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Abstract 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har inom 

inkludering i förskolan med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Studiens 

frågeställning utgår från förskollärarnas erfarenheter och dess innehåll. Metoden som 

studien bygger på är semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare från fyra olika 

förskolor. Det insamlade materialet analyserades och kategoriserades i olika teman 

utifrån studiens syfte. Resultatet visar att det finns brist på kunskap, kompetens och 

erfarenhet gällande arbetet med inkludering i en förskola för alla samt att stora 

barngrupper påverkar förskollärarnas arbete vilket gör att det blir svårt att möta alla 

barn och deras behov.  
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Förord  

 

Att förskollärarnas arbetssätt har mycket gemensamt med det vi lärt oss under 

utbildningen är väldigt intressant och spännande. Denna studie har gett oss som 

blivande förskollärare ökad kunskap kring begreppet inkludering i förskolan. Vi vill 

därmed tacka alla förskollärare som vi fått besöka och som deltog i vår studie.  

 

Vi vill även tacka våra familjer för allt stöd vi fått under utbildningens gång. Slutligen 

vill vi tacka våra handlare från VFU:n (verksamhetsförlagda utbildningen) för den 

kunskap vi fått, det har varit väldigt lärorikt.  
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1. Inledning 

Under förskollärarutbildningen fick vi läsa en kurs om specialpedagogik och fastnade 

för begreppet inkludering. Nilholm (2006) beskriver begreppet och menar att alla barn 

oavsett behov ska få delta i förskolans verksamhet. Förskolan är en plats som ska lägga 

grunden för barnens livslånga lärande. Fokuset ska enligt förskolans läroplan Lpfö 98 

ligga på lek, samspel, lärande, engagemang och delaktighet. Förskolans verksamhet ska 

skapa trygghet hos barnen samtidigt som det ska vara roligt och lärorikt. Förskolans 

uppdrag är att anpassa verksamheten efter alla barn oavsett behov. De barn som behöver 

stöd i förskolan ska få det stöd de behöver. Dessa stöd ska utformas utifrån barnets egna 

förutsättningar och behov för att barnet ska utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 

2016). Förskolan har även som uppdrag att se till att alla kan delta i förskolans 

verksamhet oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Enligt förskolans 

läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska alla barnen få det stöd de behöver, frågan är om 

det verkligen är så. Fokuset i denna studie ligger på begreppet inkludering då 

inkludering är ett viktigt ämne som både tas upp i förskolans läroplan Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) och i skollagen (SFS 2010:800) och det är därför viktigt att öka 

kunskapen om detta. Förskolan är en skola för alla oavsett behov och därmed ställs det 

höga krav på förskollärarna. Frågan är då om förskollärarna har tillräcklig kompetens 

för att kunna möta alla barn och deras behov. År 1994 i Salamanca antogs en 

handlingsram för specialpedagogiska åtgärder angående barn i behov av särskilt stöd. I 

Salamancadeklarationen belyser man alla barns rätt till undervisning och att utbildning 

är för alla. Det står även att om man arbetar med en pedagogik där barnet sätts i främsta 

rummet gynnar det barnet i sig och även hela samhället. Det handlar alltså om att 

undervisningen måste anpassas efter barns behov (Svenska Unescorådet, 2006).  

 

 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att beskrivas utifrån olika kategorier kring 

ämnet inkludering och barn i behov av särskilt stöd.  
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2.1. Inkludering och integrering  

Enligt Nilholm (2007) handlar begreppet inkludering om allas rätt till delaktighet och 

närvaro. Tidigare användes begreppet integrering istället vilket menas att avvikande 

barn skulle bli delaktiga i den miljö som existerade. Begreppet inkludering handlar 

istället om att förändra den befintliga miljön och anpassa den efter barnens behov. Idag 

använder vi oss av begreppet inkludering men ända fram till 1990-talet användes 

begreppet integrering av barn med funktionshinder (Nilholm, 2007). Brodin (2011) 

beskriver skillnaden mellan integrering och inkludering. Enligt författaren behöver man 

ha varit segregerad för att kunna bli integrerad, det vill säga att det har skett en 

uteslutning och sedan flyttats in i verksamheten. Författaren menar även att man är en 

självklar del av en enhet om man alltid har varit innesluten, det vill säga inkluderad i 

verksamheten. Begreppet inkludering handlar enligt Brodin om att vara engagerad och 

delaktig med möjligheten att själv kunna påverka sin situation (a.a.).  

 

2.2. Lagar och styrdokument  

Enligt läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska förskolans verksamhet 

anpassas till alla barn, oavsett om de är i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd. 

Verksamheten ska utformas på sådant sätt att barnets individuella behov och 

förutsättningar tas hänsyn till för att barnet ska utvecklas så långt som möjligt (a.a.).  

 

I Skollagen (SFS 2010:800) paragraf 1 står det att man ska ta hänsyn till barnens olika 

behov. Barn ska få det stöd och stimulans som behövs för att utvecklas så långt som 

möjligt.  

 

Salamancadeklarationen lyfter upp ett nytänkande inom specialpedagogiken. Detta 

innebär att skolor ska kunna erbjuda strategier som ger alla barn lika förutsättningar. 

För att integreringen ska lyckas krävs allas medverkan, det gäller lärare, skolpersonal, 

elever, föräldrar och andra som är verksamma inom skolan. En integrerad skola handlar 

enligt Salamancadeklarationen om att alla ska lära tillsammans oavsett svårigheter och 

skillnader (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

FN:s barnkonvention lyfter alla barns rättigheter och lika värde. I artikel 2 står det att 

alla barn ska skyddas mot diskriminering av alla former och artikel 3 lyfter barnets 



 

3 

 

bästa. Det är alltid barnets bästa som står i främsta rummet i olika beslut som rör barn. 

Barnkonventionen står även för att handikappade barn ska få tillgång till undervisning 

för den individuella utvecklingen samt möjligheten att integrera i samhället (Unicef, 

u.å.).  

 

2.3. Barn i behov av särskilt stöd 

 Enligt Sandberg (2009) är det förskolans ansvar att verksamheten anpassas efter varje 

enskilt barns behov. Det är även förskolans ansvar att alla barn får stöd i förskolan. Alla 

barn är olika och är därför i behov av olika stöd. Det är viktigt att utgå från barnens 

individuella behov i förskolans verksamhet. De barn som är i behov av särskilt stöd och 

har svårigheter i sin utveckling behöver stöd direkt. Det är viktigt att ge barnet stöd från 

början och inte försöka stödja barnet i efterhand. Det ställs höga krav på förskollärarna 

då förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn oavsett om de är i behov av särskilt 

stöd eller inte. Alla barnen i förskolan ska få samma möjlighet till utveckling utifrån 

sina egna förutsättningar (Sandberg, 2009). 

 

Enligt Kadesjö (2010) har barn i behov av särskilt stöd olika svårigheter som påverkar 

barnens utveckling. Detta kan handla om inlärningssvårigheter, svårigheter med att 

tolka sociala signaler och brist på självförtroende och självkontroll. Det är därför viktigt 

att dessa barn får samspela med andra barn och leka med andra barn för att öka 

möjligheten till social utveckling (a.a.).  

 

Olsson & Olsson (2013) skriver om arbetet med en handlingsplan utifrån individ-, 

grupp- och organisationsnivå. De menar att det är viktigt att dessa tre nivåer finns med 

när man gör en kartläggning. De beskriver även att det är viktigt att inte fokusera på 

barnets brister utan barnets styrkor och kompetenser. Mål från olika styrdokument ska 

också vara en del av denna handlingsplan (a.a.).  

 

2.4. Förskollärarnas kunskaper och kompetenser  

Enligt Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) finns det svårigheter vid inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd. En av svårigheterna är att förskollärarna inte har 

tillräckliga kunskaper. Detta kan bero på brist av erfarenheter eller brist på utbildning. 

Även Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu, och İşcens (2014) studie visar att 
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svårigheter med att arbeta med inkluderande specialpedagogik är att förskollärarna har 

brist på kunskap och erfarenhet för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd. Ännu 

en svårighet som författarna tar upp är hur man ska anpassa verksamheten så att den 

passar alla barn oavsett behov. Studien visade att förskollärarna ville ha mer stöd från 

specialpedagoger och psykologer för att kunna anpassa verksamheten och möta barnens 

behov. Detta för att kunna arbeta fram olika metoder och verktyg som kan användas i 

arbetet. Förskollärarna påpekade även att de ville ha mer kunskaper inom detta område 

under sin utbildning (a.a.).  

 

I Takala, Haussttatter, Ahl och Heads (2012) studie kommer de också fram till att 

svårigheter med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan är att 

förskollärarna har brist på erfarenheter och kunskaper inom detta område. Ännu en 

svårighet enligt författarna är att ekonomin påverkar om barnen får det stöd de behöver. 

Det kan handla om resurser till barngruppen eller att utbilda lärare (Takala et al., 2012). 

I en studie utförd av Lindqvist och Nilholm (2013) som bygger på pedagogiska ledares 

åsikter gällande inkludering av barn i behov av särskilt stöd visade det sig att ledarna 

ansåg att kompetens är viktigt för inkludering av barn. Därför är det viktigt att lärarna 

får möjlighet till utbildning för att de ska få den kunskap och kompetens som behövs i 

arbetet med inkludering i förskolan (a.a.).  

 

2.5. Problemformulering 

Att möta alla barn och deras behov är förskollärarnas ansvar. Hur ser egentligen det 

inkluderande pedagogiska arbetet ut och vilka erfarenheter har förskollärarna kring 

inkludering i förskolan?   

 

3. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper och erfarenheter kring 

inkludering det finns hos förskollärarna och hur förskollärarna ser på det inkluderande 

pedagogiska arbetet gällande barn i behov av särskilt stöd. Utifrån detta utformades 

nedanstående frågeställning: 

Vilka erfarenheter finns hos förskollärarna kring inkludering och arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd? 
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4. Metod   

I metodavsnittet kommer val av metod, urval, genomförande, bearbetning av materialet, 

tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt att beskrivas.  

 

4.1. Val av metod 

Denna studie undersöker hur förskollärarna ser på det inkluderande pedagogiska arbetet 

i förskolan gällande barn i behov av särskilt stöd. För att öka förståelsen och kunskapen 

inom detta område valdes en metod i form av semistrukturerade intervjuer. Dessa 

intervjuer ger forskaren en möjlighet att upptäcka nya idéer och intryck gällande det 

studerande området. Forskaren har då en lista med frågor som ska beröras under 

intervjun och informanterna får svara på frågorna på sitt sätt. Även andra frågor kan 

ställas under intervjun som uppkommer under intervjuns gång. (Bryman, 2018).  

 

4.2. Urval  

Studien bygger på intervjuer med tio förskollärare som är verksamma inom kommunala 

förskolor. Dess informanter valdes då vi tidigare haft kontakt med de förskolor de 

arbetar på samt att dessa förskolor arbetar och har arbetat med barn i behov av särskilt 

stöd. Däremot var det svårt att hitta informanter till studien, vilket gjorde att det tog lång 

tid att samla in materialet. De tio informanterna kommer att presenteras nedan med 

fingerade namn då det är viktigt att skydda personernas integritet. Detta utifrån 

konfidentialitetskravet då det även är viktigt att ge informanterna information innan 

studien genomförs. Detta beskrivs tydligare i avsnittet etiskt förhållningssätt. Dessa 

fingerade namn kommer att användas i den löpande texten för att skapa tydlighet och 

göra texten mer lättläst.  

 

Förskollärare 1: Lisa- yrkesverksam i tio år inom förskola.  

Förskollärare 2: Anton- yrkesverksam i fem år inom förskola.  

Förskollärare 3: Lena- yrkesverksam i tjugo år inom förskola och förskoleklass.  

Förskollärare 4: Moa- yrkesverksam i två år inom förskola.  

Förskollärare 5: Karl- yrkesverksam i åtta år inom förskola.  

Förskollärare 6: Karin- yrkesverksam i tio år inom förskola och förskoleklass.  

Förskollärare 7: Sara- yrkesverksam i ett år inom förskola.  
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Förskollärare 8: Carina- yrkesverksam i arton år inom förskola.  

Förskollärare 9: Anna- nyexaminerad förskollärare (arbetat ca sex månader inom 

förskola).  

Förskollärare 10: Ronja- yrkesverksam i tolv år inom förskola.  

 

4.3. Genomförande  

Studien bygger på en semistrukturerade intervjuer vilket enligt Bryman (2018) är en 

god metod vid en undersökning för att få en ökad förståelse kring ett ämne. Vi valde att 

åka till de fyra förskolorna som förskollärarna arbetar på för att presentera oss och 

informera om vår studie. Därmed tillfrågades förskollärarna om de ville delta i studien. 

Utifrån de som tackade ja planerades tid och datum in för intervjutillfället. 

Informanterna hade innan intervjutillfället fått en kort presentation om studien och 

viktig information kring deltagandet. Därmed genomfördes ett kort samtal kring syftet 

med studien och de villkor som gäller innan intervjuernas start vilket det beskrivs mer 

om i avsnittet etiskt förhållningssätt. Vi valde att skicka ut våra intervjufrågor till 

informanterna några dagar innan intervjutillfället för att de skulle få tid på sig att 

fundera och förbereda sig. Detta för att intervjuerna skulle ge så tydlig information som 

möjligt angående det valda området. Intervjuerna spelades in vilket gjorde att vi kunde 

fokusera på intervjuerna vilket även gjorde att följdfrågor kunde ställas om det 

behövdes för att förtydliga svaren (Bryman, 2018). Samtliga intervjuer tog ca trettio 

minuter. 

 

4.4. Bearbetning av insamlat material  

Det insamlade materialet lyssnades av ett flertal gånger och transkriberades sedan. Efter 

att materialet transkriberats studerades och analyserades materialet utifrån studiens 

syfte. Det material som svarade på studiens syfte kunde sedan kategoriseras och olika 

teman som är relevanta utifrån syftet kunde urskiljas. Dessa teman presenteras i 

resultatdelen.  

 

4.5. Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten är en viktig del i en studie. Forskaren tolkar själv svaret vilket kan leda 

till felbedömningar. För att skapa en god tillförlitlighet kan man använda sig av 
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strukturerade frågor och även ljudinspelning. Detta för att kunna lyssna av det 

insamlade materialet ett flertal gånger för att uppfatta informantens svar korrekt 

(Bryman, 2018). I denna studie användes därför semistrukturerade intervjuer och 

ljudinspelning. Om något blev oklart kunde materialet spelas upp igen.  

 

4.6. Etiskt förhållningssätt  

I denna studie har Brymans (2018) och Löfdahls (2014) resonemang om etiska principer 

använts för att undersökningen ska bli etisk hållbar. När en studie genomförs är det 

viktigt att följa de fyra huvudkraven som finns. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav beskrivs 

nedan: 

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om studien, om varför 

den genomförs och att de när som helst under studien får avbryta sitt deltagande 

(Bryman, 2018; Löfdahl, 2014). Informanterna fick information om detta under två 

tillfällen och även kontaktuppgifter om de vill ta kontakt med oss gällande studien eller 

avbryta sitt deltagande.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill delta i studien 

eller inte (Bryman, 2018; Löfdahl, 2014). Därmed tillfrågades personerna om de ville 

delta som informanter till vår studie.  

 

Konfidentialitetskravet innebär anonymitet och sekretess. Det är viktigt att personerna 

som deltar i studien inte kan identifieras. Därför är det viktigt att ingen obehörig får ta 

del av det insamlade materialet (Bryman, 2018; Löfdahl, 2014). Efter att det insamlade 

materialet studerats och analyserats raderades materialet så att ingen obehörig kunde ta 

del av det.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas till studiens syfte och 

inte till något annat (Bryman, 2018; Löfdahl, 2014). Samtliga informanter informerades 

om detta innan intervjuerna. 
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5. Resultat/Analys 

I resultatavsnittet sammanställs informanternas svar från intervjuerna. Informanternas 

fingerade namn kommer att användas vid vissa tillfällen då informanterna har gett olika 

svar kring olika frågor. De teman som följer i kommande avsnitt har urskiljts och 

analyserats utifrån informanternas svar samt studiens syfte och dess frågeställningar. 

Dessa teman är exkludering, arbetsmetoder, förskolans verksamhet och dess miljö, 

trygghet, barn i behov av särskilt stöd, barns samspel, förskollärarnas kunskaper samt 

hinder i arbetet med inkludering.  

 

5.1. Exkludering  

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter kring begreppet exkludering.  

 

Flera av informanterna hade ingen erfarenhet av att något barn blivit exkluderad i en 

barngrupp. Däremot påpekar Lena och Anna att i arbetet med barn med någon form av 

funktionsnedsättning kan det vara svårt för dessa barn att delta i vissa aktiviteter som 

barnen leker och därmed kan barnet känna sig utesluten. Men de menar inte att barnet 

blir exkluderad. Något som var gemensamt hos alla informanter var att förskolan är en 

plats för alla barn oavsett behov och därmed ska inget barn exkluderas. Alla barnen ska 

känna delaktighet och att de är en del av någonting. Nedan följer citat från 

informanternas svar från intervjuerna: 

 

”Att alla barnen får vara med och tillbringa tiden på förskolan tillsammans. Ingen ska 

behöva känna sig utanför”. 

 

”Det är så olika beroende på vilka barn som finns i gruppen. Men om ett barn har 

någon form av funktionsnedsättning kan det finnas aktiviteter som barnet inte kan 

medverka i, och det kan ju leda till att barnet med funktionsnedsättning känner sig 

utanför. Så man måste fundera ut lösningar och en verksamhet som inkluderar alla 

barn.  

 

5.2. Arbetsmetoder 

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter kring arbetsmetoder. 
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Carina beskriver att när det gäller barn i behov av särskilt stöd kan de arbeta fram en 

handlingsplan för hur de ska arbeta kring detta och för att inkludera barnet i 

verksamheten. Även Karin tar upp handlingsplanen och samarbetet med 

specialpedagoger. Hon förklarar att specialpedagogen skriver en handlingsplan till 

förskollärare utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå. Hon beskriver att 

förskollärarna tillsammans med en specialpedagog sätter upp mål som barnet ska sträva 

efter. Även föräldrarna får vara delaktiga och uttrycka sina tankar och åsikter kring 

detta. Flera av informanter påpekade vikten av att anpassa verksamheten efter barnens 

behov och förutsättningar och att det är viktigt att skapa en miljö utifrån detta. Carina 

och Karl pekar på vikten av en chef som lyssnar och som ger det stöd som 

förskollärarna behöver. Sara anser att det är av stor vikt att man dokumenterar och 

reflekterar över arbetet i verksamheten då det är viktigt att barnen ges utmaningar och 

stimulans eftersom det kan bli tufft för vissa barn då de känner sig understimulerade. 

Nedan följer citat från informanternas svar från intervjuerna: 

 

”Det är viktigt att alltid se efter varje enskilt barns behov. Alla barn är olika och därför 

får vi arbeta på olika sätt i varje barngrupp. Vi anpassar verksamheten efter barnen 

och de behov som finns i gruppen”.  

 

5.3.  Förskolans verksamhet och dess miljö  

 

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter kring förskolans verksamhet och 

miljö i anknytning till inkludering.  

 

Karl och Sara lyfte förskolans lärmiljöer och att det är viktigt att anpassa och styra 

verksamheten utifrån barngruppen och de behov som finns i gruppen. Samtliga 

informanter talade om att det är viktigt att verksamheten anpassas efter barngruppen, 

vilket betyder att det som fungerar för en grupp behöver inte fungera för en annan. 

Därför är det viktigt att man kontinuerligt reflekterar kring arbetet och därmed ser vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och behövs ändras på. . Flera av 

informanterna menar att det är viktigt att anpassa miljön efter alla barnens behov och att 

det i många fall är viktigt att inte ha för mycket material framme samtidigt. Detta gör att 

det inte bli för mycket intryck för barn i behov av särskilt stöd och de kan känna sig 

lugnare och tryggare. Miljön ska vara tydlig vilket menas att det ska vara tydligt vad 
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man ska göra i miljön så det inte skapas några tveksamheter hos barnen. Enligt Karl är 

det även viktigt att fokusera på alla barnens styrkor i deras arbete och inte deras 

svagheter. Om man fokuserar på svagheterna blir det enligt Karl ett mycket svårare och 

tuffare arbete än om man faktiskt fokuserar på deras styrkor. Det är då viktigt att man 

skapar en miljö som stimulerar barnen och där de får möjlighet till utveckling.  

Nedan följer citat från informanternas svar från intervjuerna: 

 

”Man måste tänka på att anpassa det man gör och miljön efter barnen, alltså den 

barngruppen man har nu. Det är även viktigt att reflektera kring sitt arbete för att 

kunna förbättra och skapa en verksamhet som passar alla och även lyssna på barnen. 

Vi är här för barnen och deras åsikter är viktiga. Men det är svårt att möta alla barns 

behov varje dag även om det är det vi strävar efter”.  

 

5.4. Trygghet  

 

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter kring barnens trygghet i 

förskolan i anknytning till inkludering.  

 

En förskola för alla är enligt flera av informanterna en förskola där alla barn får 

möjlighet att få känna delaktighet oavsett behov. Enligt Karin är förskolan en plats där 

alla barn ska lära sig samtidigt som de ska känna att de trivs och mår bra. Moa lägger 

vikten på barnens trygghet och att alla ska må bra i förskolan samt att ansvaret ligger 

hos förskollärarna att ge barnen det de behöver. Sara, Anton och Lena berättar att de 

arbetar med stödbilder och stödtecken för att skapa en trygghet hos barn i behov av 

särskilt stöd. Detta är även något som gynnar hela barngruppen. De har bland annat satt 

upp scheman för dagarna där barnen kan se vilken dag det är och vad som kommer att 

ske under dagen. Sara berättar att med de barn som behöver känna den där tryggheten 

hela tiden och ha sina rutiner så använder de en bild på barnet vid bordet i matsalen så 

att barnet har sin plats och därmed känner sig trygg. Nedan följer citat från 

informanternas svar från intervjuerna: 

 

”Att alla barn känner delaktighet och trygghet.” 

 

”Barnen ska trivas här och vara trygga, det är väldigt viktigt.” 
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5.5. Barn i behov av särskilt stöd 

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter angående barn i behov av särskilt 

stöd.  

 

 Ronja ansåg att en förskola för alla innebär att alla får möjligheten att vara den man är 

oavsett vilket stöd man är i behov av. Anna påpekar att förskolan är till för alla oavsett 

svårigheter eller inte. För att en förskola för alla ska vara en förskola för alla är det 

viktigt att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Enligt Anna behöver 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd inte endast handla om de barn som ständigt 

behöver stöd utan även de barn som bara behöver stöd under en kortare period. Något 

som Lisa tog upp och som hon anser är fel är att om ett barn har en fastställd diagnos är 

det enklare att få hjälp och stöd till det barnet än om barnet inte har någon diagnos. 

Nästan alla informanterna arbetar idag med barn i behov av särskilt stöd på olika sätt. 

Det är endast på en av de fyra förskolorna som det finns en extra resurs för barnet, i 

övrigt får alla de andra förskollärarna hitta olika metoder för att arbeta kring detta. 

Nedan följer citat från informanternas svar från intervjuerna: 

 

”Alla barn är inkluderade oavsett behov och vem man är. Det spelar ingen roll hur man 

ser ut, vart man kommer i från, vilket kön man har eller om man har någon 

funktionsnedsättning. Förskolan är plats för alla”.  

 

5.6. Barns sampel   

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter kring barns sampel i anknytning 

till inkludering.  

 

Anna tar även upp vikten av samspel med andra barn och vikten av att ha kompisar på 

förskolan. I samspel med andra barn får barnen en möjlighet att utvecklas och samtidigt 

känna sig inkluderad. Något som flera av informanterna hade gemensamt var att oavsett 

behov, kön eller om man talar ett annat språk sker det ett lärande hos barnen i alla 

möten. Nedan följer citat från informanternas svar från intervjuerna: 
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”Att alla barnen är inkluderade vilket man alltid strävar efter. Alla barn behöver 

samspel med andra barn för att utvecklas. Oavsett vem man är eller vart man kommer 

ifrån så sker det alltid lärande i alla möten med andra barn. Och vuxna såklart”.  

 

 

5.7. Förskollärarnas kunskaper  

 

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter kring deras kunskaper i 

anknytning till inkludering.  

 

Karl lyfter upp att om förskolan är en plats för alla så är det väldigt viktigt att 

förskollärarnas kompetenser ökar. Det krävs enligt honom mer utbildning inom detta. 

Om det finns barn med någon form av funktionsnedsättning i en barngrupp så måste det 

finnas kunskap hos förskollärarna. Förskollärarna måste även ha rätt synsätt för att 

arbetet ska fungera. Samtliga informanter anser att kompetens och erfarenhet är det 

viktigaste i arbetet med inkludering i förskolan. De anser även att det ofta är brist på 

kunskap och kompetens kring detta vilket försvårar arbetet. Nedan följer citat från 

informanternas svar från intervjuerna:  

 

”Det krävs att vi förskollärare har rätt kompetens och kunskap.” 

 

”Det krävs att vi förskollärare har tillräckligt med kunskap och kompetens och tyvärr 

så känner vi vid många tillfällen att det är brist på det.”  

 

 

5.8. Hinder i arbetet med inkludering  

Denna kategori utgår från förskollärarnas erfarenheter kring hinder i arbetet med 

inkludering.  

 

Enligt samtliga informanter finns det hinder i arbetet med inkludering. Ett av dessa 

hinder är de stora barngrupperna. Sara påpekar att de stora barngrupperna gör att det blir 

svårt att hinna möta alla barnen och deras behov. Flera av informanterna anser att 

barngrupperna behöver minskas för att underlätta för förskollärarna i deras arbete samt 

för att kunna se varje barn och dess behov. Enligt Lena ställs det höga krav på 

förskollärare och framförallt i arbetet med inkludering. I vissa fall kan ett barn i behov 
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av särskilt stöd alltid behöva ha en vuxen med sig vilket gör att de andra barnen får 

mindre tid från förskollärarna. Enligt henne är det inte vanligt att det enskilda barnet får 

en assistent vilket hon anser ibland är nödvändigt för att verksamheten ska gå ihop. 

Enligt flera av informanterna är det oftast ekonomin som sätter stopp för att få en extra 

resurs eller assistent till de barn som behöver det. I och med detta så är det 

förskollärarnas ansvar att lösa detta så att arbetet i verksamheten fungerar.  

 

Ronja talar om att många ser barn i behov av särskilt stöd som ett hinder, men enligt 

henne är detta inte fallet utan det är omgivningen och dess miljö som blir ett hinder. 

Samtliga informanter anser att en svårighet i arbetet med inkludering är tiden och att 

den inte räcker till i många fall. Sara berättar att hon ofta får ta arbetet med sig hem för 

att hinna med och komma på lösningar och metoder för arbetet.   

 

Samtliga informanter talade om att det är viktigt att skapa ett förtroende hos 

vårdnadshavarna och att lyssna på deras tankar och åsikter kring deras barn. Lena och 

Moa tog upp svårigheten kring information till vårdnadshavare då de inte kan informera 

alla om andras barn då det är tystnadsplikt. Däremot får vårdnadshavarna om de vill 

berätta för de andra vårdnadshavarna om deras barn och dess behov. Karl påpekade att i 

vissa fall blir vårdnadshavare oroliga för att barnet i behov av särskilt stöd tar mycket 

tid från förskollärarna och att de andra barnen får mindre tid och att deras behov inte 

blir tillräckligt tillgodosedda. Carina anser att kommunikationen är bland det viktigaste 

när det gäller vårdnadshavare. Hon menar att det är viktigt att kommunicera och 

informera vårdnadshavarna om det som händer på förskolan. Om kommunikationen inte 

fungerar är det enligt henne lätt att det bli missförstånd. Flera av informanterna lyfte 

även att i vissa fall får man berätta för vårdnadshavarna att man får ta upp det med 

chefen och sedan återkomma. Ibland behöver man även samtala i arbetslaget innan man 

kan återkomma till vårdnadshavarna. Nedan följer citat från informanternas svar från 

intervjuerna: 

 

”Det är väldigt svårt att hinna med och en stor orsak till det är att det är stora 

barngrupper och endast tre förskollärare. För att hinna med och möta alla barns behov 

skulle man behöva minska barngrupperna. När det finns barn i behov av särskilt stöd 

kan det vara så att en vuxen alltid behöver vara med det barnet vilket gör att det 

försvinner tid från de vuxna till de andra barnen. Ibland skulle det behövas en 
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extraresurs men det är inte ofta man får det även om det är en nödvändighet för 

verksamheten. Men det ställs väldigt höga krav på oss förskollärare så det är en 

utmaning att möta alla barns behov och arbeta med inkludering”. 

 

”Det krävs kunskap om ämnet men framförallt tid. Det är många gånger jag får ta med 

mig arbetet hem för att jag helt enkelt inte hinner med det på arbetstid. Jag får sitta 

hemma och försöka komma på olika metoder och lösningar för arbetet med bland annat 

inkludering. En väldigt viktig del är att dokumentera och reflektera över arbetet och 

speciellt för att barnen ska ges utmaningar och stimulans. Det kan bli väldigt jobbigt 

för barn om de känner att de är understimulerade”.  

 

”Vi lyssnar alltid på vårdnadshavarnas tankar och funderingar. Men ibland har de 

funderingar kring andras barn och då är det svårt. Eftersom att vi har tystnadsplikt kan 

vi inte berätta för föräldrar om andras barn”. 

 

7. Diskussion  

I diskussionsdelen kommer metoden och resultatet att diskuteras samt fortsatt forskning 

med utgångspunkt från resultatet.  

 

7.1. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras metoden som är semistrukturerade intervjuer där syftet 

är att ta reda på förskollärares erfarenheter av inkludering i en förskola för alla med 

fokus på barn i behov av särskilt stöd.  

 

7.1.1. Tillförlitlighet 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har kring 

inkludering i en förskola för alla. Därmed valdes semistrukturerade intervjuer för att få 

svar på de frågor vi hade och även kunna ställa följdfrågor som uppkom under 

intervjun. Denna metod gav oss som forskare en djupare förståelse kring förskollärarnas 

kunskaper, erfarenheter, kompetenser och tankar kring inkludering i förskolan. Alla de 

tio intervjutillfällena gick bra och gav oss bra information för denna studie. Då vi valde 
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att skicka ut intervjufrågorna i förväg fick vi tydliga och informationsrika svar från 

informanterna eftersom att informanterna fick tid på sig att förbereda sig inför intervjun.  

 

Vi valde att ljudinspela intervjuerna vilket enligt Bryman (2018) är ett bra verktyg för 

att man kan gå tillbaka till materialet och avlyssna flera gånger om. Det gör även att 

risken för felbedömningar minskar. Resultatet ska endast bestå av informanternas svar 

och inte våra egna åsikter kring ämnet. Därför avlyssnades materialet många gånger om 

samt transkriberades och därmed är resultatet väl bearbetat och består endast av 

informanternas svar och tankar utifrån intervjufrågorna.  

 

7.1.2. Semistrukturerade intervjuer som metod 

 

Metoden vi valde att använda oss av var semistrukturerade intervjuer. Detta var en bra 

metod för vår studie då vi ville få in så innehållsrika och tydliga svar som möjligt, vilket 

vi fick. Detta för att ytterligare följdfrågor som uppstod kunde ställas och gav mer 

tydliga svar (Bryman, 2018). Intervjuerna utgick från intervjufrågorna däremot fick 

informanterna fritt prata om deras erfarenheter och tankar kring inkludering av alla barn 

i förskolan.  

 

Det var ganska svårt att få tag i informanter som ville delta i vår studie. Efter många 

samtal och besök på förskolor fick vi tag på tio förskollärare som ville delta i studien. 

Intervjufrågorna är utformade utifrån specialpedagogik där vi valde att fokusera på 

begreppet inkludering och en förskola för alla.  

 

Samtliga intervjuer ljudinspelades vilket gjorde att vi kunde lyssna på materialet flera 

gånger om. Detta gjorde även att vi inte missade någon viktigt information som kan 

hända om man väljer att anteckna med papper och penna under intervjuerna (Bryman, 

2018). Att ljudinspela intervjuerna gjorde även att vi inte behövde avbryta samtalet 

vilket gjorde att intervjun flöt på bra.  
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7.2. Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen presenteras samma rubriker som i resultatdelen. Detta för att 

skapa en tydligare diskussion. I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras och kopplas 

till litteratur som beskrivs i bakgrunden.  

 

7.2.1. Exkludering  

När det handlar om barn i behov av särskilt stöd visar studien vikten av arbetet med 

handlingsplanen och samarbetet med en specialpedagog. Utifrån studiens resultat 

hjälper denna handlingsplan förskollärarna i det inkluderande pedagogiska arbetssättet 

då det är ett stöd för att inkludera alla barn i förskolans verksamhet. Detta är något som 

gynnar barnens utveckling och lärande utifrån barnens egna förutsättningar. Akalins, 

et.al. (2014) studie visade att mer stöd från specialpedagoger och psykologer behövs för 

att anpassa verksamheten utifrån alla barns behov. Med stöd från specialpedagoger och 

psykologer kan olika metoder och verktyg arbetas fram. Förskollärarna som deltog i 

studien ville även ha mer kunskaper under sin utbildning (a.a.).  

 

7.2.2. Arbetsmetoder 

Studien visar även att arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå är väldigt viktigt 

när handlingsplanen ska arbetas fram. Olsson & Olsson (2013) förklarar dessa nivåer 

och att dessa är viktiga vid kartläggningen till handlingsplanen. Även att fokuset inte 

ska ligga på barnets brister utan på barnets styrkor och kompetenser. De påpekar också 

att mål från styrdokument även ska vara en del av denna handlingsplan vilket är bra 

eftersom att Lpfö 98 (2016) ska vara synlig i allt arbete i verksamheten. 

 

7.2.3.  Förskolans verksamhet och dess miljö  

Studien visar att det finns många faktorer som kan påverka barnen oavsett om det är i 

behov av särskilt stöd eller inte. Miljön är en faktor då det är väldigt viktigt att anpassa 

miljön efter alla barn. Studien visar att lärmiljöerna på förskolan är viktigt att anpassa 

utifrån barnens behov och förutsättningar. Studiens reslutat visar betydelsen av att 

anpassa verksamheten utifrån barngruppen. Alla barn är olika och därför fungerar inte 

samma arbetssätt för alla barngrupper. Det är viktigt att kontinuerligt reflektera kring 

arbetet för att få syn på vad som fungerar bra och vad man behöver ändra på. Enligt 
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läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska verksamheten anpassas till alla 

barn oavsett om de är i behov av varaktigt stöd eller endast tillfälligt stöd. För att barnen 

ska utvecklas så långt som möjligt ska verksamheten utformas utifrån barnets 

individuella förutsättningar och behov. Sandberg (2009) skriver att det är förskolans 

ansvar att anpassa verksamheten efter varje enskilt barns behov. Det är förskolans 

ansvar att alla barn får det stöd de behöver. Enligt Sandberg (2009)  ställs det höga krav 

på förskollärarna när det gäller att anpassa verksamheten utifrån alla barn oavsett om de 

är i behov av stöd eller inte. Däremot ska alla barn få samma möjlighet till utveckling 

utifrån sina egna förutsättningar (a.a.). Miljön ska anpassas utifrån barnens behov.  

 

Enligt resultatet är det viktigt att det inte är för mycket material framme samtidigt. För 

mycket material kan leda till för mycket intryck för barnen vilket skapar tveksamheter 

hos barnen. Det är viktigt att miljön är trygg och tydlig vilket leder till en lugnare och 

tryggare miljö för barnen. Det är även viktigt att fokusera på barnens styrkor och inte 

deras svagheter. Det blir ett mycket svårare arbete om man fokuserar på barnens 

svagheter. Därför är det viktigt att man skapar en stimulerande miljö för barnen där de 

får möjlighet till utmaning och utveckling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) paragraf 1 

ska det tas hänsyn till alla barns behov. Barnen har rätt till att få den stimulans och det 

stöd som behövs för att utvecklas så långt det är möjligt. Salamancadeklaration belyser 

att en integrerad skola handlar om att alla ska lära tillsammans oavsett skillnader och 

svagheter, det gäller då att alla som är verksamma inom skolan medverkar i arbetet med 

att alla barn ges lika förutsättningar (Svenska Unescorådet, 2006). Studiens resultat 

visar att dokumentation och reflektion är väldigt betydelsefullt i arbetet med inkludering 

och med att anpassa verksamheten efter alla barn. Det blir lätt jobbigt för barn som 

känner sig understimulerade och är därför viktigt att miljön är stimulerande för barnen. 

 

7.2.4. Trygghet  

Studiens reslutat visar att inkludering handlar om att alla barn ska känna delaktighet och 

Nilholm (2007) beskriver begreppet inkludering som allas rätt till delaktighet och 

närvaro. Enligt studiens resultat är det viktigt att man ska få vara den man är oavsett 

vilket stöd man är i behov av, vara mån om barnets trygghet och välmående samt att det 

är förskollärarens ansvar att ge barnen det de behöver. Alla barn ska få möjlighet och 

känna delaktighet oavsett behov. I förskolan ska barnen lära sig samt trivas och må bra. 

För att skapa en trygghet hos alla barn kan man enligt studiens resultat arbeta med 
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stödtecken och stödbilder. Vilket är bra för de barnen som behöver sina rutiner då de till 

exempel kan se vad som händer varje dag. Detta är även en trygghet för de barn som 

inte är i behov av rutiner.  

 

 

7.2.5. Barn i behov av särskilt stöd 

Förskolan är en plats för alla och därmed ska alla barn inkluderas i förskolan oavsett 

behov. Sandberg (2009) påpekar att alla barn är olika och är därmed i behov av olika 

stöd. Det är viktigt att utgå från alla barnens enskilda behov och de som behöver stöd i 

sin utveckling ska få det direkt. Enligt författaren är det viktigt att ge barnet stöd från 

början och inte försöka stödja barnet i efterhand (a.a.).  

 

Resultatet visar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd inte bara handlar om de 

barnen som ständigt behöver stöd. Det handlar även om de barn som behöver stöd under 

en kortare tid. En av de fyra förskolor som denna studie bygger på har tillgång till en 

resurs i en barngrupp. De andra förskolorna får själva arbeta fram metoder för arbetet 

och för att anpassa verksamheten. Resultatet visar även att de är enklare att få stöd och 

hjälp om ett barn har en fastställd diagnos. 

 

7.2.6. Barns sampel   

Studien visar att det sker ett lärande hos barnen i alla möten oavsett behov, kön eller 

vilket språk man talar. Studiens resultat visar även att samspelet är viktigt mellan 

barnen. Barnen får då möjlighet att utvecklas och samtidigt känna sig delaktig och 

inkluderad. Enligt Kadesjö (2010) påverkas barn i behov av stöds utveckling av olika 

svårigheter. Det kan vara brist på självförtroende och självkontroll, 

inlärningssvårigheter och svårigheter med att tolka sociala signaler. Därför är det väldigt 

viktigt att dessa barn får samspela och leka med andra barn. Detta leder till att 

möjligheten till social utveckling ökar (a.a.).  

 

7.2.7. Förskollärarnas kunskaper  

Erfarenhet, kompetens och kunskap är något som informanterna ser som något av det 

viktigaste i arbetet med inkludering och många av dem anser att de har brist på detta. 

Studiens resultat visar vikten av kompetens hos förskollärarna. Förskollärarna behöver 



 

19 

 

mer kunskap och kompetens inom inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Detta 

är väldigt viktigt för att en förskola för alla ska kunna vara en förskola för alla. Precis 

som Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) skriver så påverkar bristen på erfarenhet och 

utbildning det inkluderande arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Något som är 

bland det viktigaste i arbetet med inkludering är kompetens och erfarenhet. Resultatet 

visar att det ofta är brist på detta vilket påverkar det inkluderande pedagogiska arbetet 

på ett negativt sätt. Enligt Akalins, et.al. (2014) studie är svårigheter med inkluderande 

specialpedagogik bristen på kunskap och erfarenhet vilket gör att det blir svårt att möta 

barn i behov av särskilt stöd. Även Lindqvist och Nilholms (2013) studie visade att 

kompetens är viktigt vid arbetet med inkludering av barn. Lärarna bör därför ges 

möjlighet till utbildning för att få den kompetens och kunskap som de behöver i arbetet 

med inkludering i förskolan.  

 

7.2.8. Hinder i arbetet med inkludering  

Studiens resultat visar att arbetet med inkludering är en utmaning för många 

förskollärare. Enligt Barnkonventionen (Unicef, u.å.) ska barnets bästa alltid komma i 

första hand. Stora barngrupper kan påverka arbetet med inkludering. Studien visar att en 

svårighet i arbetet med inkludering är att barngrupperna är stora. Detta gör att tiden inte 

räcker till när det gäller att möta alla barnen och deras behov. För att underlätta för 

förskollärarna i deras arbete behöver barngrupperna minskas och inte minst för att tiden 

ska räcka till när det gäller att möta alla barns behov dagligen. Det ställs höga krav på 

förskollärarna i deras arbete. Tyvärr är det inte ofta det finns en extraresurs när det 

behövs vilket är viktigt för att verksamheten ska fungera. Resultatet visar även att det är 

ekonomin som styr om de kan få en extraresurs till de barn som behöver det. Enligt 

Takala, et al. (2012) är en svårighet att ekonomin påverkar om barnen får det stöd de 

behöver. Det kan då handla om att det behövs resurser till barngruppen eller utbilda 

lärare. 

 

 Enligt studiens resultat ser många barn i behov av särskilt stöd som ett hinder men 

egentligen är det omgivningen och dess miljö som är hindret. Resultatet visar att tiden 

också är en svårighet i arbetet med inkludering. I vissa fall får förskollärare ta med sig 

arbetet hem för att hinna med allt. Studiens resultat visar att det är väldigt viktigt är att 

skapa ett förtroende hos vårdnadshavarna, det gäller att lyssna på dem och deras åsikter. 

Något som är ett hinder är att förskollärarna har tystnadsplikt vilket gör att de inte kan 
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informera vårdnadshavare om andras barn. Många vårdnadshavare bli oroliga för deras 

barn när det finns andra barn som är i behov av särskilt stöd i barngruppen. De blir 

orliga för att deras barn inte får tillräckligt med tid från förskollärarna. 

Kommunikationen är också viktigt för att vårdnadshavarna ska få rätt information och 

veta vad som händer på förskolan. Kommunikation som inte fungerar kan leda till 

missförstånd som också kan skapa oro hos vårdnadshavarna. När vårdnadshavare har 

frågor och funderingar ska man tänka på att visa att man lyssnar och ge dem ett svar. 

Även om man inte kan svara på deras frågor så får man säga att man får återkomma. 

Detta för att i många fall kan man behöva samtala i arbetslaget och ibland även med 

chefen. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är det förskollärarnas ansvar att möta alla 

barnen och skapa en verksamhet utifrån barnens behov och förutsättningar. Därför är 

det viktigt att detta framkommer till vårdnadshavarna samt att arbetslaget samtalar och 

reflekterar kring detta.  

 

7.3. Fortsatt forskning inom området 

Resultatet i denna studie visar att det i många fall är brist på erfarenhet, kunskap och 

kompetens i arbetet med inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Det behövs mer 

forskning kring vilken kunskap som saknas och vilka svårigheterna är. Även att 

förskollärare får mer kunskap inom detta genom sin utbildning för att känna att man har 

rätt kunskaper i sitt arbete.  
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Bilagor  

 

Intervjufrågor  

1. Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

2. Hur många barn har ni i barngruppen och vilka åldrar är de i? 

3. Hur arbetar ni för att möta alla barns behov i förskolan? 

4. Har ni barn som är i behov av särskilt stöd eller haft tidigare? 

5. Hur kan man arbeta för att alla barnen ska bli inkluderade? 

6. När är ett barn i behov av särskilt stöd enligt dig? 

7. ”En förskola för alla”, vad betyder det för dig? 

8. Vad betyder ordet inkludering för dig? 

9.  Finns tiden till att möta alla barns behov i förskolan enligt dig?  

10. Vad är det som krävs för att uppnå inkludering?  

11. Hur hanteras frågor och funderingar från vårdnadshavare kring inkludering?  
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