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Abstrakt 
 

Studiens syfte är att undersöka tio förskollärares syn på inkludering i förskolan med 

leken som verktyg. Det är av vikt eftersom förskolan anses som en plats för alla barn 

samt att leken har en väsentlig roll i barns lärande och utveckling. Vi vill genom detta få 

en bredare kunskap kring inkluderingsarbetet samt belysa förskollärarnas syn på och 

upplevelser med uppdraget att skapa en förskola för alla. 

 

I studien användes fokusgruppsintervjuer som metod, sammanlagt genomfördes tre 

fokusgruppsintervjuer. Dessa ägde rum vid tre olika tillfällen och spelades in samt 

skrevs ut. 

 

Resultatet visar att förskollärarna som ingår i vår studie anser att inkludering handlar 

om att skapa en verksamhet som passar alla barn där de ser leken som en viktig aspekt i 

arbetet med att inkludera alla barn i barngruppen. Resultatet påvisar att förskollärarna i 

studien upplever en svårighet och en komplexitet i arbetet med att inkludera alla barn. 

Det visas också att förskollärarna anser att de har ansvaret för att skapa en verksamhet 

som inkluderar alla barn. De menar att om de arbetar aktivt och närvarande i barns lek 

så blir de didaktiska implikationerna att de kan upptäcka exkluderingar och arbeta 

motverkande för att förhindra dessa. De menar att genom samtal med barnen och att ge 

barnen olika verktyg för att ta sig in i leken och gruppen så blir den didaktiska följden 

att verksamheten i förskolan blir mer inkluderande.  

 

 

Nyckelord: Förskollärares arbete, inkludering, inkluderande verksamhet, lek.   
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1. Inledning 
 

Under förskollärarutbildningen har nyfikenheten väckts kring leken i förskolan, hur den 

kan påverka barnen samt verksamheten i helhet. Vi har under många år som vikarier 

inom förskolan samt under våra VFU-perioder också fått upp ögonen för vikten av att 

skapa en god gruppdynamik där alla barn är en del av verksamheten och har en trygg 

och delaktig plats i gruppen. Vi har därför intresserat oss för förskollärares syn och 

arbetssätt samt om de anser att leken är ett viktigt verktyget för att skapa en 

inkluderande verksamhet.  

 

1.2 Läroplanen för förskolan   
 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska barnen få möta vuxna som ser 

varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 

samt barngruppen. Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till 

ansvarskänsla och social handlingsberedskap för att kunna grundlägga solidaritet och 

tolerans i ett tidigt skede. 

 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt inför de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför anses vuxna vara viktiga 

förebilder. Som förskollärare är det därför viktigt att lyfta fram och utveckla barnens 

förmåga till omtanke och empati samt öppenhet och respekt för att alla människor är 

olika. 

 

Enligt läroplanen så ska verksamheten i förskolan anpassas efter varje barn, de barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stimulans eller stöd ska kunna få det stödet 

utformat med hänsyn till egna behov samt förutsättningar. För att de ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt. Detta är ett viktigt arbete hos de verksamma 

förskollärarna eftersom förskolan ska sträva efter att varje barn får uppleva att de är en 

del av gruppen, känna tillfredsställelse över att övervinna svårigheter och göra framsteg 

(Skolverket, 2016). 

 

I läroplanen för förskolan kan man se att barngruppen är en viktig samt aktiv del i 

utveckling och lärande; här lär sig barnen att samspela, bearbeta konflikter, reda ut 

missförstånd samt kompromissa och respektera varandra. Leken betonas som en viktig 
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del i barns lärande och utveckling. Leken ska genomsyra förskolans verksamhet och 

bidra till att bland annat stimulera barns fantasi, kommunikation samt ge barnen 

möjlighet att uttrycka känslor och upplevelser. Därför kommer vi i den här studien 

undersöka hur förskollärare resonerar kring arbetet med inkludering och hur de 

använder sig av det i sin dagliga verksamhet. 

 

Barns tillträdesstrategier till leken 

 

Då leken enligt läroplanen för förskolan (skolverket, 2016) anses som ett viktigt inslag i 

förskolans verksamhet så anser vi att det tåls att fördjupa oss i lekens betydelse. 

Löfdahl, A (årtal) menar att i leken så förhandlar barnen om innehåll, roller och platser 

med övriga barn i barngruppen, vilket ofta ses som något positivt och utvecklande av 

pedagoger. Dock så menar författaren att leken inte alltid är något positivt och att leken 

också innehåller uteslutningar samt svårigheter för barn att få vara en del av leken. 

Löfdahl menar att barn använder olika sätt för att få tillträde till andra barns lek. Corsaro 

(1979) har genom en studie identifierat olika strategier barnen använder för att vinna 

tillträde till leken, dessa väljer han att kalla tillträdesstrategier. Genom dessa 

tillträdesstrategier menar också Corsaro att barnen får möjlighet att skapa 

kamratrelationer och blir en del av gruppen. Därav intresserar vi också oss av att 

undersöka hur förskollärare resonerar kring arbetet med att utveckla barns 

tillträdesstrategier.  

 

1.3 Syfte med tillhörande frågeställningar 
 

Denna studies syfte är att bidra till kunskap om förskollärares syn på inkludering samt 

hur de uttrycker att de använder leken som verktyg. Eftersom förskolan ses som en plats 

för alla och att leken inom förskolan ses som en grundsten till förskolans verksamhet 

samt barns utveckling, så anser vi att det är viktigt att undersöka förskollärarnas syn 

samt arbetssätt för att skapa en verksamhet som passar alla barn.  

  

Våra frågeställningar är följande: 

Hur upplever förskollärarna arbetet med att inkludera alla barn i barngruppen? 

Hur resonerar förskollärare om arbetet med att utveckla barns tillträdesstrategier i 

leken?  
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2. Litteraturgenomgång 
 

Under detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning och litteratur rörande inkludering och 

lek i förskolan. Vi har tagit fram forskning genom databaserna ERIC vid EBSCO HOST 

samt Swepub. Vi har i dessa databaser endast tagit del av studier som är peer reviewed 

för att göra vår studie så tillförlitlig som möjligt. Vi har även valt att använda oss av så 

ny forskning som möjligt; vi har avgränsat oss till studier gjorda efter år 2000. Sökord 

som vi använt oss av var: preschool, preschoolteacher, inclusion, childrens play, 

peergroup, kindergarten, early childhood education, förskola, inkludering, lek. 

Skolverkets hemsida samt specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida har också 

varit källor vi letat fram material ifrån.  

 

Det vi presenterar under detta avsnitt kommer att fokuseras på att förklara begreppet 

inkludering samt forskning kring effekter av inkluderande verksamheter. Avsnittet 

kommer också att belysa forskning kring barns lek samt lekens betydelse. Slutligen 

presenteras också forskning kring förskollärares förhållningssätt till barns lek. 

 

2.1 Begreppet inkludering 
 

För att beskriva begreppet inkludering har vi valt ut Specialpedagogiska 

skolmyndighetens kunskapsöversikt ”Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig 

av forskningen?”. Den ger en överblick av begreppet som helhet. Utöver denna 

kunskapsöversikt presenteras även forskning rörande begreppet inkludering. 

 

Nilholm och Göransson (2013) beskriver inkludering som en demokratisk process där 

alla människors lika värde och rättigheter är i fokus. En process som ständigt är under 

utveckling och verkar för att behålla olikheter och mångfald. Sett utifrån skolväsendet 

så innebär detta enligt författarna bland annat att skapa en pedagogisk verksamhet som 

ger alla barn en likvärdig utbildning utifrån barnets enskilda behov och förutsättningar.   

 

Begreppet inkludering har sin grund i specialpedagogiken, vilket då syftar till barn med 

funktionsnedsättningar och särskilda behov. Det tåls här att förtydliga att vår studie inte 
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bara riktar sig mot inkludering av barn med särskilda behov utan inkludering av alla 

barn som vistas i förskolan.  

 

De menar att det är viktigt att poängtera att idén om inkludering innefattar alla barn i 

verksamheten samt hur den fungerar som helhet. Betydelsen av en gemenskap tas upp 

som en viktig del i inkluderingsrörelsen; olikheter ska inte ses som en belastning utan 

som en tillgång. Putnams (2011) i Nilholm och Göransson (2013) beskriver gemenskap 

som ett uttryck för socialt kapital. Putnams menar med det att i gemenskap finns 

normer, regler, en tillit tillvarandra och ett socialt nätverk mellan de som ingår i 

gemenskapen. De lyfter fram pedagogen Dewey (u.å) som menar att olika typer av 

utbildning exempelvis förskolan erbjuder en gemenskap. De menar att en gemenskap 

innefattar en ”vi”-känsla och där medlemmarna i gemenskapen ges möjligheten att möta 

andras erfarenheter samt en möjlighet att utvecklas som individ. Författarna 

argumenterar här då för betydelsen av att alla barn oavsett bakgrund, behov och 

förutsättningar ska vara en del av gemenskapen. 

 

I Salamanca-deklarationen utgiven av Svenska Unescorådet (2006) tar de upp 

rekommendationer för att på bästa sätt kunna möta alla barn i skolan. Den syftar främst 

till undervisning av elever med behov av särskilt stöd dock så tåls den att belysas i vår 

studie då den tar upp principer som går i linje med en inkluderande verksamhet för alla 

barn. Den vägledande principen i deklarationen är att alla utbildningssystem ska ge plats 

åt alla barn oavsett fysiska, intellektuella, sociala, språkliga eller andra förutsättningar. 

Utgångspunkten ligger i att människors olikheter ska ses som en tillgång samt att 

verksamheten ska anpassas till alla barns olika behov och inte tvärtom. Barnet ska sättas 

i centrum och genom en sådan verksamhet så främjas alla barn och sett i stort också 

samhället (Svenska Unescorådet, 2006).  

  

2.2 Effekter av inkluderande verksamhet 
 

Här nedan presenteras två studier som gjorts på förskolebarn för att undersöka 

effekterna av att ha en verksamhet där alla barn är inkluderade. Både barn som anses ha 

en ”normal” utveckling samt barn med särskilda behov. Dessa två studier har valts ut 

för att förtydliga de positiva effekterna i att inkludera alla barn.  
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Noggle och Stites (2017) har gjort en studie med syftet att undersöka hur tre barn som 

anses ha en ”normal” utveckling påverkas av att under ett år gå i en grupp med barn 

med särskilda behov. Studiens resultat visar på att under detta år så har alla tre barn 

visat på vinster i både känslomässiga och sociala färdigheter. Ett barn visade utveckling 

i konfliktlösning; istället för att använda fysisk kontakt började barnet att använda ord 

för att lösa konflikter. Barnen visade också på ökat tålamod i väntan på svar från sina 

kamrater. Det gick även att se ökad vilja till att dela med dig och att lära andra samt att 

barnens lekfärdigheter förbättrades. Barnens acceptans av barn med särskilda behov 

ökade, det uppfattades utifrån studien att barnen lärde sig att det gick att finna nya 

lekkamrater utan att exempelvis verbalt kommunicera med andra. Föräldrarna till dessa 

tre barn kunde också bekräfta att när barnen pratar om sina kamrater så ansåg de inte att 

det var något annorlunda med kamraterna. 

 

Hong, Shaffer och Han (2016) har gjort en liknande studie där syftet var att undersöka 

hur barn med och utan funktionshinder påverkas av att tillsammans ingå i en grupp med 

en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet. Studien fokuserar på hur barns relation och 

kommunikativa kompetens utvecklas samt hur deras kognitiva färdigheter påverkas. 

Resultatet visar på att barnen utvecklades i sitt relationsskapande, båda barn med och 

utan funktionshinder visade på utveckling i kommunikation och lekfärdigheter. Deras 

empati och intresse för att bygga relationer ökade samt att en gemenskap under tiden 

skapades. Barnen med olika funktionsnedsättningar visade på ökat intresse för övriga 

kamrater samt att deras lekfärdigheter utvecklades under processen. Dessa två studier 

stärker det Nilholm och Göransson (2013) tar upp i sin kunskapsöversikt att genom att 

inkludera alla barn i grupp oavsett bakgrund, behov och förutsättningar skapar en 

kulturell mångfald vilket främjar alla som ingår i gruppen.  

  

2.3 Lärares syn på inkludering 
 

Nedan behandlas två studier med fokus på lärarnas förhållningssätt och hur det i sin tur 

påverkar barngrupperna och deras syn på deras eget arbete med inkludering. Detta är av 

vikt eftersom vi i denna studie undersöker förskollärarnas syn på inkludering.  

 

Nilholm och Alm (2010) har gjort en studie med fokus på lärares strategier för att skapa 

en inkluderande verksamhet. Studien tar även upp barns upplevelser av inkludering; 
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detta har vi dock valt att inte belysa då syftet i vår studie är att undersöka förskollärares 

arbete med inkludering. Författarna menar i huvudsak med sin studie att den grupp som 

studien gjorts på så ses olikhet som en stor tillgång och eleverna är i hög grad socialt 

och pedagogiskt delaktiga. 

  

I sin studie kunde de urskilja tre faktorer som lärarna i studien ansåg som grunden till 

den inkluderande verksamheten. Dessa tre var samsynen på arbetet, en konfliktfri miljö 

samt den personliga relationen. Samsynen på arbetet betonades som viktigt för lärarna, 

en positiv inställning till varandra och god kommunikation dem emellan tror lärarna 

också bidrar till ett positivt klimat i barngruppen. Till att börja med betonade de att det 

viktigaste var att anpassa verksamheten till elevernas individuella behov. Att arbeta 

samman gruppen och skapa en god gruppdynamik lyfts som en grundsten i arbetet. För 

att uppnå detta så kunde författarna uppfatta några grundläggande ramar som lärarna 

etablerat tillsammans med barnen. Bland det viktigaste som lärarna uttryckte var att alla 

barn hade rätt till att uttrycka sina åsikter och dessa skulle respekteras av alla. Vikten av 

att alla är olika och har olika åsikter betonades. Större delen av dagen ägnades åt 

gruppaktiviteter av olika slag för att skapa en god gruppdynamik. Lärarna betonade 

också vikten av kommunikation samt gemensam konfliktlösning (Nilholm & Alm 

(2010).  

 

Något de också kunde urskilja i sin studie var att lärarna ansåg att respektera barnen och 

bemöta med positivt som betydelsefullt för att skapa en inkluderande verksamhet.  

Lärarna försökte i all mån att undvika konfrontationer, en strategi för att klara detta var 

att lärarna gav barnen flera valmöjligheter. Författarna menar att lärarna gjorde detta för 

att undvika konfrontationer men också för att inget barn skulle känna sig tvingad till 

något. Detta går i linje med att lärarna också uttryckte vikten av att uppmärksamma 

barnens individuella behov. Sammanfattningsvis så menar de att gruppen som studien 

utförts på kan anses ha en hög grad av inkludering samt att anledningen till detta till stor 

del handlar om lärarnas arbetssätt.  

 

Hodkinson (2006) har gjort en undersökning på nya lärares uppfattningar kring 

inkludering efter ett år i verksamheten. Denna artikel visar en annan sida av inkludering 

än vi presenterat tidigare, dock så tåls den att belysas då det alltid finns för- och 

nackdelar med olika arbetssätt. Författaren påbörjar sin artikel med att presentera 
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tidigare forskning kring lärares uppfattningar kring inkludering. Det framkommer där 

att många pedagoger har börjat ifrågasätt om inkluderingsrörelsen har gått för långt. 

Han hänvisar till att en inkluderande verksamhet är tänkt att främja alla barn som vi 

också nämnt tidigare så menas här att vissa barn tar skada av detta arbetssätt. 

Författaren tar upp en studie gjord av Clough och Gramer (2003) som menar att skolor 

inte är kapabla att inkludera alla barn på grund av olika hinder. De hinder som 

presenteras är brist på kunskap, brist på vilja, brist på vision och framför allt brist på 

resurser. Ett problem anses vara att vissa lärare inte har samma syn kring inkludering i 

förhållande till barn med beteendemässiga svårigheter. Lärare tror att dessa barn skulle 

nyttjas av att uteslutas från den ”vanliga” verksamheten och bli placerade i en mer 

specialpedagogisk verksamhet. Studien utgår ifrån nyutbildade lärares uppfattningar 

kring inkluderingsarbetet och hur deras uppfattningar förändras efter sitt första år att 

arbeta som lärare. Lärarna i denna studie stödjer en inkluderande verksamhet; dock så 

har somliga lärare uppfattningen att de inte tror att alla barn är lämpade för den 

”vanliga” verksamheten. Lärarna i studien menar också att efter ett år som lärare så har 

denna uppfattning stärkts. De hänvisar till bristen på stöd till barn med särskilda behov 

samt att skolorna inte har finansiering för att betala för en heltids resurser som kan 

behövas i vissa fall. Lärarna i studien uttrycker att brist på resurser leder till ökade 

stressnivåer vilket i deras mening bidrar till oförmåga att klara av sitt arbete. Något som 

de också betonar är att det inte finns tillräckligt med specialkunskaper för att inkludera 

alla barn (Hodkinson, 2006). 

 

2.4 Lek och lekens betydelse  
 

Under de senaste åren så har lekforskningen bevittnat en ökning av två till synes 

motsägelsefulla trender. För det första visar forskningen i allt större utsträckning att 

leken fördjupar en rad sociala, kognitiva, motoriska och språkliga förbättringar. Social 

lek tillåter barn att vara kreativa och använda ett utvecklande språk. Det visar även att 

barnen blir mer självsäkra när det kommer till att experimentera med nya aktiviteter. 

Leken hjälper barn att lära sig att samarbeta med andra och engagera sig i socialt 

lämpligt beteenden. Med tiden utvecklas dessa sociala kompetenser genom 

leköverföring till barns vardagliga beteenden (Lynch, 2015). 

 

Corsaro som har studerat lek menar att det är en del av tolkande reproduktion i barns 

liv. Han menar att barnen i sitt skapande av lek använder, förfinar och utvecklar 
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kommunikativa färdigheter. Dessa kommunikativa färdigheter utvecklas och sker där 

barn kollektivt deltar i aktiviteter tillsammans med andra barn. Corsaro ser lek som en 

värdefull aktivitet som gör det möjligt för barn att utveckla så många olika sociala och 

akademiska färdigheter som möjligt. Lek tillsammans med andra barn beskrivs som 

viktig för barnens utveckling (Corsaro, 1997). Dock så menar Lynch (2015) att den fria 

leken minskat i klassrum och förskolor under den senaste tiden.  

 

I en studie av Coelho, Torres, Fernandes och Santos (2017) visar det sig att många 

förskollärare ändå ville försvara vikten av att leka i förskolan, eftersom det höjer 

barnens sociala kompetens genom att de får göra något meningsfullt tillsammans med 

andra barn. Förskollärare är positiva till fri lek i förskolan men att det blir svårt att 

genomföra på grund utav de styrdokument som finns och den undervisning som ska 

bedrivas. Leken har många fördelar dels lär sig barn lättare genom lek, utifrån att leken 

bidrar med en kontext som barnet förstår, vilket i sig gör lärandet begripligt. Dels 

handlar det om att barn som leker övas i inkluderandet av andra barn. Ett potentiellt sätt 

att motverka exkludering är att ha nära relationer till många olika sorters kamrater.  

 

Författarna belyser Vygotskijs (1978) teori kallad ”den sociokulturella teorin om 

inlärning”. Teorin menar att barn konstruerar kunskap inom ett socialt sammanhang, 

genom samspel med andra. De hävdar att Vygotsky (1978) menar att barns 

intellektuella förmågor utökas via lek tillsammans med andra barn. Positiva 

interaktioner tillsammans med andra är en bidragande faktor till barns sociala och 

emotionella utveckling. Under sin tid på förskolan skiftar barnen sina vänner. Barn 

väljer vänner utifrån exempelvis könstillhörighet, etnicitet, socialt beteende eller 

kognitiv förmåga och intressen (Coplan & Arbeau 2009).   

 

Inkludering hänvisar till hur barn uppskattas av kamrater, medan exkludering hänvisar 

till hur barn utelämnas. Social isolering och blyghet är enskilda egenskaper som kan ha 

negativ effekt på barnets tillträdesstrategier i barngruppen. Vidare menar de att 

exkluderade barn kan vara mindre benägna att delta i ett gruppsammanhang än andra 

barn. Dessa klassificerades även som mindre framgångsrika i allmänhet än andra barn i 

olika gruppförsök. Beroende på hur barnen leker bestäms deras sociala acceptans i 

gruppen samt typen och kvaliteten på den vänskapen de utvecklar. Barn tenderar att 
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skapa vänskapsrelationer med dem som delar gemensamma intressen och beteendestilar 

(Rubin, Bukowski & Parker, 2006). 

 

Tellgren (2004) presenterar i sin avhandling Corsaros (1979) forskning som visar hur 

viktigt de är för den sociala utvecklingen att vara inkluderad i en god kamratgrupp. Hon 

antyder även att det kan vara svårt för barnen att vinna tillträde till de olika 

lekgrupperna i förskolan, eftersom många barn känner att de måste försvarar sitt 

utrymme samt sin pågående lek från andras inträde. Att skydda sitt interaktionsutrymme 

eller interaktiva utrymme är viktigt för barnen då de även skyddar sin lek. Dessa 

tendenser kan kopplas till ömtåligheten som finns i kamratinteraktioner samt till de 

avbrott som leken behöver ta på grund av verksamhetens rutiner.  

 

Många förskolebarnen tillbringar mycket tid och ansträngning till att få tillträde till just 

de lekarna som skyddas av andra barn. Det finns en rad olika strategier som barnen 

använder sig av för att ta sig in i just sådana lekar. Exempelvis kan barnen välja att 

försöka knyta an till de barn som redan är i leken. Detta är något som Corsaro (1979) 

kallar för kamratallianser. Thorell (1998) i Tellgren (2004) menar att förhandlingarna 

barn gör kring vilka positioner barnen ska ha framkommit genom gemensamma 

aktiviteter och hon visar främst hur barnen i kamratgrupper skapar relationer, inte bara 

genom konflikter utan också genom andra kommunikativa händelser. I studien upplevde 

man också att barnen behövde kämpa för att få tillträde till intressanta lekarenor och 

även för att få deltagarätt och interaktivt utrymme. Författaren menar att barnen 

använder sig av olika strategier, både verbalt och icke verbalt för att kunna ta sig in i 

leken. Några exempel på det är gemensamma skratt, leenden och retande.  

 

Hon menar att vuxna som är inblandade i förskolans verksamhet är viktiga personer för 

att främja socialt anpassat beteende samt att främja utvecklingen av socioemotionella 

färdigheter, vilket underlättar barns interaktioner mellan kamrater. Det är viktigt för 

förskollärare i verksamheten att hjälpa barnen att utveckla positiva sociala färdigheter 

eftersom dessa kan ha en stark inverkan på hur barnen blir bemötta och accepterade av 

andra barn. Vuxna ska hjälpa barnen att bli mer medveten om andra, att tolka andra barn 

och interagera med dem på ett positivt sätt. Att skapa nära band med resten av 

barngruppen under förskoleåren kan ge barnen en känsla av säkerhet som de behöver 

för att utforska och hantera nya omgivningar (Tellgren, 2004).  
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras vårt val av metod samt så beskriver vi hur denna kan tänkas 

gynna studiens syfte. Urval, genomförande och analys kommer att beskrivas nedan. Vi 

har även synliggjort de forskningsetiska ställningstaganden som vi har gjort. 

  

3.1 Fokusgruppsintervjuer 

  
Utifrån vårt val av syfte, vilket var att undersöka vilken syn förskollärare har på arbetet 

med inkludering i förskolan med leken i fokus så beslöt vi oss för att använda någon 

form av intervju som metod. Bryman (2011) menar att genom intervjuer så är det 

möjligt att synliggöra respondentens tankar och åsikter kring ett specifikt ämne.  

Detta val gjordes för att ta reda på förskollärarnas tankar och resonemang kring 

inkludering i förskolan. Valet gjordes också för att skapa en förståelse och att göra en 

tolkning av respondentens sätt att tänka och resonera samt att få en djupare förståelse 

kring fokusområdet.  

 

Vi har valde att använda fokusgruppsintervjuer eftersom vi ville få en inblick i 

förskollärarnas syn på leken som verktyg till en inkluderande verksamhet. Vi valde 

denna metod eftersom den tillät oss att skapa möjligheter för diskussioner mellan 

förskollärarna och låta dem utveckla varandras resonemang. Bryman (2011) beskriver 

fokusgruppsintervjuer som att flera människor träffas i grupp för att diskutera ett 

specifikt ämne/tema. Ämnet/temat ska för respondenterna vara av relevans för dem samt 

av intresse för forskaren. Valet föll på fokusgruppsintervjuer, där grupper har träffats 

och diskuterat kring frågor som berör ämnet. Bryman (2011) menar att en positiv aspekt 

med fokusgruppsdiskussioner är att i diskussionen med andra ges respondenterna 

möjlighet att ifrågasätta och argumentera för sina åsikter med andra inom samma 

område.  

 

Vi ansåg att genom denna metod så fick vi en mer detaljerad beskrivning av 

respondenternas tankar och resonemang då de tvingats argumentera för sina 

ståndpunkter. Av denna anledning så har enskilda intervjuer samt observationer valts 

bort. Vi ansåg att vi inte skulle få ett lika detaljerat och djupgående resultat om någon 

av dessa metoder användes för detta syfte.  
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3.2 Urval 
 

Tillvägagångsättet för att ta kontakt med möjliga deltagare till vår studie har skett 

genom bekvämlighetsurval men med inslag av målinriktat urval.  Bryman (2011) 

beskriver ett bekvämlighetsurval på så sätt att forskaren väljer ut deltagare som på något 

sätt är bekanta för forskaren som utför studien samt geografisk närhet. Detta innebar 

inte i vårt fall att de tillfrågade är välkända för oss på ett privat plan utan endast att 

förskolorna där deltagarna arbetar är kända för oss. Ett målinriktat urval beskriver 

Bryman (2011) som att forskaren inte slumpmässigt väljer deltagare utan utgår ifrån vad 

hen vill få fram i studien och väljer därefter deltagare av relevans för studiens 

fokusområde. Vi båda har kontakter på olika förskolor så hade vi redan där en mängd 

personer att kontakta. Syftet med vår studie var att ta reda på förskollärares syn på 

arbete med inkludering i förskolan. Därför har endast personal med 

förskollärarutbildning deltagit i studien. Vi anser även att de är mer vana att resonera 

om sitt arbete i och med utbildningen de gått. 

 

I denna studie ville vi undersöka förskollärares syn på inkludering med fokus på leken 

så därför har valde vi att endast tillfråga förskollärare som arbetar i grupper med barn 

mellan åldrarna 3-6 år. Detta för att vi ansåg att i grupper med barn under 3 år så 

förkommer det inte samma typ av samspelslek utan mer av typen “bredvidlek”. Vi valde 

därför att utesluta förskollärare som arbetar i grupper med barn under 3 år för att vi 

tänkte att vi skulle få ett rikare material om vi vände oss till grupper med äldre barn där 

leken är mer samspelsinriktad. Ingen av de tillfrågade förskollärarna arbetar på samma 

avdelning, i några fall arbetar de på samma förskola. Detta var viktigt för oss då vi vill 

få ett så brett material som möjligt och därför så ansåg vi att förskollärare som arbetar 

på samma avdelning kan ha väldigt lika uppfattningar eller att de kanske inte vågar säga 

vad de egentligen tycker och tänker med en nära kollega på plats. 

 

 

3.3 Genomförande 
 

Förskolechefer och förskollärare kontaktades, somliga genom besök på respektive 

förskola och somliga via telefon. Under besöken samt telefonsamtalen informerade vi 

om vilka vi var samt syftet med vår studie samt val av metod för att samla in data. 

Bryman (2011) menar att när en studie utförs så ska deltagarna informeras om studien 
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samt syftet. Vi berättade att deltagandet är frivilligt samt att den informationen som 

samlats in endast kommer att användas i denna studie. I första hand kontaktades 

förskolechefen på varje enskild förskola, och vi förtydligade vår studie samt svarade på 

eventuella frågor.  

 

Efter godkännande från förskolecheferna på respektive förskola tog vi kontakt med 

verksamma förskollärare för att se över vilket intresse det fanns för att delta i vår studie. 

Efter detta skickades ett följebrev (se bilaga 1) ut via mejl till intresserade förskollärare 

samt förskolechefer på respektive förskola. I följebrevet beskrivs studien samt vilka 

etiska riktlinjer som studien följer. Sammanlagt kontaktades femton förskollärare, varav 

tio valde att delta. Intervjufrågorna (se bilaga 2) prövades genom tre provintervjuer, som 

utfördes för att öva oss på att intervjua samt för att se om några av frågorna behövde 

justeras.  

 

Intervjufrågorna vi använde oss av fokuserades på förskollärarnas tankar och arbetssätt 

kring inkludering i förskolan, barns tillträdesstrategier samt om de upplevt svårigheter i 

att arbeta med inkludering.  

 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes vid tre tillfällen, och de tio medverkande 

förskollärarna delades upp i tre grupper. Grupp 1 bestod av 3 förskollärare, grupp 2 av 4 

förskollärare samt grupp 3 av 3 förskollärare.  

  

 

Grupp 1  Grupp 2  Grupp 3  

Förskollärare 1, yrkessam i 6 år.   Förskollärare 1, yrkessam i 15 år.  Förskollärare 1, yrkessam i 5,5 år. 

Förskollärare 2, yrkessam i 10.  Förskollärare 2, yrkessam i 8,5 år.  Förskollärare 2, yrkessam i 9 år.  

Förskollärare 3, yrkessam i 3 år.  Förskollärare 3, yrkessam i 4 år.  Förskollärare 3, yrkessam i 6 år.  

 Förskollärare 4, yrkessam i 6 år.   

 

Dessa tre fokusgruppsintervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Vi valde att 

dela upp deltagarna i tre grupper för att skapa större utrymme för alla att komma till tals 

och för att vi som intervjuledare skulle kunna följa upp deltagarnas svar med följdfrågor 

samt för att underlätta utskrifterna av materialet. Detta gav oss också en större mängd 

insamlat material vilket vi anser ger undersökningen ett mer tillförlitligt resultat. Vi 
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valde att turas om att hålla i intervjuerna, Josefin genomförde intervjuerna med grupp 1 

samt grupp 3 och Stephanie genomförde intervjun med grupp 2.  

 

Intervjutillfällena ägde rum på en av deltagarnas förskola i ett förbokat konferensrum 

som är placerat långt ifrån förskolans avdelningar. Detta bidrog till en lugn och ostörd 

miljö, vilket Bryman (2011) menar är viktig när en intervju ska utföras. För att skapa en 

lugn miljö för deltagarna men också för att ljudupptagningen ska bli av så god kvalitet 

som möjligt. På grund av olika omständigheter under studiens gång så uppstod en 

enorm tidsbrist vilket medförde att vi inte samlade in något skriftligt samtycke utan 

endast ett muntligt. 

  

Varje intervju började med en genomgång av studiens syfte, att intervjun kommer att 

spelas in samt en genomgång av våra etiska ställningstaganden. Deltagarna blev även då 

på plats tillfrågade om de ville delta, samtliga samtyckte. Vi informerade om att 

deltagarna när som helst under intervjuns gång kan välja att avbryta. I enlighet med 

Vetenskapsrådet (2017). Vi informerade också om att det endast är vi som kommer att 

ta del av det insamlade materialet och att detta kommer att förstöras efter att arbetet har 

godkänts. Detta är något vi i efterhand nu vet inte är i enlighet med vetenskapsrådets 

(2017) riktlinjer men som dessvärre inte går att ändra i efterhand.   

  

Inga namn på de deltagande, deras respektive förskolor, kön eller annan information 

som går att identifiera deltagarna kommer inte att synliggöras i studien. På detta sätt så 

upprätthålls förskollärarnas rätt till anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har endast 

valt att skriva ut hur många år respektive förskollärare har varit verksam. Vi 

förtydligade att anledning till att vi spelade in samtalen var för att kunna gå tillbaka och 

lyssna i flera omgångar.  

 

3.4 Bearbetning av material och analysmetod 
 

När alla intervjuer var gjorda satte vi igång bearbetningen av det inspelade materialet. 

Sammanlagt hade vi samlat in 139 minuter inspelat material som skrevs ut, dessa 139 

minuter var till större del jämnt fördelat mellan de tre fokusgruppsintervjuerna. Vi valde 

att skriva ut varandras intervjuer, detta för att vi båda ansåg oss obekväma att lyssna på 

oss själva samt att fokuset skulle läggas på vad respondenterna sa och inte oss själva 

och vår egen röst.  
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Vi valde även att inte skriva ut namn på varken deltagarna, barn som nämndes under 

intervjuerna eller de förskolor de arbetar på, utan istället använde vi oss av 

sifferbeteckning för att minimera risken att deltagarnas identitet avslöjas. Förskollärare i 

grupp 1 kommer att betecknas som förskollärare 1:1, förskollärare 1:2, förskollärare 1:3 

Förskollärare i grupp 2 och 3 kommer att betecknas på samma sätt men med antingen 2 

eller 3 som första siffra för att redovisa vilken grupp de tillhör.  

 

Efter intervjuerna skrivits ut läste vi både igenom dessa och vi påbörjade bearbetningen 

med att sortera bort vissa uttalanden som föll utanför studiens syfte samt 

frågeställningar. Ett exempel på sådant som sorterades bort är uttalanden som - 

”...någon som vet vad klockan är?”. Efter detta påbörjade vi en kodning av materialet. 

Bryman (2011) menar att genom att gör en kodning av utskrifterna så får forskaren en 

bättre överblick över vad intervjusvaren faktiskt handlar om. Vår kodning bestod av 

nyckelord som på ett sammanfattande sätt beskrev meningar eller stycken i materialet. 

Dessa nyckelord har vi sedan gått igenom tillsammans för att kunna se något samband 

mellan deltagarnas svar för att sedan kunna skapa kategorier utifrån studiens syfte samt 

frågeställningar.  

 

Den första frågan som ställdes till deltagarna (se bilaga 2) handlade om vad 

förskollärarna tänker på när de hör ordet inkludering. Utifrån detta ville vi skapa oss en 

överblick över vad ordet i sig hade för betydelse för deltagarna, vilket då sedan skulle 

kunna kopplas till syftet med studien. Nyckelorden som uppfattades utifrån denna fråga 

var – att få delta – ingen lämnas utanför – alla får vara med. Utifrån dessa nyckelord 

skapades kategorin Inkludering – en gemenskap.  De två följande frågorna (se bilaga 2) 

fokuserades på förskollärarnas arbetssätt med inkludering i den vardagliga 

verksamheten. Nyckelorden här var – att vara närvarande – uppmärksamhet – 

positivitet – olikheter är bra – kommunikation - lek. Utifrån detta skapades kategorin 

Förskollärares arbetssätt – vi är förebilder.  

  

Fråga 4 (se bilaga 2) syftade till att skapa en uppfattning om huruvida ordet 

tillträdestrategier hade någon betydelse för deltagarna. Tillträdesstrategier var ett ord 

som deltagarna i studien inte riktigt förstod, och vi som intervjuare fick då gå in och 

förklara begreppet. Vi förklarade detta kort som ”barns olika sätt att ta sig in i en lek 

eller skydda sin lek från andra” med inspiration från Tellgren (2004). Eter en kort 
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förklaring tog diskussionen fart igen. Med fråga 5 och 6 (se bilaga 2) ville vi få fram 

deltagarnas syn på barns tillträdesstrategier, om de kunde se några skillnader samt hur 

de arbetar för att hjälpa barnen in i leken. Nyckelorden här blev – leka med barnen - 

ingripa vid konflikt – samtala – fysisk kontakt – lyfta styrkor – temaarbeten – 

statushöjning – finnas nära – rädslan att förstöra – barnens lek är deras lek. Kategorin 

Leken – barnens frizon med underkategorin Genom deltagande kan leken utvecklas.  

 

De två sista frågorna som vi ställde till deltagarna handlade om hinder i 

inkluderingsarbetet samt hur de arbetar för att överkomma dessa hinder. Nyckelorden 

som vi tagit fram utifrån detta var – olika uppfattningar – planering - barn med 

svårigheter – olikheter – händelser i tystnad – kommunikation – okunskap – våga inse 

sina begränsningar – se till individen – trygghet i gruppen. Vi skapade kategorin Barns 

olikheter – en utmaning. 

 

Då syftet med studien var att undersöka vilken syn förskollärare har på arbetet med 

inkludering i förskolan, med fokus på leken så har också materialet analyserats utifrån 

detta. Backman (2015) menar att under bearbetningen av insamlat material ska analysen 

ske så materialet blir tolkningsbart så det kan relateras till den ursprungliga 

problemformuleringen. Vad går att se i materialet som handlar om förskollärarnas 

uppfattningar om inkludering i förskolan där de belyser leken. Vi har också under 

bearbetningen letat efter uttalanden som går att koppla samman med studiens två 

frågeställningar  

1. Hur upplever förskollärarna arbetet med att inkludera alla barn i barngruppen? 

2. Hur resonerar förskollärare om arbetet med att utveckla barns 

tillträdesstrategier i leken?  

 

 

4. Resultat och analys 
 

Detta avsnitt i arbetet redovisar resultat från det insamlade underlaget för studien. Syftet 

med studien är att undersöka förskollärares syn på inkludering med fokusering på leken. 

Avsnittet kommer att redovisas i form av fyra kategorier med två underkategorier: 

Inkludering - en gemenskap, Förskollärares arbetssätt - vi är förebilder, samt Leken - 

barnens frizon, med underkategorier: genom förskollärarnas deltagande kan leken 

utvecklas, barns olikheter - en utmaning. Varje kategori kommer att illustreras med citat 
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från förskollärarnas uttalanden under intervjuerna. Dessa citat har innan användning i 

resultatdelen skrivits om från talspråk till skriftspråk. Valet gjordes för att skydda den 

enskilda individen då det inte ska vara möjligt att identifiera personen genom 

exempelvis personliga uttryck och formuleringar.  

 

4.1 Inkludering – en gemenskap 
 

Samtliga förskollärare som deltagit i studien är eniga om att inkludering handlar om att 

alla barn ska få vara en del av verksamheten. 

 

 “För mig handlar det om att vara en del i ett sammanhang. Att man får delta.” – 

förskollärare 1:2. Förskollärare 1:3 tar vid i diskussionen och håller med ovanstående 

och utvecklar med sina tankar: “Inom förskolan tänker jag att det handlar mycket om 

att inkluderas på lika villkor och med lika förutsättningar, men i det stor hela så 

handlar det ju ändå i grund och botten om att få vara en del av det som sker.”  

 

Förskollärare 1:3 syftar här till alla barn oavsett svårigheter, så som 

funktionsnedsättning, ursprung eller språksvårigheter. Några i grupp 1 menar också att 

det handlar om att skapa en fungerande barngrupp, där alla känner sig trygga och där 

barnen har etablerat en respekt för varandra samt att de accepterar varandra. Genom 

detta så skapas enligt vissa av förskollärarna en gemenskap i gruppen som bidrar till att 

inkludering sker.  

 

Vi kunde i våra utskrifter av intervjuerna se att det fanns en osäkerhet hos vissa 

förskollärare kring ordet inkludering. Detta visade sig genom tystnad samt tveksamma 

nickningar från förskollärarna under intervjuernas gång.  

 

Något som förskollärarna i alla tre fokusgruppsintervjuer betonade var vikten av att 

ingen ska lämnas utanför eller bli bortglömd. Några menar att ingen ska känna sig 

utanför gruppen och aktiviteterna som äger rum. Förskollärare 3:2 tar upp ett exempel 

från sin egen förskola – 

 

“Jag vet att vi har ett barn i min grupp som alltid deltar aktivt i planerade aktiviteter 

och pratar mycket med oss pedagoger men som vi har upptäckt är utanför i den 

bemärkelsen att barnet inte får vara en del av andra barns lek. Jag tänker att då kan 

inte det barnet ses som inkluderad…”  
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4.2 Förskollärares arbetssätt – vi är förebilder 
 

Samtliga förskollärare är eniga om att det är förskollärarna som har ansvaret för att inget 

barn lämnas utanför och att alla barn i förskolan ska få vara en del av verksamheten.  

Förskollärare 2:1 menar:   

”Att arbeta med inkludering i förskolan innebär ju att man måste se till alla barns 

behov och på vilket sätt som just de kan delta” Förskollärare 2:4 nickar medhållande 

och fortsätter “ja precis, att anpassa verksamheten så att alla som vill delta kan göra 

det.”  

 

Här menar förskollärarna att det är verksamheten som ska anpassas efter alla barn. 

Några av förskollärarna menar här att det är deras ansvar att skapa en verksamhet där 

alla ges en plats.  

 

“Det är ju inte barnen som ska behöva förändra vilka dom är för att få vara med”- 

Förskollärare 1:2. Denna kommentar går inte obemärkt förbi och kontras av 

förskollärare 1:1 som menar - “..men om alla ska få vara som dom vill utan att anpassa 

sig, så kommer det aldrig ske en förändring i gruppen?”  

 

Diskussionen som kommer igång här bollas fram och tillbaka mellan deltagarna. Hur 

arbetar man för att alla ska få vara sig själva så långt det går, i barngruppen? Alla 

deltagare i grupp 1 och 2 håller med om att de önskar att varje enskilt barn ska kunna få 

vara precis som de vill och accepteras för det. Man kommer även fram till att när det 

gäller anpassning så är tanken inte att det endast är det enskilda barnet som ska anpassa 

sig till barngruppen utan även att barngruppen ska anpassa sig till det enskilda barnet. 

Detta är även något som grupp 3 belyser men de kommer mer in på att det handlar om 

förskollärarnas förhållningssätt. De menar att för att kunna skapa en grupp där alla barn 

är inkluderade så ligger grunden i hur förskollärarna ter sig och hur de bemöter barnen. I 

grupp 3 diskuterar man mycket om att fokus bör läggas på att samtala med barnen om 

deras tankar och erfarenheter för att få en större överblick och sedan kunna arbeta vidare 

med det. Det tas även upp om att det är viktigt att diskutera olikheter och att det är bra 

att varje barn är olika.  
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“Jag menar om vi som jobbar med barnen visar till exempel att det är okej att inte 

lyssna på ett eller flera barn då kan vi ju inte heller begära att barnen ska lyssna till 

dessa barn. Det är ju ändå vi som är barnens förebilder!” – förskollärare 3:2.  

  

Detta går att tolka som att förskollärarna är medvetna om att det är de som har det 

övergripande ansvaret över gruppen. Flera av de deltagande förskollärarna i samtliga 

grupper menar att inkludering är en stor del av förskolans vardag och att det startar vid 

planeringen av verksamheten. Hur gör vi för att möjliggöra deltagande för alla barn 

oberoende av ålder, kompetens och särskilda behov? Sedan är det den delen som sker 

när verksamheten ska genomföras; blir alla barn inkluderade så som vi tänkt, är det 

någon som exkluderas? Blir barnen exkluderade av oss pedagoger, av de andra barnen 

eller av själva aktiviteten?  

 

Därefter fortsätter diskussionen genom att deltagarna i grupp 1 belyser vikten av 

planering, kommunikation och reflektion. Med detta menar de att det inte bara handlar 

om att planera och genomföra aktiviteter, utan även vara en närvarande pedagog i 

aktiviteten. För att sedan i ett reflekterande samtal med kollegor diskutera vad som har 

gått bra, vad man hade kunnat göra bättre och om det förekom exkludering samt 

inkludering i aktiviteter. Reflektionen syftar till att tillsammans finna andra strategier 

eller utveckla de som man upplevde skapade en inkluderande miljö.   

 

Jag vill att alla barn i min grupp får möjlighet att ta del av gruppmoment och att 

vi skapar en miljö för hen att vilja delta. Det kan vara att komma nära i relationen 

till barnet för att lära känna barnet bättre och att lägga märke till vad barnet 

gillar och hur den känner sig trygg. Att låta alla komma till tals, även de tysta som 

"Aldrig säger något" eller bara att det inte finns något rätt eller fel. Genom att 

arbeta förebyggande med hjälp av lek- ibland genom att dela upp barnen 

slumpmässigt - då lär alla barn känna varandra och samtliga barn får möjlighet 

att välja kompisar istället för att riskera att bli utanför. – förskollärare 2:1 

I samtliga grupper är förskollärarna överens om att det är viktigt för förskollärarna att 

fokusera på leken som ett hjälpmedel till en inkluderande verksamhet. Även här 

diskuterar man vikten av att vara en närvarande pedagog och ibland ha en aktiv roll i 

leken. Förskollärarna menar att genom att vara delaktiga i barnens lek så kan man 

upptäcka och förebygga att vissa barn blir utanför. 
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Detta för oss vidare till nästa avsnitt i vår resultatredovisning där vi belyser 

förskollärarnas syn på inkludering i leken samt hur de arbetar för att aktivt hjälpa barnen 

att utveckla sina strategier att bli en del av lekens sammanhang.  

4.3 Leken – barnens frizon 
 

Den övergripande uppfattning som vi funnit i det insamlade materialet är att samtliga 

förskollärare ser leken som en av de viktigaste grundstenarna i verksamheten. Grupp 1 

kommer framför allt in på vikten av leken för barnens sociala utveckling. 

“jag tänker att i leken så lär sig barnen mycket av varandra, framför allt så lär dom sig 

hur man ska vara en bra kompis. Det kan vara vad som accepteras och vad man kanske 

borde undvika att säga eller göra.” – förskollärare 1:3. “Jaa eller hur? Jag tror också 

att i sin lek så får barnen möjlighet att prova nya saker och känna en frihet i att faktiskt 

göra själv på egna initiativ.” – förskollärare 1:2 

Utifrån det går det att göra tolkningen att förskollärarna uppfattar det som att det är just 

i leken som barnen utvecklar sociala färdigheter såsom olika regler och sociala koder. 

Det går också att tolka utifrån förskollärarnas diskussioner att leken är barnens egna 

zon, att barnen här har friheten att välja själva och utmana sig själva. Detta menar en av 

förskollärarna kan bidra till att barnen ökar sin självkänsla genom att erövra nya 

kunskaper.  

“..förstå glädjen i att på egen hand eller med stöd från någon annan klara av något 

man inte kunde innan. Vilken grej liksom!!”- förskollärare 1:1  

Att ge barnen tid och plats till att leka är något de flesta av förskollärarna betonar som 

viktigt. De upplever att barnen lär sig mer av varandra än vad de lär sig av de vuxna i 

förskolan. Detta är något förskollärarna betonar som något positivt och något de 

värdesätter i sin verksamhet.  

Under intervjuerna vid frågan om barns strategier att ta sig in i leken betonar 

förskolläraren 2:4 mångfalden av strategier: “Jag tycker att det finns lika många 

strategier som det finns barn. Visserligen liknar vissa barns strategier varandra mer 

eller mindre, men alla barn har sitt eget sätt. För vissa är det helt naturligt och andra 

behöver kämpa mer.” 

Detta tolkas som att förskolläraren menar att trots tidigare uppfattningar att leken är 

något i grunden positivt och bra så går det ändå att se att leken också kan innebära 
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svårigheter för barnen. Det diskuteras mycket om att vissa barn blir exkluderade av 

andra barn i leken och att det finns en risk i att missa detta om man inte är tillräckligt 

närvarande. Dock så menar de flesta att vid uppmärksammad exkludering så agerar de. 

Förskollärarna i grupp 3 upplever en rädsla i att förstöra barnens lek om man är för 

närvarande. Även här belyser de vikten av att låta barnen ha leken som sin frihetszon 

och inte lägga sig i för mycket men samtidigt så menar de att det i leken förekommer 

exkluderingar som de måste uppmärksamma och arbeta emot. Diskussionen leder in på 

“alla får vara med-fenomenet”.  

“jag gillar inte tanken på att barn alltid ska inkludera alla hela tiden. Jag tycker inte 

det känns rättvist mot barnen, ibland exkluderar de ju de barn som de vet på förhand 

kommer att förstöra leken. Att inte alltid inkluderas tror jag barnen klarar av, det måste 

vi göra för så ser ju samhället ut, vi inkluderas inte alltid överallt. Problemet är när 

samma barn ofta blir uteslutet.” – förskollärare 3:3 

 

Detta är något de i grupp 3 är överens om. De menar att det handlar om att söka ett 

mönster och kommunicera med kollegor om de upplever samma sak. Är det samma 

barn som oftast blir exkluderad ur leken och vilka mönster kan man se i detta, vad kan 

orsaken vara? Utifrån detta menar de sen att man som pedagog måste hitta strategier för 

att hjälpa barnet.  

 

Nästa avsnitt kommer vi att presentera hur förskollärarna arbetar för att utveckla leken 

och barns strategier för inträde.  

4.3.1 Genom förskollärarnas deltagande kan leken utvecklas 

En gemensam nämnare som deltagarna antyder är att om man ska kunna utveckla barns 

lek så måste man också gå in i leken som förskollärare. Genom detta arbetssätt så kan 

man utveckla barnens lek inifrån. De menar även att första steget kan vara att kartlägga 

varför vissa barn exkluderas.  Några av förskollärarna menar att de största svårigheter 

som de har uppmärksammat i verksamheten är att vissa barn inte vet hur de ska göra för 

att bli delaktiga i leken. De anser att dessa barn inte har de rätta tillträdestrategierna och 

har svårt med att förstå lekreglerna. 
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“På vår förskola har vi presenterat ett begrepp för barnen. Vi har gett dem två 

meningar för att själva kunna inkludera sig i andra barns lek. ”Vad leker ni?” ”Vad 

kan jag vara i leken?” vilket visat sig haft bra effekt.” – förskollärare 1:2. 

De två övriga förskollärarna i grupp 1 uppskattade detta tips och diskuterade vidare att 

genom ett sådant tillvägagångssätt så blir det svårt för de andra barnen att exkludera det 

barnet som vill vara med och leka. Grupp 3 uppger att för att hjälpa barnen in i leken så 

deltar de i leken tillsammans med barnen som de upplever ofta blir exkluderade. De 

menar att genom att finnas nära och kunna ge stöd och uppmuntran kan de höja barnets 

självkänsla, men också ge dem verktyg för att vid senare tillfällen klara av detta på egen 

hand. 

Ytterligare en strategi för att inkludera barn i leken är att förskolläraren höjer barnet i 

frågas status genom att leka lekar som just detta barn är väldigt bra på, eller göra 

aktiviteter som hen får glänsa i. Detta menar förskollärarna kan bidra till att övriga barn 

får upp ögonen för en ny lekkamrat. Under en diskussion i grupp 2 kommer det fram att 

två av förskollärarna har upplevt att barn “fastnar” med en kompis och släpper inte in 

någon annan. Genom detta så har de kommit fram till strategin att skapa slumpmässiga 

grupper för att barnen ska kunna skapa relation till flera och nya vänner. Detta gör de 

för att ge barnen ett bredare socialt nätverk.  

Några av förskollärarna belyser vikten av att samtala med barnen. De menar att man i 

samtal med barnen kan få fram hur de själva reagerar, känner och uppfattar olika 

situationer. Detta ger förskollärarna en tydligare bild av vad barnen själva anser vara 

orsaken till varför de själva eller andra bli uteslutna ur leken. Med det som 

utgångspunkt så kan man som förskollärare gå in och stötta barnen till att utveckla sin 

lekkompetens.  

4.4 Barns olikheter – en utmaning men inte en omöjlighet.  
 

En generell uppfattning bland förskollärarna är att det finns lika många olikheter som 

det finns barn i en grupp. Förskollärarna menar att se till allas olika behov och att skapa 

en miljö där alla känner sig som en del av gruppen, är i sig en utmaning.  

“Eftersom barn i samma ålder verkligen kan ha olika förmågor till olika saker så tycker 

jag att det kan bli väldigt problematiskt att skapa en miljö och verksamhet som inte 

bara inkluderar alla, utan också som kan utmana varje barn baserat utifrån deras egna 

förutsättningar.” – förskollärare 2:2 
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Förskollärarna menar att detta är en daglig utmaning i arbetet i förskolan. Här lyfte 

några av förskollärarna i studien vikten av relationen till varje enskilt barn och att se till 

varje individ för att på bästa sätt få en uppfattning av vad alla är i behov av. Utifrån 

detta kan de då hitta gemensamma nämnare som det går att planera verksamheten 

utifrån.  

En svårighet grupp 2 tog upp är kommunikationen mellan pedagogerna i arbetslaget. De 

har många gånger känt att de i arbetslaget inte har samma synsätt samt arbetssätt. De 

menar att det kan vara svårt att arbeta mot samma mål om inte kommunikationen 

fungerar.  

“På våran förskola så har vi ett barn som är väldigt exkluderat, de andra barnen 

uttrycker ofta att de inte vill sitta bredvid hen på till exempel samlingen. Där har vi 

pedagoger olika synsätt på hur vi ska hantera det. En pedagog menar på att barnen då 

får byta plats medan en annan menar att man inte behöver leka med varandra men man 

ska kunna sitta bredvid alla och respektera det barnet ändå.” – förskollärare 2:4 

Efter en stunds funderande så säger en annan förskollärare -  

“Jag förstår hur du menar, men samtidigt genom att uppmärksamma händelsen inför de 

andra barnen så synliggörs ju också det barnets utanförskap.” – förskollärare 2:2  

Denna diskussion ledde till att förskollärarna kom fram till att de tycker att deras 

uppdrag är komplext. Förskollärarna menar här att det nog handlar mycket om att se till 

situationen samt att det nog inte är möjligt att hantera alla fall av exkludering på samma 

sätt. Samtliga är överens om att det enda sättet att överkomma dessa hinder är att 

uppmärksamma sina kollegor på problemet, samt att genom en öppen dialog och fler 

gemensamma reflektionstillfällen kunna komma fram till ett enat arbetssätt för att uppnå 

en så inkluderande verksamhet som möjligt. Här belyser förskollärarna också att på 

samma sätt som för barnen så handlar det om att alla i arbetslaget får sin röst hörd och 

respekterad av övriga.  

Samtliga grupper lyfter fram att de främst upplever svårigheter att inkludera barn med 

särskilda behov. Med detta menar de barn med exempelvis språksvårigheter samt barn 

med olika funktionsnedsättningar. Förskollärarna menar att olikheter är något de 

värdesätter men att vissa typer av olikheter kan vara svårare att skapa en acceptans i 

gruppen kring.  
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“Jag upplever att det är lättare att diskutera och skapa respekt i gruppen runt till 

exempel att man har olika favoritfärger men svårare att göra det när det kanske 

handlar om ett barn i samma ålder inte kan tala verbalt som övriga barn” – 

förskollärare 1:3 

Diskussionen kring just språksvårigheter gick att finna hos alla fokusgrupper. En 

förskollärare delar med sig av sina egna erfarenheter om hur de har arbetat med just ett 

barn som inte pratar verbalt utan endast tecknar. Hen menar att detta sätt nog går att 

etablera i andra situationer där barn med särskilda behov blir exkluderade.  

“Vi har bland annat ett barn som inte pratar verbalt utan endast tecknar, då har vi 

arbetat väldigt starkt med att teckna till de andra barnen i gruppen och till varandra för 

att normalisera tecknen och på det viset inkludera barnets sätt att tala”- förskollärare 

2:1 

Genom att uppmärksamma olikheter men även genom att normalisera dessa så kan 

också en acceptans i gruppen skapas.  

 

4.5 Sammanfattning med koppling till syfte samt 

frågeställningar.  
 

Syftet med studien är att undersöka vilken syn förskollärare har på arbetet med 

inkludering i förskolan, med fokus på leken.  

 

Utifrån våra resultat så framkommer det att alla deltagarnas syn på inkludering är att det 

är något som är viktigt att arbeta med. De anser att förskollärarna själva har det yttersta 

ansvaret för att alla barn ska känna trygghet samt känna att de är en del av gruppen. 

Inkludering handlar för dem om en gemenskap. Det visar också att de tycker att deras 

arbete är komplext, att det inte finns något svar på hur man ska agera utan att det hela 

tiden handlar om en avvägning inför varje situation.  

 

Resultatet visar att förskollärarna lägger stor vikt på leken som en grundsten i 

inkluderingsarbetet i förskolan. De menar att det är viktigt att vara en närvarande 

pedagog i leken, just för att kunna upptäcka och utesluta exkluderingar. I resultatet 

framkommer att genom samtal med barnen, ett aktivt deltagande i barnens lek samt att 
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ge barnen verktyg såsom olika frågor som barnen kan använda sig av så stödjer 

förskollärarna barnen i utvecklingen av deras lek samt strategier att inkluderas i andras 

lek. Utifrån detta har vi också fått svar på studiens frågeställningar. 

 

5. Diskussion 
 

Under detta avsnitt kommer vi att börja med en metoddiskussion där vi reflekterar över 

vårt val av fokusgruppsdiskussioner. Vi kommer sedan att diskutera studiens resultat i 

förhållande till belyst litteratur och tidigare forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion   
 

Vi valde att skapa fokusgruppsintervjuer istället för enskilda intervjuer för att 

stämningen skulle inbjuda till samtal, så att de intervjuade får styrkan i att vara i en 

grupp och slipper känna sig utelämnade. Vi är dock fullt medvetna om effekterna av 

exempelvis grupptryck och att förskollärarna kanske anpassar sina svar efter varandras 

åsikter. Vi var även medvetna om att alla kanske inte hinner komma till tals, för att 

undvika detta valde vi att skapa små grupper med bara 3 eller 4 deltagare i varje grupp.  

 

Vi upplevde båda två att i början av alla fokusgruppsintervjuerna så var det svårt att få 

igång en diskussion mellan förskollärarna då de enbart svarade på frågorna riktat mot 

den av oss som intervjuade. Vi tänker att detta kan ha berott på att våra val av frågor 

inte var optimala för fokusgruppsintervjuer. Det uppstod också tillfällen då vi upplevde 

att någon eller några tog över. Vi intervjuare försökte då att disponera tiden mellan de 

som samtalade, vilket emellanåt var svårt. Vi försökte att ställa direkta frågor till dem 

som vi upplevde hamnade utanför diskussionen för att bjuda in denne i samtalet. Vid 

tillfällen när vi inte förstod vad förskollärarna menade så ställde vi 

följdfrågor/motfrågor. Vi upplevde i det stora hela att fokusgruppsintervjuerna gick bra 

och att det efter en stund uppstod många intressanta diskussioner mellan deltagarna 

vilket bidrog till brett och detaljerat material. Hade vi istället exempelvis valt att skicka 

ut enkäter så hade svaren blivit svårare för oss att analysera eftersom vi då inte kunnat 

ställa följdfrågor om något var otydligt eller om något skulle kunna utvecklas.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 

Det går att se att resultatet av vår studie går i linje med hur Nilholm och Göransson 

(2013) beskriver inkludering. Nilholm och Göransson (2013) belyser vikten av olikheter 

och mångfald och detta ska inom skolan ses som något positivt och användas som en 

tillgång i arbetet. Utifrån vår studie så framkommer det att samtliga förskollärare menar 

att i deras verksamheter så är olikheter något bra, samt att de arbetar aktivt för att skapa 

en respekt och acceptans för olikheter i sina barngrupper. Nilholm och Göransson 

(2013) menar också att den pedagogiska verksamheten ska utformas och anpassas 

utifrån varje barns behov. Vi kan i vårt resultat se att detta är något förskollärarna 

resonerar i linje med genom att de ger uttryck för att det inte är barnen som ska anpassa 

sig till verksamheten utan tvärtom. Detta går även i linje med hur Salamanca 

deklarationen (2006) beskriver en inkluderande verksamhet för alla barn.  Nilholm och 

Göransson (2013) betonar att trots att inkluderingsbegreppet har sitt ursprung i 

specialpedagogiken med fokus på barn med särskilda behov så menar de att inkludering 

berör alla barn i en gemenskap. Vi kan se i resultatet av vår studie att detta också är en 

uppfattning som de deltagande förskollärarna delar. De belyser aldrig att inkludering 

skulle handla om bara en viss del av barngruppen eller enskilda barn utan ger uttryck för 

att det handlar om gruppen som helhet.  

 

Putnam (u.å) i Nilholm och Göransson (2013) menar att i en gemenskap så som 

exempelvis en barngrupp i förskolan så finns det normer och regler. Förskollärarna i vår 

studie menar att i leken så skapar barnen olika strategier för att bli inkluderade, och att 

somliga fungerar bättre än andra. Detta tyder på att det inom barngruppen finns normer 

och regler att förhålla sig till. Nilholm & Göransson (2013) belyser gemenskap som en 

viktig del i inkluderingsarbetet, samt att det är genom detta som erfarenheter möts och 

barnen kan genom detta utvecklas som individer. Resultatet av vår studie pekar på att 

förskollärarna också uppfattar just gemenskapen och tryggheten i gruppen som en 

grundsten i att nå en inkluderande verksamhet. Förskollärarna ger också uttryck för att i 

denna gemenskap med betoning på leken så ges barnen möjlighet att i mötet med andra 

barn lära sig nya saker samt att detta bidrar till att de erövrar ny kunskap och nya 

färdigheter. Deras resonemang går att koppla samman med Coplan och Arbeaus studie 

(2009) som hänvisar till Vygotskys sociokulturella teori om inlärning, vilket syftar till 

att barn konstruerar kunskap i sociala sammanhang tillsammans med andra. Coplan och 

Arbeau (2009) menar även att när barn får erfara positiva möten med andra så bidrar det 
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till deras sociala och emotionella utveckling. En sådan syn framkommer även i vår 

studie genom att förskollärarna belyser leken och barnens sociala samspel som något 

viktigt i relation till deras utveckling.  

 

Nilholm och Alm (2010) urskiljer i sin studie tre faktorer som lärarna ansåg som viktiga 

i inkluderingsarbetet. Dessa faktorer går även att se i resultatet av vår studie, men vi har 

även funnit fler. Vårt resultat tyder på att förskollärarna ser sig själva som förebilder 

gentemot barnen. De betonar vikten av att ha ett gemensamt arbetssätt och en 

kontinuerlig dialog mellan kollegor samt lyfter vikten av att en god relation till barnen 

för att skapa en god grund. Lärarnas samsyn på arbetet, en positiv inställning samt den 

personliga relationen framkom också i Nilholm och Alms studie (2010). Resultatet av 

vår studie går även i linje med lärarnas uppfattning om att skapa en god gruppdynamik 

som nämns i Nilholm och Alms studie (2010). Förskollärarna i vår studie uttrycker 

också ytterligare en aspekt som inte nämns av lärarna i Nilholm och Alms studie (2010) 

och detta är leken är ett stort hjälpmedel i den inkluderande verksamheten. De menar att 

genom att ha en aktiv roll i barnens lek så kan man också förebygga och upptäcka 

exkluderingar. Detta framkom inte som en viktig del i inkluderingsarbetet i Nilholm och 

Alms (2010) resultat. Det kan bero på att deras resultat handlade om barn i åldrarna 7-

12 år och att verksamheten ser annorlunda ut i skolan än förskolan.  

 

I Tellgrens avhandling (2004) belyser hon att många barn behöver kämpa för att komma 

in i leken, och hon menar även att barn använder sig av olika strategier för att få tillträde 

till leken. Detta går även att se i vår studie då deltagarna uttrycker att de har observerat 

att vissa barn har svårigheter att ta sig in i leken samt att de uppmärksammat att barn 

använder sig av olika sätt att ta sig in i leken.  

 

Rubin, Bukowski och Parker (2006) menar att exkluderade barn kan vara mindre 

benägna att delta i gruppaktiviteter än andra barn. I vår studie berättar en förskollärare 

att det finns ett barn på hens förskola som är väldigt delaktig i styrda aktiviteter men att 

hen i fria leken blir exkluderad av andra barn. Vi tror att detta kan bero på att i styrda 

gruppsammanhang så kan förskolläraren i fråga ha ett gott förhållningssätt som kan 

hjälpa barnet in i leken, men att barnet inte besitter tillräckligt många verktyg för att 

själv kunna ta sig in i leken och därför blir exkluderad. 
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Coelho, Torres och Santos (2017) menar att i barns lek så övar de sig att inkludera samt 

exkludera andra barn. De anser även att ett sätt att motverka exkludering är att barnen 

får möjlighet att skapa relationer till många kamrater. Detta är även något som en av 

förskollärarna i vår studie belyser. I hens barngrupp delas barnen upp slumpmässigt i 

grupper för att de ska lära känna varandra samt skapa nya relationer. 

 

I sin avhandling menar Tellgren (2004) på att det är viktigt att förskollärarna hjälper 

barnen att utveckla positiva sociala färdigheter, vilket kan hjälpa barnen att bli 

accepterade av andra barn. Utifrån vårt resultat så går det att göra tolkningen att många 

av förskollärarna är medvetna om att de har ett ansvar att agera som förebilder för 

barnen samt att ge barnen positiva verktyg i sitt relationsskapande till andra barn. 

Förskollärarna i vår studie menar också att om de på något sätt exkluderar ett eller flera 

barn så är det inte heller konstigt att barnen gör samma sak.  

 

 

6. Slutsats 
 

Vår studie belyser förskollärarnas syn på arbetet med inkludering i förskolan, med fokus 

på leken. Förskolan ses som en plats för alla och därför bör förskollärarna skapa en 

verksamhet som passar alla barn, vilket både forskningen och de förskollärare vi 

intervjuat också uttrycker. Vårt resultat utifrån de intervjuer vi gjort stämmer överens 

med den tidigare forskningen vi redogör för. Både tidigare forskning och vår studie har 

uppmärksammat sambandet mellan förskollärarnas syn på leken för att inkludera alla 

barn i gruppen och hur detta påverkar gemenskapen i barngruppen.  

 

Både vår studie och tidigare forskning tar upp komplexiteten i arbetet med att inkludera 

alla barn. Där tidigare forskning hänvisar till avsaknad av resurser och liknande, belyser 

vår studie mer bilden av svårigheten med att förstå vad varje enskild individ behöver.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna betonar vikten av att använda sig av 

leken som grundsten i arbetet med inkludering av alla barn. Förskollärarna menar att 

genom att vara närvarande och på olika sätt ge barnen verktyg som kan stödja barnen att 

ta sig in i gruppen och leken så genererar dessa didaktiska val färre barn som 

exkluderas. De anser att genom att använda leken på ett medvetet sätt så blir de 

didaktiska följderna att verksamheten i förskolan blir mer inkluderande. En fortsättning 
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på denna studie skulle kunna var att undersöka om förskollärarnas praktiska arbete 

stämmer överens med resultatet av denna studie. Detta skulle kunna undersökas med 

hjälp av att observera förskollärare i barngrupper för att se om de arbetar på det sättet 

som de uttrycker i vår studie. För att fördjupa en sådan undersökning skulle man också 

kunna använda sig av barnintervjuer för att få en inblick i hur barnen upplever sin tid i 

förskolan och sina förskollärare; känner de sig inkluderade och sedda av förskollärarna 

och gruppen?  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 – följebrev 
 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från högskolan i Gävle, vi går vår sista termin på 

förskollärarprogrammet och skriver nu vårt examensarbete. I vårt examensarbete har vi 

valt att fokusera på inkludering, med fokus på den fria leken.  

Syftet med vår studie är att undersöka vilken syn förskollärare har på arbetet med 

inkludering i förskolan, med fokus på den fria leken. Vi har under terminens start 

fördjupat oss kring ämnet med hjälp av tidigare forskning och litteratur. Vi vill nu ha 

hjälp av er verksamma förskollärare för att få svar på vårt syfte. Tanken är att detta 

kommer att ske genom intervjuer i form av fokusgruppsdiskussioner, där ett flertal 

förskollärare kommer att delta. Vi önskar därmed att du som verksam förskollärare vill 

delta, och bidra med din kunskap och erfarenhet. Intervjun kommer att bestå av 7 frågor 

och tanken är att den kommer att ta ca 60 minuter och kommer att spelas in med hjälp 

av en mobiltelefon. Detta för att vi senare ska kunna skriva ut era svar samt att göra en 

analys.  

 

Vid intervjutillfället kommer vi att ta hänsyn till vetenforskningsetiska principer. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Konfidentialitetskravet kommer uppfyllas genom att ert deltagande är anonymt samt att 

inga namn kommer att användas i arbetet. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas för forskningsändamål med hänsyn till nyttjandekravet. Det insamlade 

materialet kommer att förstöras efter att arbetet blivit godkänt. Arbetet kommer efter 

godkännande publiceras digitalt. 

 

Vi hoppas att du vill delta och har du några frågor tveka inte att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Josefin Törnlund        -     xxxxxx@xxx 

Stephanie Selhammer  -    xxxxxx@xxx  

 

Handledare: Anneli Frelin - xxxxxxx@xxxx 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

 

1. När ni hör ordet inkludering vad tänker ni på då? 

- Kan det innebära något annat? 

 

2. Vad innebär det för er att arbeta med inkludering? 

 

3. Kan ni ge exempel på: hur ni arbetar med att inkludera alla 

barn i barngruppen? 

 

4. Barns tillträdesstrategier? Vad tänker ni på när ni hör det? 

 

5. Kan ni se några skillnader i barns tillträdesstrategier? 

 

6. Hur arbetar ni med att utveckla barns tillträdesstrategier? 

 

7. Vilka svårigheter finns med att inkludera alla barn i 

barngruppen? 

 

- Hur arbetar ni för att överkomma dessa hinder? 
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