
in en egen förståelse i vår analys av observationen. 
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6.2 Vidare forskning inom området 

Denna studies syfte har varit att bidra med kunskap om aktiviteten samling genom att observera de 
yngsta barnen och dess pedagoger i denna aktivitet. Detta för att studera vilka faktorer som kan 
påverka barnens möjligheter till att bli inkluderade. Många funderingar och tankar har väckts under 
denna studies process. Funderingar kring hur och varför vi som arbetar inom förskolan gör som vi gör 
i denna aktivitet. Är det så att aktiviteten samling är en aktivitet som finns i verksamheten endast för 
att normen säger så? Eller är samlingen en pedagogisk aktivitet som styrs och leds utifrån de 
styrdokument som finns? Kanske är det både och? Tas barnens intressen i beaktande när innehållet i 
denna aktivitet väljs fram?  

Att observera aktiviteten samling samt göra intervjuer med både pedagoger och barn skulle vara ett 
sätt att forska kring hur och varför aktiviteten utförs som den görs. Denna studie är gjord på två 
förskolor. Intressant vore då att göra en studie på fler förskolor.  
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Hej! 

Vi heter Jessica Ekholm och Jessica Wretman. Vi läser till förskollärare på Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. Vi arbetar även parallellt med våra studier inom förskolan. Nu ska vi 
skriva vårt examensarbete och vi har valt att skriva om små barns möjlighet till inkludering via 
aktiviteten samling. Vi vill med vår undersökning undersöka vad som kan påverka barns möjligheter 
till ett inkluderande i denna aktivitet. Vi har valt att observera de yngsta barnen på två förskolor varav 
din förskola är den ena. Om du anser att detta låter intressant får du gärna vidarebefordra detta brev 
till berörd avdelning. Har du frågor är du välkommen att återkomma i ett vändande mail.  

Mvh Jessica och Jessica  
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Hej! 

Vi heter Jessica Ekholm och Jessica Wretman. Vi läser till förskollärare på Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. Vi arbetar även parallellt med våra studier inom förskolan. Nu ska vi 
skriva vårt examensarbete och vi har valt att skriva om små barns möjlighet till inkludering via 
aktiviteten samling. Vi vill med vår undersökning undersöka vad som kan påverka barns möjligheter 
till ett inkluderande i denna aktivitet. 

För att kunna undersöka detta samt få fram data som kan ge oss svar på våra frågeställningar har vi 
valt att göra observationer i form av fotografering, videoinspelningar samt föra fältanteckningar. Detta 
kommer sedan att ligga till grund för studiens analys. Vi kommer att utföra dessa observationer vid tre 
olika tillfällen och då under hela samlingens gång. Dessa bilder, filmer samt anteckningar kommer inte 
att redovisas i studien utan är endast till för oss.  

All data som samlas in är endast till för oss och vår studie. Vi följer Vetenskapsrådets regler gällande 
sekretess och även anonymitet. Detta innebär att ingen annan på något vis får ta del av det insamlade 
materialet. Du som vårdnadshavare kan även när som helst avbryta ditt barns medverkan. Allt 
material kommer att hållas inlåst samt förstöras när studien är godkänd. Inga barn kommer i studien 
att presenteras vid namn och ingen förskola kommer att nämnas vid namn. 

Vi är mycket tacksamma om du ger ditt samtycke till detta. Har du frågor är du mycket välkommen att 
maila någon av oss. Vi önskar att denna blankett lämnas in till din förskola senast den 15-11-02.  

Jag ger mitt samtycke  Jag ger INTE mitt samtycke 

      
   

 

Du kan nå oss via mail: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Med vänlig hälsning 

Jessica Ekholm och Jessica Wretman 
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