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Abstract 
 

Syftet med denna studie är att undersöka verksamma förskollärares attityder till en 

inkluderande specialundervisning samt att se skillnader beroende på var förskolläraren 

arbetar, vilken erfarenhet man har samt om man arbetar kommunalt eller privat. Studien 

bygger på en kombinerad forskning av enkäter och intervjuer med förskollärare som 

arbetar privat och kommunalt, enkäten är besvarad av18 förskollärare i två olika 

kommuner, och de fyra semistrukturerade intervjuerna är gjorda med förskollärare från 

en förskola och en förskoleklass I olika kommuner. Enkäterna samt intervjuerna i denna 

studie är uppbyggda på TATIS/TAISA-skalan för att öka studiens tillförlitlighet samt 

för att ha en vetenskaplig grund att vila på. Resultatet av studien visar att 

inkluderingsarbetet är förskollärarens grundläggande ansvarsområde men att attityderna 

kring detta ser olika ut beroende på var förskolläraren arbetar om det är kommunalt eller 

privat, samt vilka erfarenheter man besitter i yrket. Resultatet visar vidare att 

inkludering är ett brett begrepp som i vissa fall är svårt att tyda och att erfarenhet och 

kompetens spelar stor roll i inkluderingsarbetet. Sammanfattningsvis ser jag utifrån 

studiens resultat att attityderna kring inkluderingsarbetet är olika beroende på vilka 

olika förutsättningar förskollärarna har i sitt yrke, och att det därför krävs mer forskning 

kring det på flera olika områden.  

 

Nyckelord: inkludering, specialundervisning, förskollärare, attityder 

Keywords: inclusion, special education, preschool teacher, attitude 
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1 Inledning 

 

I dagens samhälle är diagnoser och specialundervisning något som inte längre är 

ovanligt. I och med detta behöver även undervisningen i specialundervisningen bli 

bättre och det har mycket med förskollärarnas attityder till inkluderingen i 

specialundervisningen att göra. Läroplanen för förskola har reviderats för att tydligare 

beskriva förskollärarens ansvar i undervisningen samt för en likvärdig utbildning där 

specialundervisning och inkludering ingår. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn 

som av olika anledningar behöver mer stöttning och stimulans eller särskilt stöd.  

 

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt 

som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få 

detta utformat utifrån sina egna behov samt även förutsättningar. (Skolverket ,2018, 

s.6). 

 
Utifrån detta ska förskollärare aktivt arbeta för en likvärdig förskola där alla ska 

inkluderas, men hur ser attityderna kring specialundervisning ut på olika platser och i 

olika förskolor? Frågorna är många och en inkluderande förskola är kanske inte alltid så 

självklar som det anses att den bör vara.  

  

En inkluderande förskola ska vara en självklarhet då det inte finns ett annat val för barn 

som är i behov av extra stöd i så låga åldrar men attityderna hos förskollärarna upplever 

jag utifrån egna erfarenheter i vissa fall inte alltid lika självklar. Inkludering i förskolan 

innebär att förskolläraren ser till att barn med särskilda behov, till exempel barn med 

funktionsnedsättning, får vara delaktiga och vara i samma miljö som de andra barnen, 

med så få undantag som möjligt. Inom specialpedagogiken blir begreppet inkludering 

ett uttryck för att fånga upp mångfalden bland barnen samt skapa förutsättningar för en 

pedagogik som passar alla. Om förskolan arbetar på rätt sätt kan ett inkluderande 

arbetssätt vara till nytta och glädje för alla barn i barngruppen. Detta betyder att 

förskollärarnas ansvar och deras attityder kring det är grundläggande för att det ska 

funka och för att alla ska bli accepterade och inkluderade på samma villkor.   

 

I fokus för studien ligger förskollärarnas attityder till inkludering och vad det innebär 

för dem. För att ta reda på det har valet av metod blivit en kombinerad forskning av 

enkäter och semistrukturerade intervjuer för att få så tydliga och detaljerade resultat som 

krävs för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

  

Examensarbetet disponeras enligt följande: Efter inledningen presenteras syfte och 

frågeställning som ligger till grund för arbetet, därefter följer avsnittet om teoretiska 

utgångspunkter följt av tidigare forskning och förskolans styrdokument. Därefter 

presenteras studiens metod följt av studiens resultat, examensarbetet avslutas med 

diskussion samt den övergripande referenslistan för studiens innehåll och eventuella 

bilagor.  
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2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares attityder till en inkluderande 

specialundervisning i förskolan. Hur de arbetar med en likvärdig specialundervisning i 

barngrupperna som passar alla barn samt vad de ser för svårigheter med det.  

Frågeställningarna som ligger till grund för denna studie och som ska besvarar syftet är 

följande: 

• Vad är förskollärarnas attityder angående inkludering av barn med särskilda 

behov i vanliga barngrupper, samt varierar de beroende på barnets speciella 

behov? 

• Vad kan förskollärarnas utbildning och arbetslivserfarenhet ha för betydelse när 

det gäller deras personliga attityder kring inkludering i förskolan? 

• Vad är förskollärarnas attityd kring deras enskilda ansvar i en inkluderande 

specialundervisning? 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter. 

 

De teoretiska utgångspunkterna som ligger i grund för denna studie är den 

sociokulturella teorin som Vygotskij (Lutz, 2013) är grundare av, där allt lärande sker 

socialt. Detta är en viktig del i den inkludering som lärarna aktivt ska arbeta med i 

förskolan. Brinkkjaer och Höyen (2013) anser att den enskilda individen inte kan skapa 

sig själv en egen sociala verklighet eller behag, eftersom konstruktionen blir till inom 

sociala sammanhang med specifika möjligheter och begränsningar.  

 

Den socialkulturella teorin bygger på att människor är sociala varelser som utvecklas 

tillsammans med andra människor. Med utveckling menas tankeförmågor, språk, samt 

mental och personlig utveckling, enligt Nilholm (2016). Han hävdar även att 

benämningen sociokulturell är en viktig benämning och som signalerar att mänskliga 

handlingar och beteenden måste förstås i ett större sammanhang.  

 

Den proximala utvecklingszonen är ett viktigt begrepp i den sociokulturella teorin, Lutz 

(2013) menar att begreppet syftar till att barn själv eller tillsammans med andra kan 

utveckla sin kunskap genom att barnet möter en pedagogik som är anpassad utifrån det 

enskilda barnet och vad den tidigare har för förkunskaper. Att ha en generell verksamhet 

där lärarna tror att alla barn passar in fungerar inte i förskolan så därför måste 

förskollärarna anpassa verksamheten efter det individuella barnet. Det är även genom 

leken som barnet kan utveckla tänkandet samt skapa förutsättningar för den proximala 

utvecklingszonen fortsätter Lutz (2013). Att ha en vuxen som hjälper och vägleder 

barnet är grundläggande för zonen och för att barnet ska lära sig och utvecklas. Den 

vuxne ska alltså inte lösa problemet åt barnet utan bara finnas där som stöttning vid 

olika utmaningar som uppstår i olika situationer. Johansson (2017) menar att genom att 
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se inlärningen som en social, komplex interaktiv process kan förskolläraren på så sätt 

fånga barnens potentiella utveckling.  

 

 

4 Tidigare forskning. 

 

I denna del av studien kommer tidigare forskning att presenteras och artiklarna som 

används i denna studie är hämtade från databasen ERIC där sökningen gjorts på 

vetenskapliga artiklar som rör en inkluderande specialundervisning. Avgränsningar 

gjordes genom att bocka i rutorna för full text samt att de var granskade enligt Peer 

Reviewed för att säkerhetsställa att artiklarna var vetenskapliga. Artiklarna som använts 

i denna studie är inte publicerade tidigare än 2010, detta för att få ett så aktuellt resultat 

som möjligt för studies innehåll och slutliga resultat. 

 

Sökorden som användes i databasen ERIC var teacher*, attitude*, inclusion*, special 

education samt early childhood education or preschool or kindergarten. Utifrån 

sökningen blev det 105 träffar. För att få fram relevanta artiklar till studien valdes de ut 

genom att nyckelorden och rubriken granskades för att hitta de som ansåg betydande. 

Därefter lästes abstrakten på en mängd artiklar igenom för att få fram de som var av 

betydelse för studiens syfte och innehåll samt för att få grundläggande förståelse och 

inblick i tidigare forskning. Utifrån relevans fick jag fram nio artiklar som jag sedan 

granskade och sammanfattade, efter att sammanfattningen gjorts fick jag fram fyra 

rubriker som ska prestera tidigare forskning kring ämnet, både nationellt men också 

internationellt.  

 

3.1 Inkludering i förskolan.  

 

Att skapa en inkluderande förskola börjar med att skapa en trygghet i barngruppen och 

en trygghet hos det enskilda barnet. Om förskolläraren har den kompentens att 

tillsammans med arbetslaget kunna bemöta varje individ utifrån deras olika 

förutsättningar samt att skapa en lärandemiljö som främjar sociala relationer, då har 

man lyckats med några av de grundläggande bitarna i inkluderingsarbetet. 

Inkluderingsarbetet börjar redan när barnen börjar på förskolan för att bli en del av 

barngruppen och för att främja barnens syn på alla individer menar Hammarberg (2015) 

 

Hammarberg (2015) menar att om man ser det ur ett nationellt perspektiv har det inte 

bedrivits speciellt mycket forskning kring barn med funktionsnedsättning i förskolan 

under de senaste årtiondena. Hammarberg menar dessutom att det möjligen har att göra 

med en inkluderande tradition inom förskolan, som funnits med sedan 70-talet när 

förskolan blev just förskola och inte längre ett daghem.  

 

Internationellt handlar inkludering lika mycket om deltagande som att bli igenkänd, 

accepterade och värderade utifrån vem man är. Deltagande handlar i sin tur om lärande 
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och arbete i samarbete med andra menar Agbenyega och Klibthong (2014). Förskolan är 

en plats där alla barn ska känna sig delaktiga och få vara sin egen person utan att bli 

dömd för hur man ser ut eller vilka svårigheter man kan tänkas ha. Nguyen och Hughes 

(2012) menar att alla barn med funktionsnedsättningar ska ha samma förutsättningar 

och lära sig i samma miljö med andra barn i barngruppen utan funktionshinder, detta är 

även något som Akdag och Haser (2017) styrker, de hävdar att inkludera barn med 

funktionsnedsättning i barngruppen och sätta individualiserade mål för var och en, 

förbättras kunskaperna och färdigheterna hos alla barn.  

 

Svårigheter i det sociala samspelet med andra barn samt svårigheter med tal- och 

språkutveckling är enligt pedagogerna de vanligaste problemen för barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan, hävdar Hammarberg (2015). Det i sin tur ger svårigheter i 

inkluderingsarbetet som aktivt ska arbetas med i verksamheten. Hammarberg (2015) 

menar även att barn med svårigheter inte alltid har lika många vänner som andra barn i 

samma åldrar. De blir ofta bortvalda av sina kamrater i barngruppen och får därför färre 

chanser att utveckla sina sociala kompetenser och förmågor. De får heller inte möjlighet 

att uppleva samma samhörighet med vänner som andra barn. Lundqvist (2016) menar i 

sin tur att inkludering i förskolan skapar en större förståelse för olikheter som 

personalen stöter på, vilket i sin tur är gynnsamt för barnen och skapar goda sociala 

färdigheter för alla barn i barngruppen. Hon menar även att barn oavsett om de har 

någon form av problematik eller ej behöver kamrater, möjligheter att få leka och tänka 

kreativt samt trygghet för att de ska trivas på förskolan. Att alla barn har kamrater i 

förskolan skapar en tillhörighet, gemenskap och förståelse för andra individer fortsätter 

Lundqvist (2016). 

 

Målet med inkludering är inte bara att ha barn med funktionsnedsättningar i samma 

fysiska utrymme som vanligtvis utvecklade barn, utan snarare att ge det mest effektiva 

och naturliga inlärningsmiljö för samtliga barn i barngruppen menar Nguyen och 

Hughes (2012). Medvetenheten om inkludering i det tidiga utbildningsstadiet har ökat 

under de senaste decennierna hävdar Akdag och Haser (2017). 

 

3.2 Inkludering i ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Inkludering handlar i grunden om det sociala och hur människor agerar mot varandra. 

En inkluderande förskola bygger på att människor lär av varandra i alla sociala 

sammanhang vilket bygger på det sociokulturella perspektivet som även är en av 

grundstenarna i läroplanen. (Skolverket, 2018) En social inkludering i förskolan skapar 

möjligheter för att samspela med andra oavsett vem man än är och vilka förutsättningar 

barnet har menar Lundqvist (2016).   

 

I det sociokulturella perspektivet på lärande kan den fysiska miljön som arbetslaget i 

förskolan skapar vara en viktig del i barnens utveckling och lärande. Den sociala 

kulturen och det sociala samspelet har även en stor betydelse för utveckling och lärande 

i förskolan, men även vidare i högre utbildning. Samspel och kommunikation är 
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grundläggande för barnens inflytande och delaktighet i förskolan vilket i sin tur är sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

 

Lutz (2013) hävdar att alla barn som vistas i förskolan bör utvecklas i sin individuella 

proximala utvecklingszon. Lundqvist (2016) menar att inkludering handlar om att göra 

en bedömning utifrån varje barn och deras behov, för att sedan kunna utvecklas 

tillsammans med de andra barnen i verksamheten. Att ha vetskap om vad det enskilda 

barnet klarar av och behärskar är grundläggande för att sedan kunna utmana barnet på 

deras nivå. På så sätt blir lärandet meningsfullt och anpassat efter det barnet. I 

Lundqvists (2016) studie erbjöds det även olika typer av anpassningar till barnen som 

var i behov av särskilt stöd. Detta gjordes för att underlätta deras medverkan i olika lek 

och lärandesituationer 

 

3.3 Förskollärares attityder kring inkludering.  

 

Inkludering och förskollärares attityder kring den går hand i hand och för att det ska 

fungera i verksamheter behöver förskolläraren ha ett engagemang och intresse för att det 

ska fungera, liksom i alla aktiviteter. Lundqvist (2016) menar att i inkluderingsarbetet 

krävs det ett stort driv och en attityd som vill och kan driva arbetet framåt. Lundqvist 

hävdar dessutom att det är förskollärarna som har ansvaret att arbeta kring inkludering i 

verksamheten görs men att det krävs en viss kunskap hos varje enskild lärare för att det 

ska fungera. Hon belyser även att kunskapen om inkludering hos förskollärarna spelar 

stor roll för barnen i verksamheten och hur de sedan förhåller sig till det. 

 

Förskollärares attityder i verksamheten är grundläggande för att barngruppen och 

undervisningen ska fungera samt verka för alla barn. Inkludering i barngrupperna 

kommer sannolikt inte att fungera om lärare inte har en positiv inställning till det menar 

Lee, Yeung, Tracey och Barker (2015). Författarna hävdar även att barn är mer 

motiverad av att lära sig om lärarna bryr sig och visar intresse för det som ska läras ut. 

Detta är även något som Nguyen och Hughes (2012) styrker då de i sin studie 

presenterar att lärare har en positiv inställning till inkludering och uppfattar att det fanns 

sociala, emotionella och akademiska fördelar för alla barn i inkluderande miljöer. 

Gregory och Noto (2018) menar även att förskolläraren har störst inflytande på barnens 

lärande och utveckling och därför är lärarens inställning till inkludering en viktig faktor 

för att avgöra om inkludering kommer att vara framgångsrik för barnens personliga 

utveckling och lärande.  

 

Enligt Akdag och Haser (2017) visar flera studier att lärarnas attityder och kompetens är 

avgörande för framgången av inkludering i barngruppen. Förskollärarnas attityder kring 

inkludering är också olika beroende på om läraren arbetat med barn som är behov av 

extra stöd tidigare, lärare med erfarenhet av att undervisa barn med särskilda behov är 

mer stödjande och intresserad än de med ingen erfarenhet alls menar Lee m.fl. (2015). 

Det är troligt att lärarna anser att deras kunskaper är otillräckliga för att undervisa barn 

med funktionsnedsättningar eftersom de förväntar sig att de följer samma 
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lärandemönster som andra barn utan funktionshinder hävdar Agbenyega och Klibthong 

(2014)  

 

Lärarnas attityder och kunskaper är viktiga indikatorer på att kvaliteten för inkludering i 

undervisning och utveckling finns när man arbetar med barn som har speciella behov 

och försöker tillgodose de olika behoven hos alla andra barn i sina barngrupper menar 

Akalin, Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu och Iscen (2014). Det är även något som 

Hammarberg (2015) styrker, hon menar att personalens förmåga att hantera och förstå 

olikheter är en förutsättning för att förskolan ska vara till för alla barn. Lundqvist (2016) 

hävdar i sin tur att kvalitén på förskolor där barn med olika typer av diagnoser vistades 

är hög, men att det inte var så i de förskolorna där det inte fanns barn som hade någon 

form av diagnos. Hon menar även att specialiserade utbildningsmiljöer har tillgång till 

fler resurser än traditionella utbildningsmiljöer. Det finns ett växande intresse för de 

typer av stöd som lärare kan ge för att skapa produktiva lärandemiljöer för barn med 

funktionshinder i inkluderande miljöer menar Akdag och Haser (2017). Detta är även 

något som tagits upp i nationell forskning, Hammarberg (2015) hävdar att diskutera 

olika typer av strategier som till exempel att ändra lärandemiljön för att underlätta 

samspelet mellan barnen i barngruppen.  

 

Agbenyega och Klibthong (2014) hävdar även att det kan finnas ytterligare stöd för 

förskolläraren i barngruppen, till exempel en specialpedagog, men det är ändå 

förskolläraren som har det huvudsakliga ansvarig för att utforma lärandemiljöerna och 

lärandet för hela barngruppen. Hammarberg (2015) tar i sin kartläggning upp att de 

flesta förskolor har tillgång till en specialpedagog i verksamheten för barn som är i 

behov av särskilt stöd, men att huvudansvaret för specialpedagogen är att handleda 

personalen som har hand om de barnen. En specialpedagog och insatserna den gör för 

personalen på förskolan är ofta mycket uppskattad fortsätter Hammarberg (2015). 

 

3.4 Lärares attityder till en inkluderande undervisning enligt: 

TAISA/TATIS.  

 

TAISA-skalan eller som den tidigare är känd för TATIS-skalan är en 

enkätundersökning forskarna använder sig av för att se lärares attityder mot inkludering. 

Skalan är utvecklad för att hitta effektiva sätt att hjälpa lärare att skapa positiva attityder 

och övertygelser mot integration menar Cullen, Gregory och Noto (2010). Alla 

yrkesverksamma lärare är skyldiga att ta emot alla barn med funktionsnedsättning men 

inställningen till att göra det är inte lika självklar menar Gergory och Noto (2018). De 

menar även att barn med funktionsnedsättningar ofta blir uteslutna från undervisningen 

då de inte har samma kunskap och avviker från resterande del av barngruppen. Varför 

forskarna vill mäta lärares attityder till inkludering är för att ta reda på vilka områden 

som lärarens känner sig otillräcklig i för att sedan utvecklas vidare kring det området 

menar Cullen m.fl. (2010)  
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Teacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TATIS) (Cullen m.fl. 2010), är ett 

instrument som är byggt kring tre väl undersökta komponenter i lärares attityder till en 

inkluderande undervisning: den första komponenten är attityder till elever med 

funktionsnedsättning i inkluderande miljöer, den andra är trosuppfattningar om 

professionella roller och ansvarsområden, och den tredje komponenten är 

trosuppfattning om effektiviteten av inkludering. Lärarens inställning och attityder mot 

att inkludera elever med funktionsnedsättning är en kritisk komponent i framgången för 

inkluderande åtgärder menar Gregory och Noto (2018). De hävdar även att det finns 

flera faktorer som krävs för att lärarna ska ha en positiv inställning till inkludering. 

Först måste läraren tro att barn med funktionsnedsättning kan uppnå sitt allra bästa samt 

att de faktiskt kan lära sig. Sedan krävs det att läraren ha en stark självkänsla för att 

undervisa elever med funktionsnedsättningar. Lärare med en hög självkännedom är mer 

effektiva när det kommer till instruktioner av olika slag. Slutligen krävs det att läraren 

samarbetar med andra lärare och resurser samt är villig att lära sig av andra med högre 

erfarenhet och kunskap (Gregory och Noto, 2018). 

 

Från första början var TATIS-skalan byggd på 14 frågor som skulle besvaras på en 

skala mellan 1 och 6, där 1 var håller starkt med och 6 var håller inte alls med. Utifrån 

skalan fanns det även ett poängblad för att sammanställa svaren från enkäten. TATIS 

reviderades sedan 2011 för att få ett fullständigt positivt resultat och ändrade även namn 

till TATIS-p men forskarna fick då inte fram relevanta svar för studiens syfte så gick 

därför tillbaka till grundskalan, (Gregory och Noto 2018). TAISA är den reviderade 

skalan från 2014 som är baserad på 21 frågor och svaras med en skala som är mellan 1 

och 6, där skillnaden är att 6 är håller starkt med och 1 är håller inte alls med. Denna 

skala är riktad mot lärare i förskoleklass och grundskolan (Kraska och Boyle 2014).  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning.  

 

Tidigare forskning visar att förskolan är en plats där varje enskilt barn ska få möjlighet 

att vara sin egen person och bli bemött för den man är och att vara delaktig och få känna 

tillhörighet är en självklarhet, menar forskarna oavsett om det är internationellt eller om 

det är på nationell nivå. Sammantaget av tidigare forskning visar den att inkludering i 

förskolan ökar barnens förståelse för barns olikheter och ju tidigare inkluderingsarbetet 

startar ju mer förståelse för andra får barnen. Inkludering handlar även om att se varje 

barn och deras personliga utvecklingsnivå. Forskarna menar även att den proximala 

utvecklingszonen är en viktig del för att barnen ska utvecklas i sin egen takt, genom att 

ha vetskap om vad det enskilda barnet klarar av och behärskar kan förskolläraren sedan 

utmana barnet på deras nivå. På så sätt blir lärandet även meningsfullt och anpassat efter 

det individuella barnet. 

 

Förskollärarnas attityder och kunskaper är grundläggande i verksamheten för att 

inkluderingsarbetet ska fungera och för att alla barn ska känna sig delaktiga, forskarna 

menar att förskollärarna även har huvudansvaret för att detta ska ske och att vikten 

ligger på deras intresse och inställning. Forskarna menar även att tidigare forskning 

visar att lärarnas attityder och upplevda kompetenser är avgörande för framgången av 

inkludering i barngruppen. Förskolläraren har som tidigare nämnts störst inflytande på 
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barnens lärande och utveckling, och därför är lärarens inställning till inkludering en 

viktig faktor för att avgöra om inkludering kommer att vara framgångsrik för barnens 

personliga utveckling och lärande senare. 

 

Sett både ur ett internationellt och ett nationellt perspektiv kan man se att skillnaden 

mellan inkludering inte alls är stor, inkluderingsarbetet är i det stora hela något som de 

flesta länderna arbetar med i olika verksamheter där man arbetar med barn och 

ungdomar. Inkluderingsarbetet är en viktig del i barnkonventionen som blir lag i januari 

2020 och som 196 länder skrivit under på. Enligt barnkonventionen artikel 23 ska ”alla 

barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp 

att aktivt delta i samhället.” (UNICEF, 2018). 

 

5 Förskolans styrdokument. 

 

Detta är en den del av uppsatsen som presenterar grundläggande styrdokument som 

finns i förskolans verksamhet och som fokuserar på ämnen som inkludering och allas 

lika värden. Styrdokumenten är grundläggande för förskolans verksamhet samt utgör en 

helhet för att all förskoleverksamheten runt om i landet ska sträva efter samma mål och 

värderingar. Barnkonventionen, läroplanen, skollagen samt diskrimineringslagen utgör 

grundstenarna för en stabil och trygg förskoleverksamhet för samtliga barn samt även 

för personal som arbetar i verksamheten.  

 

5.1 Barnkonventionen & Läroplanen.  

Från och med januari 2020 blir barnkonventionen lagstadgad i Sverige och sätter 

därmed barns rättigheter i större fokus i offentlig verksamhet och även i offentliga 

sammanhang (UNICEF, 2018). Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter 

och se till att barnets bästa alltid sätts i främsta rummet. I artikel 3 i barnkonventionen 

står det, ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, ingen ska 

diskrimineras” (UNICEF, 2018). Vilket även är grundläggande värden i läroplanen för 

förskolan. (Skolverket, 2018)  

 

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller 

någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla 

sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Skolverket, 2018 s.5). 
 

 

5.2 Skollagen & Diskrimineringslagen 

 

Skollagen och diskrimineringslagen är något som ligger till grund för alla styrdokument 

i förskola och skola. Utbildning ska vara densamma var i landet man befinner sig och 

den ska även ta hänsyn till barn som är i behov av särskilt stöd och anpassas till alla 
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barn i förskolan. I den meningen kan inte förskolan se likadan ut överallt eftersom 

verksamheten måste anpassa sig efter barnen och deras individuella behov. 

Diskriminering handlar om att ingen ska missgynnas genom att bli behandlad sämre än 

någon annan oavsett vem man är.  

 

Enligt skollagen kapitel 8 § 9 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, 

ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet 

att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.” Lag (2018:1303). 

 

Enligt diskrimineringslagen kapitel 2 § 5 är det utbildningsanordnaren som har det 

yttersta ansvaret för att barn, elever och studenter inte diskrimineras till exempel på en 

förskola, skola eller högskola. Enligt kapitel 1 § 5 visar även diskrimineringslagen att 

”funktionsnedsättning avser varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” Lag 

(2014:958). 

 

Att vara inkluderad handlar i grunden om att känna sig delaktig samt att vara en del av 

något, att inte bli diskriminerad, kränkt eller känna sig exkluderad oavsett vem man än 

är. I grunden är det endast den enskilda individen som kan bestämma om den på något 

sätt känner sig kränkt eller diskriminerad. Den som har huvudansvaret att detta på något 

sätt inte sker i en förskoleverksamhet är i detta fall den berörda förskolan och 

förskolläraren menar Lutz (2013). 

 

 

6 Metod. 

 

6.1 Val av metod 

 

Valet av undersökningsmetod i denna studie föll direkt på enkäter, detta för att få en hög 

svarsfrekvens och för att få ett jämförbart resultat, men vid tydliga överväganden 

tillsammans med min handledare föll valet även på intervjuer som en kombinerad 

undersökningsmetod för studien. Brinkkjaer och Höyen (2013) menar att när man talar 

om olika metoder inom vetenskapsgenren hänger det samman med att forskarna just 

genom utarbetandet av ändamålsenlig metod vill frigöra sig från fördomar och därmed 

få det subjektiva. Genom att kombinera och använda en flermetodsforskning, menar 

Bryman (2011) att forskaren kan bidra med en förklaring av sitt resultat som hen fått 

fram. Det kan också bidra till en ökad validitet och tillförlitlighet som gör att forskaren 

kan få fram en heltäckande redogörelse för det område som man valt att undersöka om 

båda metoderna. Bryman (2011) menar även att fullständigheten står för att forskaren 

kan komma fram till ett mer fullständigt resultat om man använder sig av en 
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kombinerad forskningsmetod vilket menas med att luckorna som en metod lämnar efter 

sig fylls istället med en annan.  

 

6.1.1 Enkät 

Denna studie grundas som tidigare nämnts i tidigare forskning på TAISA-skalan som är 

en metod som bedömer lärares attityder mot inkludering. Skalan är i grunden riktad mot 

lärare i skolmiljö. Syftet med att använda en redan befintlig skala var inte att anpassa 

frågeformuläret, jag siktade på att använda samma struktur och betydelse av frågorna 

för att skapa ett eget formulär som passar förskollärare i denna studie. Jag har därför 

baserat mitt frågeformulär på denna standardiserade skala, som har utvecklats för 

samma forskningsskäl som min studie. Valet att använda enkäter i undersökningen var 

för att enkelt nå ut till så många som möjligt på olika förskolor och olika förskoleklasser 

samt för att få med så många förskollärare i studien som krävdes för att sedan få ett 

jämförbart resultat kombinerat med intervjuerna. Enkäterna är strukturerat utformade 

där den första sidan är sju grundläggande frågor om personen och hens bakgrund. Sedan 

följer av 21 frågor som är slutna om vad respondenterna anser om olika frågor som rör 

inkludering, de får sedan svara på en skala mellan 1 och 6 där 1 är håller inte alls med 

och 6 är håller starkt med totalt är enkäten utformad med 28 frågor som ska besvaras 

för att vara komplett.  

 

6.1.2 Intervju 

Intervjuerna bygger även på de frågorna från TAISA-skalan men de har omformulerats 

enligt skalan samt är indelade i tre olika kategorier i intervjuguiden (Bilaga 2) 

förskollärarens ansvar, förskollärarens attityd och kompetens & erfarenhet. Detta för 

att koppla ihop frågorna med enkäten, samt för att få ett genomskådligt, detaljerat och 

tydligt resultat. Valet av att använda intervjuer som en av metoderna är också för att få 

en annan bild av själva enkäten där svaren blir mer detaljerade och beskriva ur ett annat 

perspektiv. Bryman (2011) hävdar även att den metoden forskaren väljer för sin studie 

beror helt på vilket problem som ska undersökas. I detta fall ska individuella attityder 

och åsikter undersökas så därför var valet av metoderna enkla. Valet av själva 

intervjumetoden föll på en semistrukturerade, vilket innebär att frågorna var 

förutbestämda och ställs i samma ordningsföljd till alla respondenter, utifrån deras svar 

ställs även olika följdfrågor som bygger på deras svar som i sin tur gör att svaren blir 

detaljrika och tydliga menar Bryman (2011).  

  

6.2 Genomförande  

 

Eftersom syftet med denna studie är att belysa förskollärares attityder till en 

inkluderande förskola samt jämföra skillnader på hur man arbetar, och vilken inställning 

förskolläraren har beroende var man arbetar men också hur länge man arbetat i 

förskolan. Denna studie grundas på både intervjuer, men också av enkäter för att få ett 

så brett och fullständigt resultat som möjligt.  
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6.2.1 Enkät 

Enkäterna är som tidigare nämnt skapad enligt TATIS/TAISA-skalan (bilaga 3). Genom 

att använda en redan befintlig skala var inte tanken att anpassa frågeformuläret, jag 

siktade på att använda samma struktur och betydelse av frågorna för att skapa ett eget 

formulär som passar förskollärare i denna studie. Jag har därför baserat mitt 

frågeformulär på denna standardiserade skala, som har utvecklats för samma 

forskningsskäl som min forskning. 22 enkäter delades ut på 4 olika förskolor samt 2 

olika förskoleklasser i 2 olika kommuner, 2 privatägda och 4 kommunala.  

 

Enkäterna lämnades ut personligen på respektive förskola och i respektive förskoleklass 

för att sedan hämtas upp igen efter cirka två veckor så att de hade god tid på sig att läsa 

igenom och besvara enkäten. Ett missiv bifogades även med enkäterna så att 

respondenterna vid eventuella frågor kunde ta kontant med mig eller få svar på 

eventuella oklarheter. Efter en veckas tid gav jag personligen respondenterna en 

påminnelse om att besvara enkäterna och lägga dem i ett kuvert när de var färdiga så att 

jag veckan efter kunde hämta in de besvarade enkäterna. Forskaren ska se till att den vet 

vilka personer som inte besvarat enkäten för att sedan kunna skicka ut påminnelser både 

en och två gånger menar Bryman (2011).  

 

6.2.2 Intervju 

De semistrukturerade frågorna för intervjun var förutbestämda utifrån studiens syfte och 

relevans och kopplade till enkäten. För att den intervjuade skulle få svara så fritt och 

detaljerat som möjligt så ställdes även följdfrågor såsom varför, hur då och kan du 

utveckla, detta för att få svaren breda och detaljrika. En intervjuguide (bilaga 2) gjordes 

för att tydligare ha en bild av hur frågorna skulle ställas och i vilken ordning. Bryman 

(2011) hävdar att forskaren ska formulera sina intervjufrågor på ett sätt som underlättar 

svaren på undersökningens frågeställningar. Fyra intervjuer gjordes på ca 45 min 

vardera vid 2 olika förskolor. Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna innan 

intervjun startade eftersom varje lärares spontana tankar och åsikter skulle vara 

framträdande. Avtalade tid och plats gjordes upp gemensamt med de berörda 

förskollärarna vilket i samtliga fall blev de förskolor som de arbetade på. Varje intervju 

genomfördes i avskilda rum där vi inte blev störda. Bryman (2011) menar att intervjun 

ska ske i en ostörd och lugn miljö för att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för 

att någon obehörig hör vad som sägs i intervjun. Intervjuerna startades med information 

om studiens syfte och vad som gällde efter att intervjuerna var färdiga samt att de följer 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017). Respondenterna gavs även möjlighet att läsa 

igenom missiven (bilaga 1) innan intervjuerna startade och framföra eventuella frågor. 

Alla respondenter tillfrågades även om det var okej att intervjuerna spelades in, vilket 

samtliga deltagare gav sitt godkännande till. Bryman (2011) hävdar att man spelar in 

intervjuerna för att forskaren är intresserad av vad respondenterna säger men också hur 

de säger det. Intervjuerna spelades sedan in med hjälp av en applikation för 

ljudinspelning på mobiltelefonen.  
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Intervjuguiden användes genom hela intervjuerna och utifrån svaren på varje fråga bad 

jag respondenterna vidareutveckla sina tankar om jag ansåg att de behövdes. I de flesta 

fall berättade respondenterna tydligt och ingående om deras tankar och åsikter själva. 

Jag ansåg att det var viktigt att lyssna klart på svaret innan jag ställde eventuella 

följdfrågor för att inte leda in respondenterna på något annat svar. När alla frågor ställts 

och besvarats avslutades intervjun med att respondenterna fick ställa sina frågor till mig 

om det fanns några oklarheter från deras håll eller om de ville tillägga eller 

vidareutveckla någonting de tidigare sagt.   

 

6.3 Urval 

 

I denna studie deltar både förskollärare som arbetar i förskolan och förskollärare som 

arbetar i förskoleklass. Varför valet föll på att endast få svar från verksamma 

förskollärare i studien var för att jag bedömde att de hade mer kunskap om förskolans 

uppdrag och om riktlinjerna kring inkludering än vad outbildad personal har men även 

för att se förskollärare från olika perspektiv och ifrån olika typer av miljöer. Enligt 

läroplanen är det ”förskollärarens ansvar att barnen får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” Skolverket (2018 s.14). 

 

Empirin som kan bidra till att besvara syftet samt frågeställningen i denna studie har 

valts ut till den slutgiltiga analysen (Bryman 2011). En viktig aspekt i studien för just 

urvalet var att få med så många olika förskolor, åldrar på förskollärare samt även 

arbetslivserfarenheter för att till sist få ett jämförbart resultat. Alla förskollärare i denna 

studie har högskoleutbildning för att bli förskollärare i förskola eller för 

förskoleklassen. I intervjudelen av studien så ingår fyra förskollärare, vid två olika 

förskolor och i den delen som enkäterna besvarats så ingår 18 respondenter från fyra 

olika förskolor och från två förskoleklasser. Alla respondenter i denna studie är kvinnor 

trots att det inte var grundtanken från första början, men med brist på manliga 

förskollärare i kommunerna som deltagit i studien blev utfallet så.  

 

6.3.1 Enkät 

18 respondenter av 22 tillfrågade från fyra olika förskolor och två olika förskoleklasser 

från både landsbygd och mindre stad besvarade enkäten för denna studie. Förskolorna 

och skolorna som respondenterna arbetar på skiljer sig i antalet barn, hur många som 

arbetar där, vilket område de ligger i och om de är kommunal eller privatägda samt om 

de är mångkulturella eller inte. Detta gör att svarsvariationen ökar och kan jämföras 

med varandra på olika sätt. Skillnaden mellan respondenterna skiljer sig också åt när det 

kommer till ålder, erfarenhet och vilken inställning de har till specialundervisning och 

inkludering sett till resultatet. Enkäten (bilaga 3) och missivet (bilaga 1) delades som 

tidigare nämnts personligen ut till de berörd förskollärare på deras arbetsplatser.  

 

Bortfallet av de tillfrågade blev 12% vilket Bryman (2011) hävdar är en bra 

svarsfrekvens. Han menar även att bortfallet ofta kan vara ett problem vid andra typer 

av enkäter som exempel postenkäter där enkäten på något sätt behöver skickas tillbaka.  
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6.3.2 Intervju 

De personerna som blev intervjuade blev avsiktligen utplockade en och en för att passa 

in på det studien undersökte och för att få ett så brett svarsresultat som krävdes. Ett 

målinriktat urval görs när forskaren önskar ett urval av personer som är relevant för 

studiens frågeställningar menar Bryman (2011). Totalt deltog fyra respondenter i 

studiens intervjuer.  

 

De som deltog i intervjuerna var två respondenter som arbetar som förskollärare i en 

mindre stad, dessa två arbetar med inriktning mot förskoleklassen i skolmiljö. De 

arbetar på en mångkulturell kommunalt ägd skola med barn från förskoleklass - sexårs i 

utkanten av stadskärnan. Här arbetar i största uträckning outbildad personal utan 

betydande utbildning då personalbristen i denna kommun är relativt hög. Alla som 

arbetar på denna skola och har utbildning är kvinnor. Valet av att använda just dessa två 

förskollärare i studien var för att en av dem är relativt nyutbildad och har inte mer 

erfarenheter än 10 år. Den andra valdes då hon inte ses som nyutbildad, då hon har 

arbetat i mer än 25 år och är i medelåldern, detta för att kunna jämföra deras åsikter med 

varandra men också med de andra två som blev intervjuade. Bryman (2011) menar att 

forskaren ska göra sitt urval av intervjupersonerna utifrån vilka som anses relevanta för 

forskningsfrågan och dess syfte. 

Sedan ingår två förskollärare som arbetar på landsbygden i en förskola där åldrarna är 

ett - fem år. Området där förskolan ligger är i utkanten av en by med närhet till skog och 

mark, förskolan är privatägd och alla som arbetar där är kvinnor och utbildade 

förskollärare men de har olika erfarenheter av specialundervisning i förskolan. Här 

valdes också intervjupersonerna ut utifrån relevans trots att det fanns flera personer att 

välja på. Den ena är i medelåldern och har arbetat längre än 20 år och den andra är snart 

pensionär och har lång och bred erfarenhet av yrket och har arbetat längre än 30 år.  

 

I resultatet för denna studie kommer de intervjuade förskollärarna som arbetar i den 

mindre staden benämnas med F:1 och F:2, samt de som arbetar på landsbygden med F:3 

och F:4 för att ett jämförbart resultat ska kunna presenteras.   

 

6.4 Bearbetning 

 

6.4.1 Enkät  

Enkäterna bearbetades genom att först kontrolleras att de 28 frågorna var korrekt 

ifyllda, vilket alla enkäter i detta fall var. Därefter sammanställdes alla svaren utan 

större koppling på vem som svarat vad i en tabell, för att se hur många som svarat lika 

eller olika på frågorna. På så sätt kunde jag gå vidare med att se var skillnaderna på 

olika svar var och varför det kunde vara så. Därefter gick jag personligen igenom alla de 

svar som på något sätt var lika eller olika och jämförde dem och för att se vilken 

respondent som besvarat vad. På detta sätt kunde jag urskilja vad svarsvariationen 

berodde på om det var för att förskolläraren arbetat kommunalt eller privat, om det var 

erfarenheten respondenterna hade som spelade roll eller om det hade med deras ålder att 
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göra. Kategorier och teman som sedan används i resultatet är sammanställda med 

intervjukategorierna då de bygger på samma frågeställningar och syfte i studien.  

 

6.4.2 Intervju 

Efter att intervjuerna som gjorts med hjälp av ljudinspelning sammanställdes de 

noggrant och detaljerat direkt efter varje intervjutillfälle, detta för att själva intervjun 

fanns färskt kvar i minnet och känslorna från samtalet fanns kvar. Alla intervjutillfällena 

med respondenterna var uppdelade vid 4 olika tillfällen under 2 veckors tid så därför 

blev ingen av intervjuerna förväxlade med varandra och jag kunde fokusera på att 

transkribera var och en för sig. Jag valde att fokusera på respondenternas åsikter och 

tankar så därför sammanställdes allt talspråk till skriftspråk och jag valde även att 

utesluta vissa faktorer såsom mumlande, otydligt tal och pauser i vårt samtal då jag inte 

ansåg det relevant för den slutliga analysen. En av fördelarna med att transkribera 

detaljerat är att forskaren bibehåller den intervjuades ordagrant och uttryckssätt 

(Bryman 2011). 

 

Allt insamlat data har sparats under hela studiens gång för att jag när som helst ska 

kunna ta del av det igen om ytterligare analys behöver göras eller om mer information 

behöver noteras. Bryman (2011) menar att transkriberingar kan användas flera gånger 

och i olika syften än vad den ursprungliga undersökningen var inriktad på.  

 

Då syftet och frågeställningarna för denna studie ligger till grund för intervjuerna och 

hur frågorna ställs så har varje fråga varit av betydelse för det slutliga resultatet. I några 

av frågorna som ställt så har svaret dock blivit svävande så därför valde jag bort 

oväsentliga delar av svaren från respondenterna som inte har en betydelse eller är 

relevanta för studien, detta gjordes efter transkriberingen av råmaterialet. Efter detta så 

lästes allt som transkriberas igenom flertalgånger och olika kategorier från svaren kunde 

utläsas efter detta. Vissa uttalanden föll enkelt in under en kategori medan andra krävde 

min tolkning för att kunna placeras ut. Vissa uttalanden var även svåra då de föll bra in i 

flera av kategorierna som kunnat utläsas.  

 

En sammanställning gjordes och utifrån den har det blivit möjligt att göra tematiska 

analyser utifrån innehållet som kommer att presenteras i studiens resultat.   

De olika temana som kommit fram av både intervjuerna och av enkäterna är: 

”Förskollärares ansvar i arbetet med en inkluderande specialundervisning”, 

”förskollärares attityder till inkludering i förskolan”, ”Svårigheter i arbetet med 

inkludering i förskolan”, ”Skillnader mellan attityderna kring en inkluderande 

specialundervisning”. Resultatet redovisas även i citatform för att öka trovärdigheten i 

var respondenterna i intervjuerna uttryckt.  

 

6.5 Etik  

 

Samtliga som deltagit i studien både gällande enkäterna och intervjuerna har antingen 

skriftligt eller muntligt informerats om vad studien handlar om och fått information om 
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studiens syfte, de har även gett sitt samtycke att delta. Bryman (2011) menar att alla 

som deltar i studien ska få fullständig information om undersökningens syfte och 

upplägg oavsett forskningsmetod. I och med att enkäten gavs ut personligen samt 

intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte bifogades det även med ett missiv (bilaga 1) för 

att respondenterna när som helst ska kunna få ta del av informationen ytterligare vid 

eventuella frågetecken.  

Respondenterna som deltagit i studien har också fått information om att allt de säger 

kommer att behandlas med sekretess samt att deras identitet, namnet på skolan och dess 

geografiska plats kommer vara anonym för alla utom för mig som författare. 

Respondenterna har även blivit informerade om Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska riktlinjer om att de när som helst under studien kan avbryta eller låta 

bli att svara på frågor under intervjuerna eller enkäterna, information om att deltagandet 

är frivilligt och att de kan avbryta utan specifik orsak har de också fått information om. 

Alla respondenter som deltagit i intervjuerna har även gett sitt samtycke om att bli 

inspelade under hela intervjun. Det inspelade material som används i studien kommer 

sedan att förvaras så att obehöriga inte kommer att få tillgång till det och raderas så fort 

allt material analyserats och till dess att studien är klar.  

 

6.6 Studiens validitet och reliabilitet  

 

6.6.1 Enkät 

För att enkäten skulle vara så tillförlitlig och trovärdig som möjligt så valde jag att 

använda en redan publicerad skala med frågor som tidigare forskare använt sig av med 

samma syfte men i ett annat sammanhang och med en annan målgrupp. Frågorna i 

enkäten (bilaga 3) var som tidigare nämnts 28 till antalet och då det fanns flera 

svarsalternativ på skalan så gjordes det möjligt för respondenterna att svarar på de 

alternativet som passade dem bäst.  

 

Bortfallet av enkäterna blev som tidigare nämnt 12 % vilket i sin tur inte ska påverka 

resultatet i slutänden och ökar studiens validitet och reliabilitet. Bryman (2011) hävdar 

att tydliga instruktioner och en lockande layout minskar bortfallet när det handlar om 

enkäter. 

 

6.6.2 Intervju  

För att stärka och säkerhetsställa studiens trovärdhet och tillförlitligt har jag som 

intervjuare och forskare strävat efter att sakligt förhålla mig till de åsikter och tankar 

respondenterna uttryckt under intervjuerna, samt att inte ställa ledande frågor som blir 

missvisande eller ge mina personliga åsikter eller uppfattningar i de olika frågorna. För 

att sakligt kunna förhålla mig till respondenternas svar på intervjufrågorna har jag även 

valt att inte välja förskollärare till intervjuerna som jag har en nära personlig koppling 

till genom exempelvis tidigare arbete, mina barns förskolor eller likande. Detta för att 

jag inte ska kunna påverka respondenterna i deras slutgiltiga svar och tankar. För att 

kunna garantera att respondenterna besvarat studiens syfte och frågeställning skapades 
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en semistrukturerad intervjuguide byggd på enkätfrågorna (bilaga 2) som ska hjälpa till 

att besvara studiens syfte samt öka trovärdigheten och tillförlitligheten för studien.   

 

 

7 Resultat och analys. 

 

Under denna rubrik kommer studiens resultat att presenteras, det presenteras tematiskt 

med de teoriestiska utgångspunkterna som grund, detta utifrån den insamlade data som 

gjorts under studiens gång, intervjuer respektive enkäter kommer att presenteras 

gemensamt med utgångspunkt från rubrikerna. Resultatets teman presenteras enligt 

följande: Förskollärares ansvar i arbetet med en inkluderande specialundervisning, 

förskollärares attityder till inkludering i förskolan, Svårigheter i arbetet med 

inkludering i förskolan, Skillnader mellan attityderna kring en inkluderande 

specialundervisning. 

 

7.1 Förskollärares ansvar i arbetet med en inkluderande 

specialundervisning. 

 

I denna studie håller till stor utsträckning förskollärarna starkt med om att det är deras 

ansvar och huvudsakliga uppgift att arbetet kring specialundervisningen blir 

inkluderande i förskolan. Enkäterna visar att alla respondenterna oavsett förskola, 

geografiskt område, ålder eller erfarenhet är överens om att det är förskollärarens ansvar 

att se till att alla barn i barngruppen oavsett svårighetsgrad eller förmåga, kan delta i 

barngruppen så mycket som möjligt. Det gäller även att ta fram olika material och 

uppgifter så att de passar alla barn i barngruppen.  

 

Detta är även något som majoriteten av de intervjuade styrker, F:2 menar att det är hon 

som har huvudansvaret och som ska se till så att alla barn blir inkluderade i 

barngruppen. F:3 och F:4 är liksom F:2 helt eniga om att det är deras huvudsakliga 

ansvar, rätt saker ska finns tillgängliga för alla barn i barngruppen men också att man 

som förskollärare skapar förutsättningar till att lyckas med inkluderingsarbetet menar 

F:4.  

 

Mitt ansvar som förskollärare är att det specifika barnet når målen. 

 

F:1 anser inte som de andra respondenterna att det är hennes huvudsakliga ansvar  

att arbetet med inkluderingen fungerar i verksamheten utan hävdar att det mer är 

arbetslagets gemensamma ansvar. Hon menar även att ansvaret som förskollärare är att 

barnen når målen och att det är arbetslagets ansvar att se till så att det skapas 

förutsättningar till att det sker. F:1 menar även att det beror på att kompetensen och 

erfarenheten att arbeta med barn i behov av särskilt stöd saknas i hennes fall och kan 

därför inte ta hela ansvaret själv, men tar hjälp och rådgivning under arbetets gång för 

att utvecklas. F:2 ser sig heller inte ha den kompetensen som krävs för att arbeta med 
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alla barn som är i behov av särskilt stöd men menar på att så länge hon vet var hon ska 

vända sig vid eventuella frågetecken så funderar arbetet bra.  

 

Kompetensen att arbeta med barn i behov av särskilt stöd upplever F:3 och F:4 att de 

har till skillnad mot F:1 och F:2 som upplever att de känner sig kompetenta tillsammans 

med andra. F:3 upplever att hon känner sig trygg i sin roll och vet vad hon kan. Det är 

något som F:4 stryker, hon ser sig kompetent om hon får möjlighet att sätta sig in och 

lära sig mer om den svårigheten barnet har just för sin egen del. Hon upplever även att 

erfarenheten hon har i yrket har även gett henne kompetens på vägen.  

 

Om man går till enkäterna i frågan om de tillfrågande anser sig kompetent att arbeta 

med barn som har olika svårighetsnivåer så är det ingen som svarar att de inte alls håller 

med, majoriteten av de tillfrågade har lagt sig i mitten av skalan och anser att de håller 

med.  

 

Gemensamt ser man att av alla intervjuade personer inte fått den kunskapen som de 

anser krävs för att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd i sina 

lärarutbildningar. F:4 menar att hon fick det mest grundläggande i sin utbildning men 

att hon sedan fått utbilda och söka kunskap själv när hon behövt det i det riktiga 

arbetslivet, varför hon anser att kompetensen finns är tack vare erfarenheten hon har och 

inte av utbildningen.   

 

Min utbildning gav mig inte den kompetensen som krävs för att arbeta med barn som är 

i behov av särskilt stöd. 

 

Frågan i enkäterna om vad respondenterna ser på om deras lärarutbildningsprogrammet 

förberett dem tillräckligt för att arbeta med alla barn oavsett funktionshinder, svarar 

majoriteten av respondenterna att de håller med men det är även ett antal 

respondenterna som inte alls håller med i frågan. Ingen av de tillfrågade har svarat att de 

starkt håller med om att lärarutbildningen förberett dem tillräckligt.  

 

7.2 Förskollärares attityd till inkludering i förskolan.  

 

I enkäten och intervjuerna som besvarats i studien är det egentligen denna rubrik som 

ligger till grund för hela arbetet och är en stor del av studiens syfte. Förskollärarna i 

studien har hela tiden fått informationen om att det var deras attityder till en 

inkluderande specialundervisning som är studiens syfte. För att kunna besvara just 

denna fråga har ett flertal andra frågor ställts för att kunna besvara just det.  

 

Utifrån enkäterna som delats ut till de verksamma förskollärarna kan man se att 

frågorna som grundas på deras attityder kring inkludering är utspridda och det är många 

olika åsikter. Tydligaste svaren kom på frågorna om barn med ytterligare stödbehov bör 
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utbildas i förskolan och där håller majoriteten stark med. Även frågan om vad de tycker 

om att barn med ytterligare stödbehov utbildas i förskolan tillsammans med andra barn 

samt frågan som handlar om att utbilda barn med ytterligare stödbehov i förskolor om 

det kan ha en skadlig effekt på de andra barnen i gruppen har majoriteten av de som 

besvarat enkäten svarat att de inte alls håller med. Detta är även fallet i frågan om att det 

inte är fördelaktigt att barn med ytterligare stöd utbildas i förskolor där övervägande del 

av respondenterna inte alls håller med. 

 

Intervjufrågorna som bygger på dessa frågor har besvarat något annorlunda och det 

finns skilda meningar om detta. F:1 menar att hon tycker att själva tanken kring 

inkludering är bra men att det ibland blir inkludering på fel sätt. Hon förklarar att det 

inte spelar någon roll hur hon anpassar lärandemiljön, det finns i vissa fall barn som 

väljer att inte komma in och delta i gruppen ändå. Istället hade det barnet kanske mått 

mycket bättre i en mindre grupp med barn, samt att ha en lärare eller pedagog som har 

mer utbildning eller kompetens som krävs för just det specifika barnet. 

 

Att barnen har möjlighet att tillhöra en grupp eller välja att jobba i en mindre grupp 

borde finnas. 

 

Detta är något som F:2 är enig om och menar att det beror lite på barnets svårighetsnivå 

och om det finns resurser att tillämpa för det barnet. Hon menar även att utbildad 

personal som är specialiserade behövs i vissa fall runt det barnet som har någon form av 

svårighet. Även i denna fråga skiljer sig svaren mellan de intervjuade. F:3 är mer inne 

på att barnen alltid ska inkluderas oavsett svårighetsnivå och att barnen lär sig så 

mycket av varandra oavsett om det har svårigheter eller ej. De lär sig till exempel 

lekkoderna och sedan lär de sig hur de ska agera mot sina kompisar i barngruppen.  

 

Om man inte kan vara social kan man liksom inte vara med i några andra sammanhang 

heller. 

 

F:4 är inne på samma sak och menar att hon ser fördelar för både de barnen som har 

särskilda behov men även för de andra barnen, nästan mest för de andra barnen då de lär 

sig att se olikheter på ett naturligt sätt vilket hon anser är viktigt för alla barn.  

 

Om hur barn med särskilda behov påverkar andra barn både positivt och negativt hade 

respondenterna många åsikter om och med en stor svarsvariation. F:3 fann ingen 

negativitet alls annat än personalfrågan och bristen på personal många gånger. F:4 i sin 

tur tar upp hjälpmedel i olika former som hon menar kan ta tid och plats från övriga 

barn i barngruppen, men ser i sin tur heller inte andra former av problem som kan 

uppstå. F:2 i sin tur hävdar att det kan finns barn som kan bli väldigt arg och då slår de 

andra barnen vilket påverkar de andra barnen negativt, men hon liksom F:3 är inne på 

att det då handlar om personalbrist och att förskolläraren inte har tid till att stimulera det 

barnet då.   
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Jag tror att i de yngre åldrarna är barnen mer förlåtande och väldigt tillåtande samt 

duktig på att få med alla. 

 

F:1 menar även att barn är bra på att lära sig hur andra barn fungerar om de är 

annorlunda men att det även kan bli en ansträngande situation, vissa barn kan bli rädda 

för de andra barnen och då påverkas barnen såklart negativt. Hon menar även att det 

finns många barn som får en negativ skolgång på grund av att ett annat barn ska 

inkluderas i barngruppen. 

 

Det positiva är alla respondenterna till stor del eniga om och det är att barnen lär sig av 

varandra när alla barn inkluderas. F:3 menar att barn lär och ser på ett annat vis och om 

de lär sig att det inte är något annorlunda till exempel om det är ett barn som inte kan gå 

så accepterar de det utan några frågor eller funderingar vilket bidrar till en erfarenhet. 

Detta är även något F:4 styrker hon menar att om andra barn får se att det finns olikheter 

blir det inte konstigt. Hon tycker även att hon ser på barnen att de blir mer hjälpsamma 

och de blir mer villiga att hjälpa till i olika sammanhang. 

 

Det är dock några frågor i enkäten som respondenterna delar olika meningar om och där 

svaren är väldigt utspridda. Respondenternas åsikter som är delade är framförallt vad de 

anser om att barn med ytterligare stödbehov har de sociala färdigheterna som krävs för 

att bete sig på ett lämpligt sätt i förskolan, det är ingen respondent som inte alls håller 

med, men annars är svarsvariationen stor på resterande svarsalternativ. Även frågan om 

att andra barn kan avvisa barn med ytterligare stödbehov skiljer sig i hög utsträckning 

men där de flesta har lagt sig i mitten av skalan och håller med om att de kan det, där är 

det stor skillnad om man jämför med några av de intervjuade respondenterna.  

 

Majoriteten av de intervjuade respondenterna menar att barn med ytterligare stödbehov 

inte blir avvisade utan snarare blir mer inbjudna till att delta under förskoletiden. F:1 

menar dock att de ofta kan blir så när barnen blir lite äldre och mer medvetna om sina 

olikheter och att barnen då inte fungerar på samma plan. Detta är något som F:1 styrker, 

hon menar att det ofta händer på skolnivå när barnen blivit äldre men att de barn som är 

i behov av särskilt stöd ofta då får möjlighet att byta miljö och skola. F:3 och F:4 har i 

sin tur aldrig upplevt att något barn blivit avvisade på grund av att de är i behov av 

ytterligare stöd.  

 

Svaren på frågorna om att inkludera barn med ytterligare stödbehov i barngruppen kan 

påverka barngruppens lärandemiljö negativt, respektive frågan om att barn med 

ytterligare stödbehov lär sig bäst när det grupperas med andra barn med liknande behov 

är delad. Här väljer majoriteten att svara att de inte alls håller med på båda frågorna 

samtidigt som svaren är relativt utspridda över hela skalan på respektive fråga vilket 

visar att det finns olika meningar och åsikter kring detta. 
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7.3 Svårigheter i arbetet med inkludering i förskolan.  

 

Tidigt i intervjuerna tar respondenterna upp svårigheterna med inkluderingsarbetet i 

förskolan och påpekar snabbt att det handlar om resursfrågan samt om personalbrist. 

Detta kan man även se utifrån enkäterna då frågan om det är tillräckligt med en 

förskollärare, om det ges vad som anses vara lämpliga resurser där håller majoriteten 

med men det är ingen av respondenterna som håller starkt med på frågan, det är även ett 

antal respondenter som inte alls håller med om detta vilket visar att personalfrågan är en 

viktig och delad fråga.  

 

 

 
 

 

Alla intervjuade förskollärare tar upp personalfrågan under sina intervjuer i ett eller 

annat sammanhang och alla är överens om att om inkluderingsarbetet ska fungera krävs 

det personal och resurs att tillgå. F:4 har arbetat både kommunalt och nu privat. Hon 

menar att när man arbetar kommunalt är det alltid brist på personal på många delar men 

att det är betydligt lättare att få tillgång till exempel specialpedagoger just för att det är 

kommunalt, hon upplever att det finns närmare till hands än vad det gör privat. 

 

När man arbeta privat så bestämmer man ju mer själv och det är både positivt och 

negativt. Vi har valt att lägga extra krut på personalen här. 

 

F:3 är inne på samma spår men utgår även hon från verksamheten som hon arbetar på 

och tycker att det fungerar bra där men då har de inget barn med svårigheter för tillfället 

heller. Hon hävdar att om det behövs resurser eller annan personal så tar det ofta lite tid 

innan hjälpen kommer. Men hon anser dock att när hon vänt sig till olika resurser på 

olika instanser så har hon fått den hjälpen hon behövt vid det tillfället. 
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Här skiljer sig meningarna åt, F:2 och F:1 är inne mer på att det behövs mer kunskap 

och utbildning för den personalen som redan finns i verksamheten och att det i sin tur 

leder till att personalen i många fall inte behöver ta in extra personal eller andra resurser 

på samma sätt. F:1 anser att i verksamheten där hon arbetar finns inte den personalen 

som har rätt utbildning på rätt plats och då kan det i vissa fall bli problematiskt, då 

varken hon eller den personen som arbetar med barnet har de svaren eller kunskapen 

som behövs för att arbeta med det specifika barnet. Hon hävdar även att det behövs en 

utbildning eller erfarenhet att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd. 

 

Det går inte att bara stoppa in en människa i en barngrupp och hävda att nu har vi löst 

problemet. 

 

F:2 menar även hon att det saknas resurser och personal på många håll men att det även 

krävs en personkemi sinsemellan för att arbeta med barnen som är i behov av särskilt 

stöd och ibland finns inte den och det utgör i sin tur ett hinder. Hon hävdar även att när 

man kommer in som resurs eller annan typ av personal så behöver den personen veta 

vad den ska göra och det krävs även att den kan göra det, i många fall vet personen vad 

som krävs men saknar istället kunskapen. I verksamheten där F:1 och F:2 arbetar har de 

ett team som utreder och sätter in resurserna som krävs för olika barn med särskilda 

behov men i många fall är väntetiden att få hjälp så lång att resurser eller annan typ av 

personal inte sätts in i tid. F:1 menar att det är svårt att veta hur man ska hantera olika 

barn om man inte får den hjälpen eller stödet som krävs i tid.  

 

7.4 Skillnader mellan attityderna kring en inkluderande 

specialundervisning.  

 

Ett av studiens syften var att ta reda på vad det fanns för skillnader på attityderna kring 

en inkluderande specialundervisning mellan olika förskollärare, vilket tidigt i studien 

blev tydligt på flera olika plan.   

 

I intervjuerna blev det tydliga skillnader kring inkluderingsarbetet och vad 

respondenterna har för attityder kring det. Tydligast blev det i frågan om vad de anser 

om att barn med särskilda behov ska gå tillsammans med andra barn utan speciella 

behov där anser de förskollärarna som arbetar privat att det är en självklarhet medan 

förskollärarna som arbetar kommunalt inte är helt övertygande om det. 

 

Skillnader syns även i frågan om vad de anser att de behövs flera resurser och personal i 

förskolan. De som arbetar privat upplever inte samma typ av brist på resurser såsom de 

som arbetar kommunalt gör. De som arbetar kommunalt upplever att resurser finns 

närmare till hands jämfört med de privata förskollärarna.  

 

I enkäterna blev den tydligaste skillnaden vid jämförandet av erfarenhet och om 

förskollärarna arbetade privat ett kommunalt i frågan om barn med ytterligare 

stödbehov bör utbildas i en förskola. Här ansåg de förskollärarna som arbetat 
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kommunalt i 20år eller mer att det inte alls håller med, medan de med likadan erfarenhet 

fast arbetar privat håller stark med i frågan.  

 

 

 
 

 

Det blir är även tydligt i frågan om vad de som arbetat i 20 år eller mer anser om att 

inkludera barn med ytterligare stödbehov i barngruppen att de kan påverka 

barngruppens lärandemiljö negativt. Här håller de kommunala förskollärarna starkt med 

i frågan medan de som arbetar privat inte alls håller med.  

 

 

 
 

 

De förskollärarna som har erfarenheter av att ha arbetat i 11 – 20 år skiljer sig svaren 

inte åt så mycket som det gör för de som arbetat i 20 år eller mer. Den största skillnaden 

syns när man granskat resultatet på skalan från 1 till 6 är att de som arbetar kommunalt 

håller med i stor utsträckning om att det inte är fördelaktigt att barn med ytterligare 
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stödbehov utbildas i förskolan jämfört med de som arbetar privat som inte alls håller 

med på den frågan. 

 

 

 
 

 

Förskollärarna som besvarat enkäten och har en erfarenhet av 0 – 10 år är liksom de 

med erfarenheten 11 – 20 år relativt likvärdiga trots att de arbetar kommunalt eller om 

de arbetar privat, det som skiljer sig mest åt är vad de anser om att barn som presterar på 

en nivå under sin kronologiska ålder och om de bör utbildas i förskolan tillsammans 

med andra barn. Här håller den respondenten som arbetar privat helt och hållet med i 

frågan medan majoriteten av de som arbetar kommunalt håller med och har lagt sitt svar 

i mitten av den 6 siffriga skalan. Utöver denna fråga är svarsvariationen mellan denna 

grupp inte speciellt hög om man jämför med de som har längre erfarenhet i yrket.   
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7.5 Sammanfattning av resultatet 

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan man se att inkluderingsarbetet är ett socialt 

arbete som kräver att förskolläraren är öppen och hela tiden arbetar för och med andra. 

Arbetet med inkludering är inget någon lärare kan göra ensam, respondenterna menar 

att alla måste ta sitt ansvar då det är viktigt för att ge alla barn samma förutsättningar för 

framtiden och för att alla ska känna sig delaktiga på samma villkor. Resultatet visar 

dock att åsikterna om vad förskollärarnas ansvar i inkluderingsarbetet är för något är 

delad då några respondenter pekar på att allt ansvar ligger på dem som verksamma 

förskollärare, medan några andra respondenter inte vill ta på sig hela ansvaret själv utan 

lägger till stor vikt ansvaret på arbetslaget som de anser har ett gemensamt ansvar kring 

detta. 

 

Det man även kan se utifrån resultatet är att kompetensen att arbeta med barn som är i 

behov av särskilt stöd handlar om så mycket mer. Det handlar om att ha rätt utbildning, 

arbetslivserfarenhet och kunskap i ämnet för att förskollärarna ska kunna känna sig 

trygg i sin roll. Resultatet visar även att definitionen av barn som är i behov av särskilt 

stöd eller barn med ytterligare stödbehov är begrepp som är svårt att tyda. Det blir även 

tydligt av resultatet att stora skillnader finns kring attityderna var man arbetar, hur länge 

arbetat och hur man arbetar med en inkluderande specialundervisning i förskolan. 

Skillnaderna på svaren blir som tydligast i om förskolläraren arbetar privat eller om man 

arbetar kommunalt samt vilken erfarenhet man har av yrket.  

 

Det blir även synligt var svårigheterna kring inkluderingsarbetet ligger och det är enligt 

respondenterna att det inte finns personal på rätt plats med rätt kunskap samt även den 

rådande personalbristen. Det krävs mer än att bara veta vad som ska göras det krävs 

kunskap och någon form av erfarenhet hävdar respondenterna. Det är även tydligt att det 

krävs en social förmåga för att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd hävdar 

övergripande del av respondenterna som deltagit i studien.  
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8 Diskussion  

 

Under denna del av studien kommer metoddiskussionens fördelar och nackdelar att tas 

upp samt även en resultatdiskussion för att koppla samman tidigare forskning, 

förskolans styrdokument samt det presenterade resultatet i studien. Det kommer även att 

presenteras en del för framtida forskning kring ämnet för att det ska vara möjligt att 

vidareutveckla samma typ av studie.  

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Från början av studien var tanken att endast använda enkäter som en metod men efter 

ytterligare övervägande föll valet av metoderna i denna studie på både intervjuer och 

enkäter som en kombinerad forskning. Detta för att få ett detaljerat och tydligt resultat 

men även för att få en hög svarsfrekvens för att presentera ett jämförbart resultat. 

Enkäterna ger en överskådlig syn vad en grupp människor anser men det ger inte ett 

tydligt formulerat svar. Enligt Bryman (2011) kan forskaren inte ställa 

uppföljningsfrågor eller sonderingsfrågor till respondenterna vid en enkät och därför 

kan de heller inte fördjupa sina svar, av den anledningen föll valet på att använda båda 

metoderna i denna studie då intervjuerna gjorde detta möjligt. 

 

8.1.1 Enkät 

Till en början var min tanke att skapa enkäten digitalt för att få en stor grupp människor 

att besvara den, men efter ytterligare överväganden så blev det inte fallet. Från första 

stund när min tanke om att göra denna studie växte fram har jag velat jämföra olika 

typer av förskollärare. Jag har framförallt velat jämföra olika åldrar då jag upplever att 

det är de största skillnaderna man stöter på när man kommer ut på olika arbetsplatser 

men också om de arbetar privat eller kommunalt. Jag fick därför tänka om och istället 

göra enkäter som besvarades personligen liknande postenkäter där det blev möjligt att 

jämföra olika förskollärare från olika typer av lärandemiljöer (Bryman, 2011). 

 

Nackdelen med dessa enkäter var enligt många respondenter att enkäten hade för många 

frågor samt att man som besvarare av enkäten fick tänka till för att besvara rätt siffra på 

skalan, vilket dock jag anser kan vara bra att få göra då respondenterna får tänka till en 

extra gång var de ska placera sitt svar. Med tanke på att de flesta frågorna i enkäten är 

slutna och uppställningen på dessa är horisontella kan det menar Bryman (2011) finnas 

en risk att respondenterna av misstag sätter krysset eller som i detta fall inringningen på 

fel ställe, framförallt om enkäten fylls i för snabbt som det ofta kan bli i många fall när 

det handlar om tidsbrist.  

 

Bortfallet av 12% är inget som jag upplever som ett problem i detta fall utan snarare en 

markering på att enkäterna trots allt var genomförbara och godkända av respondenterna 
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även fast de ansåg att frågorna var för många. Jag valde även att fråga ett antal 

respondenter efter jag tagit emot svaret på enkäterna hur de upplevde enkäten i sin 

helhet. Många av de som blev tillfrågade upplevde den tydlig och intressant men som 

jag tidigare nämnt med många frågor som ibland blev svåra att besvara då de fick tänka 

till både en och två gånger.  

 

8.1.2 Intervju 

Valet av att använda intervjuer som en av metoderna var enkel då den skulle ge mig en 

uppfattning av vad verksamma förskollärare personligen hade för uppfattning om en 

inkluderande specialundervisning. Jag upplever att så också blev fallet, det var många 

åsikter och tankar som blev synliga genom intervjun och som gav mig en bredare bild 

av enkätfrågorna än jag först trott att de skulle göra. Under hela intervjun var jag en 

aktiv lyssnare som både uppmärksammade vad intervjupersonen sa men också vad den 

inte sa för att få med alla betydande åsikter och tankar respondenten hade (Bryman 

2011). Jag valde även att använda mig av öppna frågor som respondenten kunde 

utveckla sina svar på och där följdfrågor kunde ställas mer naturligt än om jag använt 

mig av slutna frågor där respondenterna bara kunnat svara ”ja” eller ”nej”. 

Intervjuguiden som var baserade på enkätens frågor skapades innan intervjuerna och var 

användbar och tydlig vilket gjorde intervjun enklare för mig personligen, den 

semistrukturerade intervjuguiden ökar även studiens validitet genom att den är baserade 

på studiens syfte och frågeställningar. Tidigare i min utbildning har jag intervjuat olika 

personer i olika syften som hjälpt mig att förstå varför och framförallt hur man gör en 

bra intervju. Jag upplevde även under intervjuernas gång att jag blev tryggare i mig 

själv och vågade ställa följdfrågorna som krävdes vilket i sin tur gav mig ett bredare 

underlag att arbeta med. Om detta hade varit första gången jag intervjuade någon tror 

jag inte att utfallet hade blivit densamma då jag inte hade känt mig lika trygg i min roll 

som intervjuare. Jag hade turen att ingen som tillfrågades tackade nej att delta i 

intervjun vilket gjorde det tydligt att de som deltog var villiga att svara på mina frågor 

och vad de hade för åsikter och tankar om en inkluderande specialundervisning. Det 

anser jag ökar studiens validitet och reliabilitet. 

 

Det var när transkriberingsarbetet började som det tidskrävande arbetet startade med 

denna metod men för att resultatet skulle bli så bra som möjligt så var det ett krav att 

göra det detaljerat och noggrant. Här hade jag även hjälp av tidigare erfarenheter jag fått 

i och med min utbildning då det var smidigt att kategorisera svaren och skapa olika 

teman därefter.   

 

Jag använde mig av ljudinspelning som jag tidigare nämnt under intervjun vilket jag 

upplevde att respondenterna kände sig lite osäkra inför innan intervjun startade, de 

uttryckte de också tydligt genom att tala om att de inte kände sig bekväma att bli 

inspelade, men gav ändå sitt samtycke att delta. Jag upplevde inte att Respondenterna 

påverkades alls under själva intervjun utan svarade på frågorna och delade med sig av 

sina tankar och åsikter fritt. Bryman (2011) hävdar att ljudinspelning kan medföra att 

intervjupersonen kommer ur fattningen, få dem oroade eller självmedvetna över tanken 
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på att deras ord kommer att bevaras åt framtiden. Jag var dock tydlig med att 

inspelningen endast var för mig och för denna studie, direkt efter avslutad studie 

kommer den att raderas så att inga obehöriga kan ta del av den.  

 

Den tydligaste och enda nackdelen med att använda en kombinerad metod var att det 

blev ett större arbete att transkribera, finna likvärdiga svar och helt enkelt koppla ihop 

de båda metoderna med varandra. Jag anser dock att förarbetet jag gjorde innan jag 

gjorde intervjuerna och lämnade ut enkäterna blev nyckeln till att det inte blev ett större 

problem än vad det kunde ha blivit. Eftersom alla frågor vid intervjun var baserade och 

uppbyggda på hela enkäten, och enkäten redan var använd i ett annat syfte och 

sammanhang så fanns det hela tiden ett underlag för mig att arbeta med och jag kunde 

sedan koppla ihop de med varandra vilket i sin tur gjorde det enklare för mig i mitt 

arbete.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att ta reda på verksamma förskollärares attityder till en 

inkluderande specialundervisning samt ta reda på vilka skillnader det fanns mellan olika 

förskollärare beroende på vad de har för erfarenhet, om de arbetar kommunalt eller 

privat samt vilken ålder de har. Om jag endast skulle fråga personerna som deltagit i 

denna studie vad de anser att de har för attityd kring sitt arbete och kring inkludering 

skulle det troligen bli ett kortfattat svar och något som de ser som självklart. Genom att 

fråga ett flertal frågor kring ämnet istället för en rak fråga ser inte svaret lika självklart 

ut, detta då inkludering är ett så brett område och tar upp så många olika typer av 

dilemman som kan förekomma i förskoleverksamheten. 

 

8.2.1 Förskollärarnas attityder kring inkludering.  

Inkludering är ett begrepp som är svårt att tyda, resultatet visar att några av 

respondenterna anser att inkludering ibland sker på fel sätt och att förskolläraren ibland 

tvingar in inkludering i verksamheten vilket inte är grundtanken. Medan andra anser att 

inkludering är en självklarhet och alltid bör finns i verksamheten då alla barn ska känna 

sig delaktiga. Enligt läroplanen ”ska förskolan vara en levande social gemenskap som 

ger trygghet samt vilja och lust att lära” (Skolverket 2018 s.7). Internationellt tar 

forskarna upp i tidigare forskning att det inte handlar om att ha barn med 

funktionsnedsättningar i samma fysiska utrymme som vanligt utvecklade barn utan mer 

att ge det mest naturliga och effektiva inlärningsmiljö för samtliga barn i barngruppen 

(Nguyen och Hughes 2012). Det är även något som resultatet i denna studie styrker till 

viss del då förskollärarna som arbetar privat har uttryckt under intervjuerna att det är en 

självklarhet att alla barn ska vistas i samma miljö medan förskollärarna som arbetar 

kommunalt inte är helt övertygande om det i lika stor utsträckning. 
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8.2.2 Förskollärarnas attityder kring deras personliga ansvar i inkluderingsarbetet.  

Tidigare forskning visar att förskollärarnas kunskaper om inkludering är grundläggande 

för att arbetet ska fungera i verksamheten. Hammarberg (2015) hävdar att om förskolan 

ska kunna ta emot alla barn krävs det att personalen har kompetens att möta alla barns 

varierande behov. Utifrån studiens resultat kan man se att kompetensen hos 

respondenterna finns utifrån deras olika erfarenheter som förskollärare och inte från 

kunskapen de fått från sina respektive utbildningar. Studiens resultat visar även att 

kompetensfrågan är så mycket mer omfattande än man kan tro och att 

inkluderingsarbetet inte alltid är så enkelt som det bör vara. Det är många faktorer som 

ska spela in för att det ska fungera såsom samarbete, kunskap och resurser menar 

respondenterna i studien. Tidigare forskning visar också internationellt på att lärarnas 

attityder och upplevda kompetens är avgörande för framgången av inkludering i 

barngruppen (Akdag och Haser (2017). 

 

Tidigare forskning visar på att barn med behov av särskilt stöd kan bli bortvalda av de 

andra barnen i barngruppen och får därför färre chanser att utveckla sina sociala 

kompetenser och förmågor (Hammarberg 2015). De får heller inte möjlighet att uppleva 

samma samhörighet med vänner som andra barn. Det är något som denna studies 

resultat inte styrker sett till intervjuerna då de mer går i linje med Lundqvist (2016) som 

i sin tur menar att inkludering i förskolan skapar en större förståelse för olikheterna 

förskollärarna stöter på och som i slutändan är gynnsamma för barnen och skapar goda 

sociala färdigheter för alla barn i barngruppen. Majoriteten av respondenterna menar att 

barnen lär sig av varandra när alla barn inkluderas och att de är mer tillåtande och 

förstående när de är så pass unga som de är. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Lutz 

2013) är detta något som är tydligt med inkluderingsarbetet att det sker socialt och att 

barnen lär sig av andra. De vuxna har då ett större ansvar att vägleda barnen genom att 

förstå att det finns olikheter men att det inte är något annorlunda och konstigt.  

 

8.2.3 Förskollärares utbildning och arbetslivserfarenhet.  

Tydligaste resultatet i studien kommer efter att ha jämfört vad kommunala förskollärare 

respektive de som arbetar privat anser om en inkluderande specialundervisning och här 

var åsikterna större än vad jag först trodde, särskilt på det förskollärarnas som hade 

erfarenhet av yrket som var 20 år eller mer. Denna grupp kommunala förskollärarna var 

även några som arbetade i förskoleklass vilket kan ha påverkat resultatet då jag upplever 

att de har ett annat förhållningssätt till ett inkluderande arbetssätt och delar inte samma 

värderingar som förskollärare i förskolan. I många fall har förskoleklassen blivit mer 

skolinriktad och förskollärare i förskoleklass upplever till stor sannolikhet att det krävs 

mer från dem och att de inte alltid har tiden som krävs för att hjälpa det enskilda barnet.  

 

Generellt kan man se utifrån denna studie att de förskollärarna som arbetar privat är mer 

positiva till specialundervisning i många fall och upplever inte problemen som de 

kommunala förskollärarna tar upp som exempelvis personalfrågan där de anser att det är 

brist och fel personer på fel plats, eller att barn kan avvisa andra barn som är i behov av 

särskilt stöd.  
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Sammanfattningsvis kan man utifrån studien se att förskollärarna anser att 

huvudansvaret för inkluderingsarbetet ligger i grunden hos dem och att det ligger i deras 

ansvarsområde. Tidigare forskning menar att det i vissa fall kan finnas ytterligare stöd 

för förskolläraren i barngruppen såsom specialpedagog eller speciallärare, men att det i 

slutänden är förskolläraren som har huvudansvaret att utforma verksamheten och 

utbildningsmöjligheterna som krävs för alla barn (Agbenyega och Klibthong 2014). Det 

är även något som resultatet i denna studie styrker genom att förskollärarna som deltagit 

hävdar även att det är deras ansvar att se till att alla barn i barngruppen oavsett 

svårighetsgrad eller förmåga, kan delta i barngruppen så mycket som möjligt vid olika 

tillfällen som uppstår i den dagliga verksamheten.  

 

 

8.3 Fortsatt forskning 

 

Ämnet specialundervisning och inkludering kräver mer forskning inom flera områden. 

När det gäller såväl barn och elever med funktionsnedsättning saknas överlag forskning 

om hur utbildningen kan förstå, möta och stödja lärandet i respektive del (Hammarberg 

2015). Framtida forskning kring detta ämne bör därför läggas på att vidareutveckla 

likande forskning men med all personal som arbetar i barngruppen och i förskolans 

verksamhet för att se skillnader på till exempel utbildade förskollärare och barnskötare. 

Även om attityderna skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga förskollärare vore 

också relevant och intressant då det var min tanke från början men inte gick att utgå från 

då bristen av manlig personal överlag var svåra att hitta i de båda kommunerna.  
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Bilagor. 

 

Bilaga 1  

Följebrev  

 

 

Hej, 

Jag heter Emelie Pettersson och jag är nu inne på den sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag ska nu genomföra mitt 

examensarbete i pedagogik och i min studie vill jag undersöka, förskollärares attityder 

till en inkluderande specialundervisning i förskolan. Syftet med studien är att få en ökad 

kunskap om hur man arbetar med allas lika värde och hur förskollärares attityder och 

kunskaper om specialundervisning ser ut på olika förskolor samt hos olika förskollärare. 

För att kunna genomföra min studie vänder jag mig till verksamma förskollärare runt 

om i vårt län som jag hoppas vill och kan besvara denna enkät. 

Enkäten har 28 frågor och tar ca 10 min att genomföra, så jag hoppas att just Du vill ta 

dig tid att besvara dessa. Dina svar är väldigt värdefulla för mig i mitt arbete.  

Du som besvarar denna enkät kommer att vara anonym vilket betyder att jag inte kan se 

vem som besvarat den eller vem som har besvarat vad. Jag kommer heller inte kunna 

spåra dina svar. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas 

tillgängliga för obehöriga. Deltagandet i studien är frivilligt och du som deltagare kan 

när som helst välja att avbryta din medverkan i studien utan några negativa 

konsekvenser. Jag följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning 

avseende examensarbeten. De svar som kommer in ligger sedan till grund för mitt 

examensarbete.  

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

Emelie Pettersson 

Min handledare för arbetet är Liya Kalinnikova  

Med bästa hälsningar 

Emelie Pettersson 

 

 
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. 

Högskolan i Gävle • 801 76 Gävle • Kungsbäcksvägen 47, Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se 

 Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 
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Bilaga 2.  

 

Semistrukturerad intervjuguide. 

 

• Känner du att du har den kompetens som krävs för att arbeta med barn som är i 

behov av särskilt stöd oavsett svårighetsnivå? vad tycker du om din erfarenhet 

som lärare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd?  (Frågor som ligger 

till grund 3,4,10,17,2,1 kategori: kompetens & erfarenhet) 

 

• Vad är din åsikt om att barn med behov av särskilt stöd ska gå i förskolan 

tillsammans med andra barn eller bör det finnas ett alternativ till förskolan för 

de barnen? Tex särskola som det finns för äldre barn? (Frågor som ligger till 

grund 1,9,12,14,20 kategori: förskollärarens attityd till inkludering) 

 

• Det finns vissa åsikter om att barn i behov av särskilt stöd kan påverka andra 

barn negativt när de är i samma grupp med ”vanliga” barn. Vad tycker du om 

det? Kan du ge några exempel? Barn som behöver särskilt stöd kan också 

påverka andra barn positivt. Vad tycker du om det? Kan du ge några exempel? 

(Frågor som ligger till grund 2,5,7,11kategori: förskollärarens attityd till 

inkludering) 
 

 

• När barn med olika nivåer av individuella behov i stöd är i samma grupp, är det 

naturligt att lärarens ansvar måste breddas och specificeras i enlighet med deras 

behov. Anser du då att det är ditt jobb som förskollärare att själv ansvara för att 

barn som är i behov av särskilt stöd är inkluderade i undervisningen på samma 

villkor som de andra barnen? så att verksamheten passar alla tex med material 

och andra förutsättningar? (Frågor som ligger till grund 6,8,15,16, kategori: 

förskollärarens ansvar) 

 

• Om man kan föreställa sig att förskolläraren, som arbetar i gruppen, där alla 

barn är tillsammans, kommer att få möjlighet att välja resurser, vilken lärare 

behöver göra ett bra arbete med alla barn i denna grupp. Vilka resurser kommer 

denna lärare att leta efter? (Frågor som ligger till grund 13,18,19, kategori: 

Erfarenhet och kompetens.) 

 

• Har du några frågor eller något som du vill tillägga? 
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Bilaga 3. 

 

TAISA/TATIS skalan, översatt och omformulerad.  

 

Inkluderingsskala för verksamma förskollärare. 
 
Vänligen ringa in det alternativ som stämmer in bäst. 

 

1. Kön: 

Man Kvinna 

2. Har en familjemedlem, vän eller en annan anhörig som du har regelbunden kontakt med ytterligare 

behov av särskilt stöd? 

Ja Nej  

 

3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

0-5år 6-10år 11-15år 16-20år 20år eller mer 

 

4. Vilken slags förskola arbetar du i? 

Kommunal Privat Annan 

 

5. Ålder: 

 

 

6. Hur gammal var du när du tog din förskollärarexamen? 

 

 

 

7. Har du någon annan betydande utbildning? 

 

 

 

För alla följande frågor vänligen ringa in den siffra som stämmer bäst in på ditt svar. 

(håller starkt med)  6     5     4     3     2     1  (håller inte alls med) 

(1) Barn med ytterligare stödbehov bör utbildas i en förskola.  

6     5     4     3     2     1   

(2) Att utbilda barn med ytterligare stödbehov i förskolor har en skadlig effekt på de andra 

barnen i gruppen. 

 6     5     4     3     2     1   

(3) Jag känner att mitt lärarutbildningsprogram förberett mig tillräckligt för att arbeta med alla barn 

oavsett funktionshinder.  

6     5     4     3     2     1   

(4) Jag känner mig kompetent att arbeta med barn som har olika svårighetsnivåer.  

6     5     4     3     2     1   

(5) Barn med ytterligare stödbehov har de sociala färdigheter som krävs för att bete sig på ett 

lämpligt sätt på förskolan.  
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6     5     4     3     2     1   

(6) Närvaron av barn med ytterligare stödbehov i barngruppen kommer bara att ha en minimal 

effekt på genomförandet av standardplanen.  

6     5     4     3     2     1   

(7) Att inkludera barn med ytterligare stödbehov i barngruppen kan påverka barngruppens 

lärandemiljö negativt.  

6     5     4     3     2     1   

(8) Många av de inlärningsstrategier som används i barngruppen är tillämpliga på alla barn, inte 

bara de med ytterligare stödbehov.  

6     5     4     3     2     1   

(9) Vissa barn har svårigheter som betyder att de inte bör utbildas i förskolor tillsammans med 

andra barn.  

6     5     4     3     2     1   

(10) Jag kommer att kunna göra en positiv pedagogisk skillnad för barn med ytterligare stödbehov i 

barngruppen.  

6     5     4     3     2     1   

(11) Andra barn kan avvisa barn med ytterligare behov av stöd på förskolan. 

 6     5     4     3     2     1   

(12) Barn som presterar på en nivå under sin kronologiska ålder bör fortfarande utbildas i vanliga 

förskolor.  

6     5     4     3     2     1   

(13) Barn med sociala och känslomässiga beteendevansvårigheter bör endast utbildas i förskolor 

om det finns tillräckligt stöd för förskolläraren.  

6     5     4     3     2     1   

(14) Det är inte fördelaktigt att barn med ytterligare stöd utbildas i förskolor.  

6     5     4     3     2     1   

(15) Det är mitt jobb som förskollärare, att tillhandahålla alternativt material för elever som har 

ytterligare stödbehov (t.ex. tryckta arbetsblad från whiteboardtavlan).  

6     5     4     3     2     1   

(16) De dagliga eller veckoformativa uppgifterna som ges till barnen i gruppen bör 

anpassas för barn med ytterligare stödbehov.  

6     5     4     3     2     1   

(17) Förskolläraren bör vanligtvis försöka se till att alla barn i gruppen, oavsett svårighetsgrader 

eller förmågor, kan delta i klassen så mycket som möjligt. 

6     5     4     3     2     1   

(18) Med lämpligt stöd kan jag lära alla elever (inklusive ytterligare stödbehov) i samma 

barngrupp. 

6     5     4     3     2     1   

(19) Det är tillräckligt med en förskollärare, om de ges vad som anses vara lämpliga resurser. 

6     5     4     3     2     1   

(20) Barn med ytterligare stöd lär sig bäst när de grupperas med andra med liknande behov. 

6     5     4     3     2     1   

(21) Jag stöder inte integration oavsett hur mycket extra stöd läraren ges i barngruppen. 

6     5     4     3     2     1   

 

 


