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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma förskollärare beskriver sina 
upplevelser av att genomföra undervisning i det praktiska arbetet på förskolan utifrån ett 
inkluderingsperspektiv byggt på förskolans teoretiska ramar. För att kunna undersöka 
detta syfte kommer studien utgå ifrån dessa frågeställningar: Vilka aspekter lyfter 
förskollärarna fram som väsentliga i undervisning av enskilda barn och barn i grupp 
utifrån inkluderingsuppdraget? Hur ser och upplever förskollärare 
inkluderingsuppdraget i praktiken? Denna kvalitativa studie bygger på sex intervjuer av 
yrkesverksamma förskollärare från två olika förskolor. Resultatet visar att den 
inkluderande praktiken som förskolans styrdokument förespråkar inte är den praktik 
som tar form i den dagliga verksamheten. Det finns flera olika aspekter som påverkar 
det inkluderande arbetet så som barnantal i relation till personaltäthet, de ökade 
kunskapskraven, de ekonomiska förutsättningarna samt personalens kompetens och 
utbildningsnivå. Faktorerna resulterar i att förskollärare ständigt ställs inför olika 
valsituationer i arbetet där de måste välja mellan enskilda individers behov eller 
gruppen som helhet. Det skapas dilemman som verkar negativt åt något håll där 
förskolläraren står i mitten med valen.  
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elever med funktionsvariationer 
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1 Inledning 
 
En vanlig fråga vuxna ställer varandra är ”Hur är det egentligen på jobbet?” och ”Hur 
har du det om dagarna?”. För en förskollärare kan svaret skilja sig mycket beroende på 
vem du pratar med och var hen arbetar. Hur organisationen är uppbyggd och 
barngruppens antal och behov är faktorer som påverkar känslan av tillräcklighet. Enligt 
lärarförbundet (2018) är det yrkesgruppen förskollärare som upplever mest stress på 
jobbet grundat på de ökade arbetskraven och de stora barngrupperna. Detta resulterar i 
fler sjukskrivningar och personal som varken orkar eller har intresse att försöka nå de 
målsättningar och krav som föreskrivs i både läroplanen för förskolan och skollagen 
(Johansson, 2017). Hur ska man arbeta för att få varje barn i barngruppen att känna sig 
inkluderade i utbildningen? Hur ska förskolläraren kunna utforma en verksamhet som 
fungerar och verkar för varje enskild individs bästa (Lärarförbundet, 2018)? 
 
Förskolans barngrupper har de senaste åren ökat och som det ser ut idag är antalet barn 
per barngrupp stort vilket i sig inte alltid behöver vara negativt då detta skapar en 
mångfald i våra grupper. Med mångfald skapas dock många olika behov att tillgodose. 
Den inkluderande förskolans tanke är att alla ska få vara delaktiga oavsett vem du är 
eller vad du har för behov som individ, och detta är en tanke som bör uppmuntras och 
prioriteras. Med många barn i barngrupperna skapas dock också många olika behov att 
gemensamt bygga en utbildning kring. Att som förskollärare utforma och bygga en 
utbildning som ska stimulera och intressera alla barn kan därför vara utmanande 
(Nilholm, 2007).  Med dagens ökande barngruppsantal och de ökade kraven på vad 
förskolans pedagogiska arbete ska innehålla skapas en stor press på de yrkesverksamma 
förskollärarna. Förskollärarna står i mellan styrdokumentens riktlinjer och den verkliga 
praktiken och ska få verksamheten att fungera (Pramling Samuelsson, Williams och 
Sheridan, 2015). 
 
För att ta reda på hur förskollärare upplever arbetet med inkludering i praktiken har vi i 
studien valt att intervjua sex förskollärare från två olika förskolor. Undersökningen 
riktar sig mot verksamma förskollärare för att kunna få en upplevelsebaserad insyn i hur 
det dagliga arbetet med inkludering fungerar i praktiken, i relation till vad 
styrdokumenten betonar. Fokus för intervjuerna och studien är att undersöka vilka 
aspekter aktiva förskollärare lyfter som väsentliga och hur de påverkar arbetet med en 
inkluderad lärmiljö.  
 
Studien disponeras enligt följande; Efter inledning kommer Bakgrund följt av Tidigare 
forskning och Teoretisk utgångspunkt. Dessa rubriker följs sedan av Syfte och 
frågeställningar, Metod och sedan presenteras Resultat och analys. Därefter följer 
Metoddiskussion och Resultatdiskussion. Arbetet avslutas sedan med en 
Sammanfattning och avslutning.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma förskollärare beskriver sina 
upplevelser av att genomföra undervisning i det praktiska arbetet på förskolan utifrån ett 
inkluderingsperspektiv byggt på förskolans teoretiska ramar. För att kunna undersöka 
detta syfte kommer studien utgå ifrån dessa frågeställningar: 
 
• Vilka aspekter lyfter förskollärarna fram som väsentliga i undervisning av enskilda 
barn och barn i grupp utifrån inkluderingsuppdraget? 
 
• Hur ser och upplever förskollärare inkluderingsuppdraget i praktiken?  

 
3 Bakgrund 
Denna del av studien beskriver bakgrunden till begreppet inkludering och ordets 
innebörd. Bakgrunden lyfter även hur ämnet vuxit fram alltmer i förskolans verksamhet 
och hur inkluderingen fick sin grund i Salamancadeklarationen år 1994 som innebär att 
alla länder i världen ska sträva efter en inkluderad arbetsmiljö.  
 
3.1 Integrering och inkludering 
Redan på 1960-talet diskuterades begreppet integrering i relation till begreppet 
segregering som tidigare dominerat det pedagogiska fältet och synen på utbildning 
(Vislie, 2003). Integration var inbäddat i den västerländska historien om segregering av 
funktionshindrade. Den segregerade undervisningen innebar att barn och elever med 
olika funktionsvariationer placerades på olika skolor och i olika utbildningsgrupper i så 
stor mån som möjligt. Under slutet på 1980-talet var den centrala frågan i diskussioner 
mellan samhället och nationella regeringar hur man kan främja funktionshindrades 
rättigheter till en lämplig utbildning. Vislie (2003) menar att den integrerade 
undervisningen är motsatsen till hur den segregerade undervisningen fungerar. 
Integrerad undervisning innebär att barnen placeras i samma skola och grupper och 
ingår i samma utbildning. Barnens personliga behov och förutsättningar blir därför inte 
tillgodosedda då utbildningen byggs på majoritetens behov och barnen med 
funktionsvariationer blir därför segregerade i klassrummet.   
 
Begreppet inkludering fick ett uppsving i och med att Sverige skrev på 
Salamancadeklarationen 1994 (Svenska Unescorådet, 2006). Detta nya synsätt gjorde 
skapade nya diskussioner och mål för hur man ska bygga ett inkluderande samhälle som 
ger alla individer möjlighet till likvärdig utbildning och delaktighet. Inkluderings 
begreppet har sitt ursprung från specialpedagogiken där man ville skapa möjligheter för 
barn och elever med funktionsvariationer att erbjudas en likvärdig utbildning i samma 
”klassrum”. Om man jämför begreppet integrering med begreppet inkludering så anses 
det förra vara en bredare vision som täcker fler frågor och därmed även ett helt nytt 
synsätt på utbildningarnas lärmiljöer. Under 1990-talet blev begreppet inkludering 



 

3 
 

centralt och skapade ett nytt skolväsen och ett nytt synsätt på utbildning och lärande 
(Vislie, 2003). Den inkluderade skolan innebär till skillnad från den integrerade 
undervisningen att utbildningen ska anpassas efter individen. Därmed ska 
undervisningen formas likvärdigt utifrån varje enskild individs bästa där alla barn och 
elever erbjuds samma möjligheter och delaktighet (Emanuelsson, 2007). Det är ett 
synsätt som syftar till att utbildningen ska vara anpassningsbar och rörlig och därmed 
inte ha en fast och given struktur där barnets olika behov och funktionsvariationer inte 
kan mötas individuellt (Vislie, 2003).  
 
Integrering och inkludering är begrepp som liknar varandra men har olika innebörd. 
Många yrkessamma förskollärare kan fortfarande inte sätta rätt begrepp till rätt mening 
då begreppen påminner om varandra, dock med olika fokus. Kortfattat, när man talar 
om integrering, syftar man på att individen ska passa in i utbildningen dvs. barnet ska 
anpassa sig så att hen klarar av och passar in i verksamheten. När det gäller inkludering 
syftar man på utbildningen som ska formas och anpassas efter varje enskild individ i 
verksamheten (Nilholm, 2007). Att verksamheten ska stimulera och intressera alla barn 
oberoende av funktionsvariationer, förutsättningar eller behov. Detta förankras och 
betonas i Salamancadeklarationen som gav begreppet inkludering den status begreppet 
har idag i skolvärlden (Vislie, 2003; Nilholm, 2007).  
 
3.2 Salamancadeklarationen 
År 1994 skrev Sverige på Salamancadeklarationen vilket syftar till att alla länder i 
världen ska sträva efter en inkluderande arbetsmiljö. Salamancadeklarationen och 
barnkonventionen ligger som grund för det specialpedagogiska arbetet och har även 
utformat svenska förskolans styrdokument. Deklarationen grundar sig i alla individers 
rätt till likvärdig utbildning oavsett funktionsvariationer. Detta ska åstadkommas genom 
att skolorna ska arbeta efter ett inkluderade arbetssätt där barnens olikheter ses som 
möjligheter istället för utmaningar och detta synsätt ska prägla hela verksamheten. 
Svenska Unescorådet (2006) skriver att den övergripande principen som ligger till 
grund för denna handlingsram är principen att alla skolor och utbildningsenheter ska ge 
plats till alla barn utan att ta hänsyn till deras fysiska, intellektuella, emotionella och 
sociala förutsättningar och olikheter. De olika skolorna ska därmed skapa 
utbildningsmöjligheter som ger en lyckad undervisning för alla barn och skapar en 
inkluderande arbetsmiljö (Svenska Unescorådet 2006, sid. 16). 
 
Salamancadeklarationen anger att elever med olika funktionsvariationer ska 
rekommenderas att vistas i sin ordinarie undervisningsgrupp och därmed att 
specialverksamheter som specialskolor och speciella undervisningsgrupper ska 
avskaffas så långt som möjligt. Detta för att den ordinarie skolverksamheten ska kunna 
erbjuda alla individer en utbildning som är likvärdig och som anpassas efter alla oavsett 
funktionsvariation (Svenska Unescorådet 2006, sid. 11). Salamancadeklarationen 
betonar att det inte är barnet som ska anpassas till utbildningen utan tvärtom. 
Utbildningen ska skapas så den stimulerar och intresserar varje enskild individ.  
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I Salamancadeklarationen nämns ordet ”inclusive education” vilket är ett begrepp som 
denna studie kommer att ta avstamp i. Studien kommer att utgå från ordet ”inkluderande 
utbildning” vilket är en översättning av det engelska ordet som har kommit att användas 
i skolväsendet i olika former i dess styrdokument men även i forskning som uppkommit 
efter att Salamancadeklarationen infördes.  
 
3.3 Förskolans styrdokument 
Under en lång tidsperiod i den svenska förskolans historia har det funnits forskning som 
fungerat rådgivande till förskolans verksamhet. Forskningen har dock inte genererat 
fastställda regler och ramar över hur man bör arbeta i förskolans verksamhet. Även om 
forskningen inte fungerade som en formell läroplan, så har de haft en betydande roll i 
framväxten och utvecklingen av de styrdokument som förskolan har idag (Vallberg 
Roth, 2010). År 1998 kom den första läroplanen för förskolan och innefattade då stort 
utrymme för fri tolkning av förskollärarna avseende hur arbetet skulle och borde se ut 
för att uppnå de skrivna målsättningarna. Vallberg Roth (2010) menar att därefter har 
målen och riktlinjerna som styr förskolans verksamhet förtydligats i varje revidering av 
förskolans läroplan och därigenom även de krav som ställs på den utbildade personalen. 
Vid läroplanens revidering år 2010 gjordes en stor förändring där målen och riktlinjerna 
förtydligades och formaliserades, i kombination med att fler områden tillades som 
förskolans arbete skulle täcka, bland annat arbetet med dokumentation. 
  
Inkluderingsuppdraget förtydligades i revideringen år 2010 och har sedan dess blivit 
ännu mer tydligt i de lagar som styr förskolan. Förskolans läroplan har, som tidigare 
nämnts, sin grund i både barnkonventionen och skollagen (Vallberg Roth, 2010). 
Tillsammans betonar styrdokumenten förskollärarens och verksamhetens mål för hur 
man ska arbeta för att uppnå en ”Skola för alla” (Emanuelsson, 2007).  
 
3.3.1 Förskolans läroplan 
Förskolan fick sin första officiella läroplan 1998 och den har sedan dess fått ökade 
kunskapskrav och mål. Förskolan har gått från att ha varit en socialpedagogisk 
verksamhet med centralt fokus på omsorgen till en verksamhet med större fokus på det 
pedagogiska lärandet vilket har blivit mer förtydligat för varje revidering av läroplanen 
(Vallberg Roth, 2010). 
 

”Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. 
Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn 

i förskolan.” (Läroplan för förskolan 1998, Lpfö98/18, 2018, s. 5) 
 
Läroplanen menar att utbildningen ska vara likvärdig för alla i landet och att varje barns 
enskilda behov och förutsättningar ska tillgodoses vilket innebär att förskolläraren 
ansvarar för att skapa en gemensam utbildning som fungerar och anpassas till alla barn i 
verksamheten. Barn som av olika anledningar behöver mer stöd eller stimulans, såväl 
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tillfälligt som varaktigt, ska få detta utformat av förskolläraren för att kunna utvecklas 
så långt som möjligt (Skolverket, 2018, s.6).  
 

”Förskolläraren ska ansvara för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att 
alla barn får likvärdiga möjligheter.” (Skolverket, 2018, sid. 12) 

 
Förskolläraren ska ansvara för att varje barn utifrån sina egna behov och förutsättningar, 
oberoende av könstillhörighet, etnicitet eller andra omständigheter ges möjligheten att 
utvecklas och likvärdiga förutsättningar i utbildningen. Barn ska ges samma möjlighet 
till utveckling med en bra balans mellan lek och lärande för att stimuleras till att 
använda hela sin förmåga (Skolverket, 2018). 
 

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som 
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 

barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Skolverket, 2018, sid.5) 
 
Förskolans läroplan vilar på de demokratiska värden som finns i samhället och har en 
stark anknytning till de mänskliga rättigheter som kommer till uttryck i 
barnkonventionen. Förskolans verksamhet och den utbildning som förskolläraren ska 
utforma ska därmed utgå ifrån individens bästa för att kunna forma ett lärande som 
fungerar för alla.  
 
 3.3.2 Barnkonventionen 
Efter många års arbete med olika deklarationer kring människors och barns rättigheter 
trädde FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i kraft år 1990. 
Deklarationen är ett internationellt avtal som förklarar barnen som egna individer med 
egna rättigheter och inte som en vuxens ägodel. Idag är det endast ett land i världen som 
inte skrivit på deklarationen (https://unicef.se/barnkonventionen). Deklarationen finns 
nu som riktlinje världen över men kommer i Sverige att lagstadgas år 2020. Enligt FN:s 
konvention om barns rättigheter räknas alla människor under 18år till gruppen barn. 
Konventionen lyfter hur länderna ska göra allt för att försäkra ett barns utveckling 
(Artikel 6. Barnkonventionen).  
 

”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa” (Artikel 3. Barnkonventionen). 

 
Att alltid utgå ifrån barnets bästa är en vuxens skyldighet och något som förskolans 
styrdokument har sin grund i. Förskolans läroplan utgår ifrån både skollagen och 
barnkonventionen vilket gör denna punkt till central i det pedagogiska arbetet. Att alltid 
kunna se till varje individ och vad som är bäst för dem med deras behov och 
förutsättningar. Barnkonventionen ligger till grund för förskolans värdegrundsarbete 
och slår fast alla barns rätt till utbildning, utveckling och lärande. 
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”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter” (Artikel 2. 
Barnkonventionen). 

 
Denna punkt syftar till hur alla barn har lika mycket värde och samma rättigheter och att 
inget barn ska bli diskriminerat oavsett ursprung, hudfärg, kön, religion osv. eller pga. 
en funktionsvariation. Alla barn ska ges samma möjligheter till delaktighet och 
inflytande vilket innebär att verksamheten som barnet befinner sig i måste utformas och 
präglas av en värdegrund som stödjer detta. 
 
 Den artikel som ses som extra relevant för detta arbete är artikeln som erkänner barnens 
rätt till utbildning (Artikel 28. Barnkonventionen). Alla barn har rätt till en utbildning 
som ska vara tillgänglig oberoende av könstillhörighet, funktionsvariationer, etnicitet 
och andra behov och förutsättningar. Det ska finnas en gemensam utbildning som 
inkluderar alla barn och där lärandet är tillgängligt för alla utifrån barnets bästa.  
 
3.3.3 Skollagen 
Förskolans verksamhet utgår inte endast från barnkonventionen och förskolans läroplan 
utan regleras även i skollagen (2010:800). Gemensamt för styrdokumenten är målet att 
utbildningen ska utgå ifrån varje enskild individs behov och förutsättningar för att 
omsorg, utveckling och lärande ska kunna bilda en helhet. Skollagen slår fast att 
förskolan ska stimulera alla barns utveckling och lärande vilket innebär att 
förskolläraren har som ansvar att skapa en gemensam och likvärdig utbildning som kan 
stimulera och intressera alla barn utifrån deras egna förutsättningar. 
 

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (SkolL 8 kap. 2§). 

 
I skollagen (2010:800) står det att barnets bästa ska vara utgångspunkten för all 
utbildning (SkolL, 1 kap, 10§). Att forma en verksamhet som utgår ifrån alla barns bästa 
är därför ett av de grundläggande uppdragen som förskolläraren har i sitt arbete. 
 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (SkolL 3 kap, 9§). 
 
Förskolan ska därmed kunna erbjuda varje barn i verksamheten en utbildning som 
stimulerar och intresserar dem till lärande och utveckling utifrån vad just det barnet har 
för förutsättningar och behov. Samtidigt ska utbildningen vara likvärdig för alla och 
formas utifrån de individer som vistas i verksamheten. Förskollärares uppdrag blir 
därmed att hitta vägar och arbetssätt som gynnar ett inkluderande arbete där varje barn 
ska få möjlighet att vara delaktig, ha inflytande och där utbildningen formas efter 
individens behov.  
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4 Tidigare Forskning 
Denna del av studien belyser tidigare forskning om begreppet inkludering i både 
skolans och förskolans kontexter. I studien kommer begreppen förskollärare och lärare 
att användas och syftar då till pedagogiskt utbildad personal som arbetar i en 
pedagogisk verksamhet. Då forskning om inkludering i förskolan är begränsad så har 
det kompletterats med forskning om både skola och förskola. Delen kommer även att 
belysa den teoretiska utgångspunkt som denna studie vilar på. Denna del av uppsatsen 
kommer att ta upp olika perspektiv av inkludering i förskolan och hur detta begrepp kan 
tolkas och förstås utifrån olika synsätt. 
 
4.1 Inkludering i praktiken 
Som tidigare nämnt fick begreppet inkludering sitt genombrott i och med Salamanca-
deklarationen år 1994 (Svenska Unescorådet, 2006). Deklarationen talar om att problem 
och avvikelser inte nödvändigtvis är individuellt betingade utan kan uppstå på grund av 
brister i utbildningsmiljöerna som inte verkar på bästa sätt för varje individ. Att 
förskolan ska vara en socialt inkluderande utbildningsinstitution som främjar barns 
mångfald och behov i relation till alla barns olika förutsättningar är något som betonas i 
de styrdokument som förskolans verksamhet vilar på. Meningen ”en skola för alla” har 
haft stor betydelse i svensk utbildningshistoria och syftar mot den inkluderande 
undervisningsmiljön (Takala, Sarromaa Haussttätter, Ahl och Head, 2012) 
 
Inkluderings begreppet är inte ett koncept som har utvecklats av utbildningsenheterna. 
Det är ett politiskt initiativ som har sitt ursprung ur de mänskliga rättigheter som 
fastställts av FN. Inkludering bygger på allas universella rätt att få en utbildning 
tillsammans med sina kamrater (Takala et al. 2012). Inkluderingen skapade en ny 
demokratisk idé som syftar till en undervisning utformad på ett sätt så att alla kan delta i 
skolans och förskolans värld (Takala et al. 2012).   
 
Takala et al. (2012) menar att inkluderingspolitiken kan motiveras ur tre olika 
synvinklar, pedagogiskt, socialt och ofta även ur en ekonomisk synvinkel. För att kunna 
bedriva en inkluderad praktik så måste verksamheterna utveckla en stark pedagogik 
med lämpliga undervisningsmetoder som förbättrar inlärningsupplevelsen för alla barn. 
Den sociala synvinkeln syftar till en utbildningsmiljö som främjar mångfald och därmed 
påverkar attityder och värderingar som finns i miljön. Författarna lyfter slutligen att det 
i vissa fall kan vara mer ekonomiskt smart och billigare att utbilda alla elever i samma 
skola än att ha ett komplext system med många olika lärmiljöer (Takala et al. 2012).  
 
En viktig poäng med begreppet inkludering och dess funktion i praktiken är att 
förskolan och skolan bör utformas utifrån den mångfald och de behov som finns bland 
barnen istället för att barn som avviker från det ”normala” ska integreras i miljöer som 
inte är anpassade för dem. Detta är något som även Vislie (2003) påtalar i sin studie om 
inkludering i praktiken. Förskolans verksamhet har fått ett tydligt fokus genom 
förändringar som har skett på ett internationellt och samhällsmässigt plan de senaste 
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årtiondena. Efter den senaste revideringen av förskolans läroplan är 
inkluderingsuppdraget förtydligat och sätter upp ramar och riktlinjer för hur varje 
förskollärare ska arbeta. Detta för att lättare skapa en inkluderande undervisningsmiljö 
som riktar sig mot varje enskilt barn i gruppen och är anpassad och strukturerad så att 
den lämpar sig för olika behov (Nilholm, 2015).  
 
Nilholm (2005) presenterar tre olika perspektiv i relation till begreppet inkludering. 
Dessa tre perspektiv behandlar olika synsätt på inkludering i praktiken. Nilholm (2005) 
granskar dessa kritiskt och det valda perspektivet denna studie utgår från är dilemma 
perspektivet som vidare presenteras under rubriken teoretisk utgångspunkt.  
 
Nilholm (2005) lyfter dilemmat i att skapa en inkluderad miljö där mångfald och 
funktionsvariationer existerar i en daglig praxis. Detta blir till ett av lärarens viktigaste 
uppdrag i utbildningsenheterna. Att skapa en miljö där alla barn känner sig sedda, 
delaktiga och med stort inflytande över verksamheten. Förskolläraren har som uppdrag 
att forma en utbildning som fungerar för den enskilda individen i linje med en 
utbildning som fungerar för barngruppen i helhet. Det finns svårigheter med detta och 
något som kan ses som ett dilemma (Nilholm, 2005). 
 
Sucuoğlu, Bakkaloğlu, Karasu, Demir & Akalin (2013) undersöker dilemmat med 
inkludering i sin studie och påtalar svårigheten med att forma en gemensam utbildning 
anpassad för alla i barngruppen, samtidigt som utbildningen är individanpassad. Studien 
baseras på intervjuer med aktiva förskollärare och lärare där det visar sig finnas 
svårigheter i utformandet av en utbildning som passar både på grupp-och individnivå. 
Författarnas slutsats är att arbetet med en inkluderande undervisningspraktik och vilken 
kvalitét den erhåller påverkas av en rad olika faktorer som bland annat; planering av 
arbetstid, stöd och hjälp från chefer och rektorer, personaltäthet, barnantal och 
barngruppssammansättning. Författarna lyfter dock en faktor för lärmiljön som mer 
väsentlig än andra vilket är betydelsen av förskollärarens kompetens och 
utbildningsnivå (Sucuoğlu et al., 2013). 
 
Ineland (2015) instämmer med Sucuoğlu et al. (2013) och lyfter i sin studie att det finns 
svårigheter med förskollärares och lärares dagliga arbete med inkludering i 
undervisningspraktiker. Resultatet av studien visar att det finns praktiska problem för 
lärarna att skapa en gemensam utbildning som verkar för alla barn med olika behov och 
förutsättningar. Utbildningen ska fungera i helgrupp samtidigt som den ska anpassas 
och ge fokus till varje enskilt barn. Resultaten visar att lärarna upplever detta som svårt, 
vilket väcker osäkerhet i yrkesprofessionen. Ineland (2015) menar att det uppstår 
osäkerhet bland lärarna i dagliga undervisningssituationer då de inte vill bidra till 
exkludering genom att skapa mindre grupper med olika lärandefokus. De upplever att 
detta kan bidra till kategorisering och utanförskap.  
 
Att som förskollärare hitta en balans i utformandet av en utbildning som ska anpassas 
både på gruppnivå och individnivå menar Ineland (2015) är en svårighet. Detta är något 
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som Sucuoğlu et al. (2013) också förstärker och lyfter lärarens kompetens och 
förhållningssätt som den viktigaste faktorn för en inkluderad lärmiljö. Författarna menar 
att kunskap och kompetens hos lärare är en av de mest centrala frågorna när det rör 
inkluderingsuppdraget i undervisningspraktiker. Eftersom utbildningen ska anpassas 
efter många behov och förutsättningar, och lärare i inkluderande praktiker ska ses som 
kompententa nog att bemöta alla dessa barn är extra stöd i form av kompetensutveckling 
av stor vikt (Sucuoğlu et al., 2013). Både Ineland (2015) och Sucuoğlu et al. (2013) 
beskriver lärarnas upplevelse av att känna sig kluvna och osäkra på hur de ska bemöta 
alla barn i den dagliga inkluderande verksamheten vilket också kan relateras till Claes 
Nilholms dilemmaperspektiv (Nilholm, 2005). 
 
4.2 Inkludering i relation till barngruppens storlek, mångfald och 
behov 
Att skapa en inkluderande undervisningspraktik som tar hänsyn till barngruppens 
mångfald och behov kan vara en svårighet menar Pramling Samuelsson et al. (2015) 
vars studie har undersökt hur verksamma förskollärare upplever arbetet med 
barngruppers sammansättning. Författarna tar upp dilemmat med att som förskollärare 
forma en utbildning som fungerar både ur ett pedagogiskt perspektiv men även ur ett 
specialpedagogiskt.  
 
Då en barngrupp i förskolan kan se väldigt olika ut både till antalet barn men även till 
vilka behov och förutsättningar som barngruppen innefattar ställs det krav på 
förskollärarens förmåga att vara flexibel och kunna skapa en inkluderande 
utbildningsmiljö som verkar för alla barn i barngruppen. Pramling Samuelsson et al. 
(2015) menar att upplevelsen av hur en barngrupps konstellation ser ut inte bara beror 
på barngruppens storlek utan handlar till stor del om gruppens sammansättning. 
Studiens resultat visar att en problematik som förskollärarna uttrycker är att möta barn i 
behov av särskilt stöd, och när dessa barn inte ges stödresurser påverkar det upplevelsen 
av antalet barn i gruppen och har därmed en stark inverkan på inkluderingsuppdraget 
(Pramling Samuelsson et al., 2015).  
 
Förskolans läroplan är ett policydokument som innefattar tydliga riktlinjer för hur 
förskollärarna ska arbeta för att driva det pedagogiska arbetet framåt. Pramling 
Samuelsson et al. (2015) menar i sin studie att när barngruppens mångfald och behov 
upplevs som för svårt och stort får förskollärarna svårt att driva det pedagogiska arbetet 
i enlighet med läroplanens intentioner och därmed svårigheter att uppfylla förskolans 
uppdrag. Lärarna som intervjuades i studien upplevde att fokus borde ligga på 
barngruppens sammansättning och inte på antalet barn i barngruppen.  
 
Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) skriver om barngruppens storlek i 
förskolan och vilken påverkan detta kan ha på förskollärarens arbete ur både positiva 
och negativa aspekter. En aspekt som författaren tar upp handlar om låg personaltäthet i 
relation till barngruppens storlek. Detta problem kan skapa svårigheter och påverka 
möjligheten till barns delaktiggörande i verksamheten. En högre personaltäthet innebär 



 

10 
 

färre barn per personal vilket i sin tur ger möjligheten att arbeta i mindre grupper 
(Sheridan et al., 2014). Genom att arbeta i mindre grupper skapas möjligheter där barnet 
kan vara med och påverka verksamheten och utbildningen. Arbetet i små grupper 
gynnar dock inte bara barnen ur ett delaktighetsperspektiv, det gynnar även lärarna då 
de kan skapa relationer med barnen och hinna synliggöra alla barns olika behov och 
förutsättningar. Detta påverkar den inkluderande praktiken (Sheridan et al., 2014). 
Författarna förespråkar arbetet med mindre grupper för att kunna bemöta alla barn.  
 
Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen & Pramling Samuelsson (2015) skriver i sin 
studie att i Sverige finns det ingen fast rekommendation för hur många barn det bör vara 
i varje barngrupp. Det genomsnittliga antalet barn är 16,9 men detta kan variera 
beroende på vilken kommun det gäller. Antalet barn i en barngrupp kan variera mellan 
11-25,5. Personaltätheten är också något som kan skilja sig åt beroende på vilken 
kommun och vilken förskola det gäller. Williams et al. (2015) undersöker i sin studie 
hur barngruppens sammansättning och antal påverkar förskollärarens arbete och 
resultatet visar att den har stor betydelse. Williams et al. (2015) menar att lärarna i 
studien upplever det som mer fördelaktigt att arbeta i mindre barngrupper då de 
upplever att de får mer tid till den enskilda individen medan stora barngrupper har 
motsatt effekt. Men författarna påpekar att den viktigaste faktorn för 
inkluderingsuppdraget förutom barngruppens storlek är förskollärarens kompetens och 
förhållningssätt.  
 
4.3 Förskollärarens kompetens och förhållningssätt 
Williams et al. (2015) studie om barnantalets påverkan på förskollärarens arbete 
understryker att den viktigaste faktorn för inkluderingsuppdraget är förskollärarens 
kompetens och förhållningssätt. Förskollärares arbete med inkludering är komplext och 
till viss del även diffust, vilket kräver att både arbetslag och den enskilde pedagogen har 
tillräcklig kunskap för att kunna bemöta alla barn. Williams et al. (2015) menar att 
faktorn som har störst betydelse för lärmiljön i relation till förskollärarens arbete, 
verksamhetens kvalitet och möjligheterna till barns lärande, är kompetensen.  
 
Takala et al. (2012) undersöker i sin studie hur studenter från speciallärarprogrammen i 
Finland, Norge och Sverige ställer sig till inkluderingsuppdraget i allmänhet. I resultatet 
lyfts positiva och negativa aspekter av det inkluderade arbetet och vilka konsekvenser 
detta kan få. En aspekt som lyfts fram är lärarens kompetens och utbildningsnivå. 
Deltagarna i studien lyfter fram att en av de mest väsentligaste punkterna gällande det 
inkluderade arbetet handlar om den kompetens och -utbildningsbrist det finns bland 
personalen i verksamheterna. Takala et al. (2012) menar att i en skola för alla så måste 
varje lärare vara förberedd på att kunna möta alla barn. De svårigheter som 
inkluderingsuppdraget för med sig och de dilemman som kan uppstå är arbetslagets 
gemensamma ansvar och utmaning att lösa. Varje arbetslag på så gott som alla 
utbildningsenheter har värderingar och intressen som står i konflikt med varandra och 
detta är en anledning till att dilemman uppstår i genomförandet av en inkluderande 
praktik (Takala et al., 2012; Nilholm, 2005). Takala et al. (2012) vill därmed lyfta att 
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det är alla pedagogers gemensamma ansvar att undervisningen planeras och genomförs 
så att den kan möta alla barns olika behov. Detta kräver att man, i samverkan med sitt 
arbetslag och sina kollegor, kan tackla de pedagogiska dilemman som uppstår med ett 
gemensamt förhållningssätt.  
 
Den verksamma personalen i de olika utbildningsenheterna förväntas arbeta efter 
inkluderingsuppdraget oavsett deras personliga åsikter och ofta utan tillräcklig 
utbildning (Takala et al., 2012). Varje barn är unikt och därmed krävs det kompetens 
och en stark vilja för att möjliggöra utformandet av utbildningsmiljöer och arbetssätt 
som främjar barns delaktighet och gemenskap. Det inkluderade arbetet blir därmed ett 
direkt resultat av lärarnas kompetens och utveckling och hur pass säker dessa upplever 
sig i sin yrkesroll. Resultatet från Takala et al. (2012) studie visar att verksamma lärare 
upplever att de inte når upp till målet med inkludering då de måste få mer utbildning för 
att kunna handskas med barn i behov av särskilt stöd. Författarna menar att många 
lärare upplever att de inte har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna 
bemöta och arbeta med barn som har varierande social och kulturell bakgrund (Takala 
et al., 2012).  
 
 Takala et al. (2012) skriver om vilka möjligheter till nytt lärande inkludering möjliggör. 
Det krävs att personalen är samspelta med samma förhållningssätt och kompetens för att 
en välutvecklad inkluderad praktik ska kunna uppnås. Men något som ofta sätter käppar 
i hjulet uttrycks i resultatet handla om att spara pengar. Detta kan leda till otillräcklig 
utbildning för lärare eller inte tillräckligt med personal för alla behov (Takala et al., 
2012) vilket blir till ett dilemma (Nilholm, 2005) och en valsituation i utformandet av 
en likvärdig utbildning för alla. 
 
Ponnock, Torsney och Lombardi (2018) undersöker i sin studie motivationsskillnader 
mellan lärare som arbetat olika länge. Resultatet visar att de första fem åren på fältet är 
mest avgörande för lärarens motivationskänsla och upplevelsen av sin yrkesroll. 
Skapandet av en välutvecklad inkluderade praktik innebär att personalen måste ha 
kompetens och utbildning för att bedriva en undervisning som anpassar sig efter alla 
barns behov. Ponnock et al. (2018) anser att det bör finnas bättre stöd och rådgivning 
för varje ny utbildad lärare för att läraren i fråga ska kunna känna en säkerhet i sin 
yrkesroll och i kompetensen att möta alla barn i utbildningsmiljön. För att kunna skapa 
en trygg social miljö där barnen ges möjlighet till att vara delaktiga krävs kunskap och 
kompetens hos personalen som arbetar där (Ponnock et al., 2018).  
 
Nislin, Paananen, Repo, Sajaniemi och Sims (2015) undersöker i sin studie lärarens 
uppskattning och tillfredställelse på arbetet i relation till vilken kompetens läraren 
besitter. Studien undersöker även vilken kompetens läraren har att bemöta barn med 
särskilda behov. Resultatet visade att lärare ansåg sig vara inkompetenta att arbeta med 
barn som har funktionsvariationer. Nislin et al. (2015) menar att detta resultat tydligt 
visar att lärare behöver mer kunskap och kompetens i specialpedagogiska frågor. 
Författarna hävdar att tillfredsställelse, uppskattning och kompetens är nyckelfaktorer i 
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utvecklingen av en stark professionell identitet (Nislin et al., 2015). Författarna lyfter 
därmed en reflektion kring de verksamma lärarnas kompetens och undrar om de är för 
dåligt förberedda och inte besitter den kunskap som krävs för att kunna bemöta alla barn 
på rätt sätt (Nislin et al., 2015).  
 
Peder Haug (1998) lyfter i sin skrift att alla verksamma lärare ingående i 
utbildningsenheter ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barn. 
Lärare ska kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning och för att uppnå detta ska 
lärarna ha en generell eller universell kompetens. Haug (1998) skriver om 
specialpedagogik och de faktorer som kan påverka att inkluderingsmålet inte uppnås. 
Författaren menar att dilemmat som finns idag är att verksamma lärare bara har en liten 
grad av den kunskap och kompetens som krävs för att kunna skapa dessa nya 
utbildningsenheter med fokus på inkludering. Varje revidering av läroplanen och de 
riktlinjer som lärare måste arbeta efter, genererar mer stress och mer slitsamt arbete 
uppstår i verksamheten (Haug, 1998).  
 

4.4 De ökade kunskapskraven 
De senaste åren har barnantalet ökat i alla åldersgrupper samtidigt som förskolans 
läroplan reviderats med högre och förtydligande mål och krav på vad den pedagogiska 
verksamheten ska uppnå (Pramling Samuelsson et al., 2015). Detta innebär att 
förskollärare har fått ökade krav på vad de ska uppnå med sitt arbete framförallt i 
relation till det inkluderande arbetet. Lärarförbundet (2018) skriver att förskolläraryrket 
som profession hamnar på plats nummer tre i listan över antalet sjukskrivningar, i en 
jämförelse med alla yrkesprofessioner på marknaden.  
 
Som tidigare nämnt är de fem första verksamma åren avgörande för en lärares 
motivationskänsla för arbetet (Ponnock et al., 2018). Det är under detta skede som 
lärarna drabbas av mest chock och utbrändhet, och lämnar undervisningen. Lärarna 
upplever i detta skede inte att dem har fått det stöd och den kunskap som krävs för att 
kunna möta alla barn i en inkluderad praktik och därmed skapas svårigheter i 
utformandet av en utbildning för alla. Ponnock et al. (2018) förespråkar att 
professionellt stöd bör sättas in till lärarna som upplever en minskning av motivation då 
detta kan ha inverkan på lärandets kvalitet.  
 
Haug (1998) beskriver att både lärare och barn anser att prestationskraven har ökat i 
utbildningsmiljöerna och är mer förtydligade än förut. Samtidigt som detta har skett har 
lärare upplevt en dramatisk ändring till att fler elever är ointresserade och 
okoncentrerade vilket författaren menar kan ha koppling till den nya reformen som har 
skett i utbildningens handlingsramar. Haug (1998) menar att alltfler lärare ger uttryck 
för att det fortlöpande blir alltmer stressigt och slitsamt att arbeta i skolan. För att kunna 
bibehålla den kvalitet av utbildningen som har funnits krävs det därmed även extra 
åtgärder och resurser och när de inte tillförs påverkas lärarens arbetssituation till det 
negativa följt av stress och ett slitsamt arbetsklimat. Författaren påtalar att detta bygger 
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på känslan av otillräcklighet och att risken för att drabbas av stress-relaterad 
sjukskrivning därmed ökar. Då lärarna arbetar under press att utforma en verksamhet 
som inkluderar alla barn och med krav på högre prestation gällande undervisning menar 
Haug (1998) att det skapas en stressfylld arbetsmiljö för personalen, som i sin tur 
påverkar arbetet med inkludering negativt. 
 
Nilholm (2015) lyfter också hur målen i de rådande styrdokumenten har förtydligats och 
hur begreppen integrering och inkluderande undervisning har framhållits som en central 
riktlinje och mål men detta har i själva verket varit svårare att tillämpa i praktiken och 
att uppnå i verksamheterna. Nilholm (2015) menar att inkluderingsuppdraget blir 
svårare när verksamheten står under mycket stress vilket hör till vardagen i 
utbildningsenheternas värld. De finns aspekter och dilemman som påverkar arbete med 
inkludering och dessa kan vara; personalbrist, outbildad personal, stort barnantal m.m. 
Dessa är några av de faktorer som kan göra utmaningarna kring inkludering mycket 
tuffare (Nilholm, 2005).  
 
4.5 Pedagogik och specialpedagogik 
Skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik kan upplevas diffust men har olika 
betydelse (Karlsudd, 2011). När man talar om pedagogik och specialpedagogik så syftar 
den vanliga pedagogiken till de ”normala” och den pedagogik som används under 
normala sammanhang. Specialpedagogiken fungerar som en förlängd arm och extra stöd 
när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Karlsudd, 2011).  
 
Karlsudd (2011) ställer sig kritiskt till skiljelinjen mellan pedagogik och 
specialpedagogik. Författaren talar om nackdelen med att skilja på pedagogik och 
specialpedagogik då den vanliga pedagogiken hamnar i en slags ”vila” som inte behöver 
beröra innehållet som bedöms som specialpedagogiskt. Karlsudd (2011) menar att den 
vanliga pedagogiken bör innehålla specialpedagogik för att då täcka alla områden i 
utbildningsmiljöerna. Därmed kan man säkerställa att pedagoger har den kompetens 
som krävs för att möta alla barn. Karlsudd (2011) menar att genom att göra 
specialpedagogiken till en del av pedagogiken kommer det att tydliggöra värdegrunden 
och att pedagogiken återtar sin roll som stöd i lärandet. Att specialpedagogiken blir en 
del av pedagogiken anser Karlsudd (2011) vara en önskvärd utvecklig då detta leder till 
att varje verksam lärare får tillräckligt med kunskap och utbildning för att möta alla i 
skolan. Därefter kan pedagogiken vidga sina ramar till fördel för en inkluderande 
praktik (Karlsudd, 2011). Detta lyfter även Takala et.al (2012) i sin studie och menar att 
den vanliga lärarutbildningen och den specialpedagogiska utbildningen oftast är 
separerade men skulle vinna många fördelar av att samarbeta. Om specialpedagogiken 
och den vanliga pedagogiken arbetar tillsammans kan det innebära att den verksamme 
läraren blir kompetent inom vanlig-och specialundervisning. Detta kommer att 
förbereda lärarna bättre för att kunna möta alla barn i utbildningsmiljöerna (Takala et al. 
2012).  
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Inom både pedagogiken och specialpedagogiken diskuteras dilemmaproblematiken 
(Karlsudd, 2011). Författaren menar att hur man än arbetar med inkluderingsdilemmat 
och aktivt arbetar med frågan om inkludering i verksamheten kommer någon att förlora 
på det (Karlsudd, 2011; Nilholm, 2005).  
 
4.6 Sammanfattning och problemformulering 
Förskolans verksamhet regleras av de styrdokument som de verksamma förskollärarna 
har att förhålla sig till i sitt undervisningsarbete. Skollagen, barnkonventionen och 
förskolans läroplan vilar alla på en demokratisk värdegrund som ska genomsyra 
förskolans verksamhet. Dessa riktlinjer och styrdokument har ett gemensamt mål och 
riktlinje, vilket är inkludering. Förskolan ska utifrån dess styrdokument ha en 
gemensam helhetssyn på både den enskilde individens behov och förutsättningar, 
samtidigt som gruppens behov ska tillgodoses. En viktig del av förskolans uppdrag är 
att skapa en trygg miljö där varje barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Utifrån detta ska ”utbildningen därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att 
barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina 
rättigheter” (Skolverket, 2018, sid.5). Förskolans uppdrag är att skapa en god social 
miljö där alla barn oberoende av kulturell tillhörighet, etnicitet, könsidentitet, 
funktionsvariation eller behov av särskilt stöd inkluderas och känner gemenskap.  
 
Tidigare forskning visar dock att det finns en del aspekter som kan påverka upplevelsen 
av den inkluderande lärmiljön bl.a. det pedagogiska dilemmat i utformandet av 
likvärdig utbildning som riktar sig mot både den enskilde individen och gruppens 
helhet. Tidigare forskningen visar att det ofta uppkommer val i lärarens arbete vilket 
skapar en komplexitet att nå upp till de mål och riktlinjer som styrdokumenten påtalar. 
Detta dilemma är något ständigt i utbildningsenheterna och något man inte kan undgå 
(Nilholm, 2005). Den tidigare forskningen pekar på en rad faktorer som har extra stor 
inverkan på den inkluderande lärmiljön och dessa är bland annat; ekonomiska 
förutsättningar, barn och personalantal, kompetens och förhållningssätt och hur de 
förtydligande målen i förskolan bidrar till en känsla av otillräcklighet (Ponnock et al. 
2018; Haug, 1998).   
 
Då barngruppernas antal ökar och personaltätheten är kvarstående så uppstår dilemman 
där den enskilde individens bästa ställs mot gruppen i helhet då tiden inte räcker till för 
att tillgodose alla barn. Det saknas resurser i form av ekonomi, kompetens och 
utbildning hos personalen för att kunna tillämpa ett fungerade inkluderade arbete. 
Tidigare forskning visar att en önskvärd utveckling vore att skiljelinjen mellan 
pedagogik och specialpedagogik borde försvinna och istället borde specialpedagogiken 
ses som en del av den vanliga pedagogiken (Karlsudd, 2011). Detta för att ge alla 
verksamma lärare samma utbildning och kompetens att kunna skapa en inkluderande 
praktik.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 
Studien tar avstamp och har sin teoretiska utgångspunkt i Claes Nilholms (2005) 
dilemmaperspektiv i relation till förskolans inkluderingsuppdrag. Perspektivet hör 
samman med de två andra perspektiven Nilholm presenterar boken Perspektiv på 
specialpedagogik (2007), dessa är; det kompensatoriska perspektivet och det kritiska 
perspektivet. Perspektiven har sin grund inom specialpedagogiken och erbjuder synsätt 
på barns olikheter i relation till utbildningsmiljöer. 
 
Dilemmaperspektivet som är denna studies fokus syftar till dilemmat och krocken som 
ofta uppstår i en inkluderad praktik. Dilemmaperspektivet tar upp svårigheten och det 
grundläggande dilemmat i att kunna erbjuda alla barn samma utbildning oavsett 
funktionsvariationer och samtidigt anpassa utbildningen efter alla barns olikheter. 
Utbildningen ska vara anpassad för både individen och gruppen i helhet (Nilholm, 
2005). Dilemmaperspektivet utgår från de valsituationer som då uppstår i 
undervisningspraktiker och hur man tar ställning till inkludering i relation till detta. 
Eftersom detta dilemma är något som alltid finns kommer man i olika situationer och 
olika former alltid att göra skillnad på barn och elever med olika behov och därmed 
kommer även inkludering/exkludering att rekonstrueras (Nilholm, 2005).  
 

6 Metod 
Då syftet med arbetet är att undersöka hur aktiva förskollärare upplever den rådande 
arbetssituationen inom det inkluderande arbetet samt att jämföra hur praktiken skiljer 
sig från styrdokumentens tankar om inkludering kändes intervju som rätt val för att 
samla in data. Bryman (2011) menar att valet av metod att använda sig av beror på 
vilket problemområde man tänker forska om. I denna studie valdes intervju som 
metodform då studien vill ta reda på förskollärarens upplevelser och erfarenheter av det 
praktiska arbetet med inkludering i förskolan (Bryman, 2011). Vi har genomfört en 
kvalitativ studie där vi har samlat in data genom att utföra intervjuer med verksamma 
förskollärare.  
 
Arbetet inleddes med att gemensamt skapa en s.k. mind map (Bilaga 1) där vi utgick 
från ordet ”inkludering” och våra egna tankar kring vilka aspekter som har inverkan på 
den inkluderande lärmiljön. Det var sedan dessa aspekter vi valde att utveckla som 
grund för våra fasta intervjufrågor. Vi har använt oss av en semistrukturerad 
intervjuguide där vi har gett respondenterna möjlighet att fritt kunna utrycka sina 
uppfattningar, tankar och åsikter om studiens syfte. Intervjufrågorna utgår ifrån studiens 
syfte att ta reda på hur verksamma förskollärare uppfattar arbetet med inkludering i 
praktiken. Frågorna tar avstamp i syftet och detta menar Bryman (2011) kan vara en av 
svårigheterna när man formulerar undersökningsfrågor. Det gäller att kunna hålla sig 
inom det avskalade ämnet samtidigt som man ställer frågor som gör att ett möjligt svar 
och resultat på syftet och frågeställningen kan hittas. För att ta reda på hur 
respondenterna i denna studie uppfattar det inkluderande arbetet i praktiken har vi till 
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viss del styrt intervjun samtidigt som den har varit öppen för egna uppfattningar och 
åsikter (Bryman, 2011).  
 
Studiens teoretiska utgångspunkt är dilemmaperspektivet och detta perspektiv har valts 
utifrån studiens syfte om att ta reda på hur det inkluderande arbetet upplevs i praktiken 
på olika förskolor (Nilholm, 2005). Efter intervjuerna har det insamlande materialet 
bearbetats, transkriberats och sedan kodats utifrån de nyckelbegrepp vi kunde finna i 
intervjuerna (Bryman, 2011). Därefter skapades de kategorier som var i enlighet med 
studiens syfte och som hade gemensamma inslag med respondenternas svar på 
intervjufrågorna. Kategorierna skapades även utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 
och i relation till teman som framstod som centrala.  
 
Eftersom denna studie riktar sig mot verksamma förskollärare har vi valt att enbart 
intervjua personal med samma utbildningsnivå och som därmed också kan ha en 
bredare förståelse för begreppet inkludering. Vi kommer att benämna personalen som 
förskollärare men även ge respondenterna kodnamn för att inte röja någons identitet. 
 
6.1 Urval 
Då studien vill utgå från aktiva förskollärares upplevelser kontaktades två förskolor i 
två olika kommuner. Valet att endast basera studiens data på utbildade förskollärares 
upplevelser gjordes då vi ansåg det som mer sannolikt att de har mer kunskap och 
förståelse för begreppet inkludering med dess historik vilket ger studien mer pålitliga 
svar. Valet att inte heller använda oss av utbildade barnskötare gjordes då barnskötaren 
och förskollärarens uppgift och utbildning skiljer sig åt och förskollärarens ansvar är 
bredare.  
 
För att ge en bredd på insamlingen av data valde vi att välja förskolor från två olika 
kommuner då arbetet kan skilja mellan kommuner. Förskolorna är belagda i två mindre 
orter. Vi valde att använda oss av förskolor med olika storlekar. Den ena förskolan har 
flera avdelningar, sex stycken, och den andra förskolan har färre avdelningar, tre 
stycken. Detta gjorde vi för att se om det är skillnad i förskollärarnas upplevelser 
baserat på arbetsplatsens storlek. Genom detta urval ges studiens slutsats en större 
trovärdighet då målgruppen för studien har en varierad bredd (Nilholm, 2016).   
 
Vi tillfrågade sex förskollärare med olika lång tid som yrkesverksamma och alla dessa 
svarade ja. Fyra av förskollärarna arbetar på den större förskolan och dessa kommer i 
studien benämnas som F1:1, F1:2, F1:3 och F1:4. Två av förskollärarna arbetar på den 
mindre förskolan och kommer att benämnas som F2:1 och F2:2. Fyra av studiens 
förskollärare arbetar med yngre barn medan två av studiens förskollärare arbetar med 
äldre barn. 
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6.2 Etik  
Intervjudeltagare har både skriftligt och muntligt informerats om studiens syfte och 
upplägg (Vetenskapsrådet, 2002). För att värna om deltagarnas integritet har vår 
information utgått från vetenskapsrådets God forskningssed (2017) samt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002). Informationen deltagarna har tagit del av har innehållit tydliggörande 
av vad som förväntas av dem, att medverkan är frivillig och kan avbrytas. Annan viktig 
information deltagarna har fått tagit del av är att materialet kommer avidentifieras på så 
sätt att alla personliga uppgifter raderas så att koppling mellan data och individ inte kan 
göras (Vetenskapsrådet, 2017). Det inspelade materialet kommer att transkriberas och 
endast användas som resultat av denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet 
kommer även förvaras på ett sätt att inga obehöriga kan ta del av materialet (Bryman, 
2011). Skälet till denna information är för att deltagarna ska veta vad medverkan i 
studien innebär och känna en trygghet i hanteringen av materialet.  
 
Etiska aspekter som diskuterats kring studien är huruvida intervjudeltagarna ska få ta 
del av frågorna innan intervjun för att kunna förbereda sina svar eller inte. Vi kan se 
detta ur två vinklar då vi förstår hur det kan göra deltagarna mer bekväma i situationen 
efter förberedelse och svaret då kan bli en mer rättvis bild av deltagarnas förberedda och 
uttänkta åsikter. Å andra sidan kan svaren bli för stora och utvecklas till ett svar de tror 
vi letar efter istället för den spontana ärliga åsikten. Med det i åtanken valde vi att de 
som själva bad om frågorna i förtid fick veta mer ingående ämne och form på intervjun 
men de fick inte ta del av frågorna. 
 
En annan etisk aspekt för utförandet av intervjuerna var huruvida vi båda ska närvara 
vid intervjutillfället eller om de bör genomföras enskilt. Förskolorna vi valt att utföra 
intervjuerna på är förskolor vi båda är bekanta med sedan innan våra studier och således 
är några av förskollärarna bekanta med oss studenter sedan tidigare. Vi har därför 
diskuterat och kommit fram till att vi båda kommer sitta med under intervjuerna för att 
på så sätt kanske skapa en mer bekväm situation än att sitta och endast samtala med en 
främling. Däremot är tanken att vi delar upp intervjuerna så att vi inte intervjuar någon 
vi haft kontakt med tidigare (Bryman, 2011).  
 
6.3 Genomförande 
Förskollärarna kontaktades via ett kontaktbrev (Bilaga 2) som mailades ut. Därefter 
bestämdes en dag på vardera förskola som passade intervjudeltagarna. Intervjuerna, som 
tog cirka 15-30 min, genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser. Intervjun utfördes i 
ett enskilt men neutralt rum där vi även bjöd deltagarna på fika för att skapa en 
avslappnad och trevlig stämning. Målet var skapa ett naturligt samtal och inte en alltför 
formell och obekväm situation. Samtalet började med en kort introduktion av oss själva 
och studiens syfte. Därefter följde en genomgång av de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2017).  Deltagarna fick frågan om det var okej att samtalen spelades 
in för att senare transkriberas vilket alla deltagare godkände.  
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Intervjun utgick från en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 3) där vi sedan 
utvecklade följdfrågor för att fördjupa och utveckla deltagarnas svar. Samtalet spelades 
in i en applikation på en telefon som inte längre används för att på så sätt försäkra att 
ingen obehörig kommer ta del av ljudinspelningarna. Ljudinspelningarna namngavs 
sedan med de beteckningar förskollärarna har tilldelats i uppsatsen (F1:1, F1:2, F1:3, 
F1:4, F2:1 och F2:2). Materialet transkriberades sedan för att kunna analyseras och 
kategoriseras. När transkriberingen var slutförd skapades ett nytt dokument där 
intervjufrågorna agerade kategorier och alla svar sammanställdes. På detta sätt visades 
snabbt olika gemensamma teman men även vissa skillnader i svaren. Dessa likheter 
skapade sedan de teman som denna studies resultat byggs på. Dessa teman är; 
Ekonomins inverkan på förskolans inkluderande arbete, Personalstyrkans och 
barngruppens storlek och dess inverkan på förskolans inkluderande arbete, 
Kunskapskravens inverkan på förskollärarens arbete, Kunskapsbristens inverkan på 
förskolans inkluderande arbete, Den inkluderande förskolans praktik, Förbättringar på 
förskolans inkluderande arbete. Då studiens teman var skapade vände vi oss till tidigare 
befintlig forskning för att se om det finns vetenskap som kan förstärka vad våra 
intervjudeltagare uttrycker.   
 
 
6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Med validitet och reliabilitet menar vi tillförlitligheten och giltigheten till det resultat vi 
kan urskilja från de intervjuer som gjorts (Brinkkjær och Høyen, 2013). Vi har valt att 
förhålla oss objektivt till de som vi intervjuar. Då vi valt att kontakta förskolor som vi 
författare är bekanta med, har vi för att öka trovärdigheten och förmågan att kunna 
förhålla sig objektiv valt att gemensamt närvara vid intervjun. Vi gjorde dock en 
fördelning som innebar att vi inte intervjuar någon vi har haft kontakt med tidigare. 
Intervjufrågorna är semistrukturerade för att vi ska kunna hålla samtalet flytande kring 
studiens syfte samtidigt som frågorna är öppna och tillåter respondenterna att prata fritt 
och uttrycka sina tankar och upplevelser. Vi har därmed förhållit oss objektivt genom 
att inte ställa några ledande frågor och uppmana respondenterna att svara på ett visst sätt 
(Bryman, 2011). Med tanke på det begränsade antalet deltagare så speglar inte denna 
studie hur alla verksamma förskollärare uppfattar arbetet med inkludering i förskolan 
och inte heller hur en merpart uppfattar det (Brinkkjær och Høyen, 2013). Vårt syfte 
med studien är därmed att spegla hur ett urval av verksamma förskollärare ser på det 
dagliga arbetet med inkludering i praktiken.  
 
 

7 Resultat och analys 
Denna rubrik kommer att presentera resultatet av studiens insamlade material och 
redovisas under teman. Dessa teman uppkom genom analys baserad på studiens 
teoretiska utgångspunkt samt ett tematiskt analyseringsarbete. De sex teman som 
resultatet presenterar är: Ekonomins inverkan på förskolans inkluderande arbete följt av 
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temat Personalstyrkans och barngruppens storlek och dess inverkan på förskolans 
inkluderande arbete samt Kunskapskravens inverkan på förskollärarens arbete, 
Kunskapsbristens inverkan på förskolans inkluderande arbete och därefter Den 
inkluderande förskolans praktik. Som avslut kommer även temat förbättringar på 
förskolans inkluderande arbete att finnas med och en resultat-sammanfattning.  
 
7.1.1 Ekonomins inverkan på förskolan inkluderande arbete 
Detta tema syftar på hur en kommuns ekonomi har inverkan på förskolans inkluderande 
arbete. När kategoriseringen gjordes så uppkom ett synligt mönster i förskollärarnas 
svar. Ett av dessa teman är ekonomins inverkan på förskolans inkluderade arbete. 
Samtliga förskollärare lyfter i sina intervjuer hur den ekonomiska situationen i en 
kommun är något som kan hämma det inkluderande arbetet i förskolan. Ekonomin är 
alltså något som kan påverka huruvida arbetet fungerar bra eller inte. Men ekonomin är 
även något som skiljer sig från kommun till kommun vilket gör att möjligheterna kan se 
olika ut beroende på vart i Sverige du bor. Samtliga förskollärare från dessa två 
kommuner lyfter den ekonomiska situationen som ett dilemma i det inkluderade arbetet.  
 
”Det handlar ju väldigt mycket om ekonomi. […] Men sen ska man ju ändå klara av de 
uppdraget med de ekonomiska förutsättningarna som finns som blir snävare liksom.” 

 
Detta citat ovan uttrycker en av förskollärarna i sin intervju och liknande citat finns i 
samtliga intervjuer. De menar att när ekonomin är snäv så kan arbetet försvåras i 
möjligheten att införskaffa de material som krävs. Detta innebär att när möjligheterna 
blir begränsade uppkommer hinder som försvårar ett väl utvecklat inkluderande arbete.  
Pramling Samuelsson et al. (2015) skriver att det är de ekonomiska prioriteringarna som 
görs på kommunalnivå som bidrar till de villkor och de möjligheter som förskolan ges, 
bland annat när det gäller inköp av material.  
 

”Det är lite att man ska vara påhittig och fixa och lösa saker själv eftersom ekonomin 
ser ut som den gör. För man kan hitta material som man känner skulle vara precis vad 
ett barn behöver men att då finns ju inte pengarna och så får man försöka lösa det på 

något vis själv. Det är lite typiskt för den här branschen tänker jag att vi ska vara 
påhittiga och fixa själva och sådär. Och det är lite synd ibland.” 

 
Detta förklarar en av förskollärarna i sin intervju. Hen upplever det som en typisk 
förväntan inom yrket att förskollärare ska lösa och fixa material på egen hand för att 
spara på ekonomin. Dilemmat som uppstår är att tiden som borde gå till barnen och dess 
utveckling istället går till att finna lösningar för att ersätta material som ur ett 
inkluderingsperspektiv borde finnas i verksamheten naturligt (Nilholm, 2005). Samtliga 
respondenter är överens om att ekonomin har en stor betydelse för möjligheten att 
inkludera alla barn. Förskollärarna i intervjun uttrycker att de ekonomiska resurserna 
som förskolan har kan begränsa de material och den stöttning som de upplever att de får 
från högre chefer.  
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De ekonomiska begränsningarna bidrar till att den tid som förskollärarna vill ska riktas 
mot barnen istället går till att vara flexibel, kreativ och skapa egna lösningar som mer 
tillgångar hade kunnat lösa. En annan faktor som ekonomin påverkar är barngruppens 
storlek då det är ekonomiskt krävande med mindre barngrupper då det förutsätter mer 
personal och fler verksamheter (Pramling Samuelsson et al., 2015).  
 
Takala et al. (2012) beskriver att den inkluderade praktiken utgår ifrån en ekonomisk 
synvinkel då det kan vara billigare att sätta alla barn och elever i samma 
utbildningsmiljö än komplexiteten i att ha flera system. Förskollärarna i denna studie 
uttrycker tydligt att den ekonomiska aspekten har en väsentlig del i försvårandet av det 
inkluderande arbetet i praktiken.  
 
 
7.1.2 Personalstyrkans och barngruppens storlek och dess inverkan på 
förskolans inkluderande arbete 
Temat syftar på hur personalstyrkas storlek och barngruppens storlek kan påverka det 
inkluderande arbetet i förskolan. Detta tema uppkom efter kategoriseringen då flera av 
intervjudeltagarna lyfter hur barnantalet kan påverka verksamheten. På samma sätt 
lyfter de att personalstyrkans storlek och arbetstider är faktorer som påverkar arbetet. 
Temat diskuterar hur antalet barn gentemot antalet personal påverkar de rådande 
möjligheterna till inkludering.  

 
”Min upplevelse är att barnantalet bara stiger. Det ökar och ökar och fler och fler 

behöver extra hjälp” 
 
Detta uttrycker en av förskollärarna i sin intervju och hen är inte den enda. Majoriteten 
av alla förskollärare drar i sina svar kopplingar mellan barngruppens storlek och det 
inkluderande arbetet. När frågan över hur barngruppens storlek upplevs ställs nämner ett 
flertal intervjudeltagare att de för tillfället upplever gruppen som lagom men att detta 
endast beror på att barngruppen har en låg närvaro. Förskollärarna upplever alltså att 
deras barngrupp endast är lagom när inte alla är närvarande. Skulle alla dessa barn delta 
i verksamheten samtidigt skulle inte gruppen längre upplevas som lagom stor utan då 
upplevas mer övermäktig. 
 
”Nu har inte vi haft full barngrupp hittills då det är flera barn som inte kommit tillbaka 
efter sommaren än. Så just på grund av det så känns den (barngruppen) helt okej just 

nu. Det känns inte som att det är för lite eller för stressigt eller så men det kan ju 
ändras när vi blir full barngrupp nu.” 

 
Förskolläraren lyfter att om barnens närvaro ökar kan även verksamhetens vardag 
ändras till en mer stressfylld praktik. Med hög närvaro skapas fler behov att tillgodose 
och lika många att ge bekräftelse och uppmärksamhet. Detta ger förskollärare mer 
uppgifter att utföra på mindre tid. Att arbeta i stora barngrupper kan alltså ge 
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förskollärare en känsla av stress då tiden riktad till varje individ minskar (Sheridan et.al 
2014).  
 
En annan lyfter i sin intervju hur barngruppens storlek kan upplevas som lagom om man 
tänker till antalet barn medan om man tittar på barngruppens alla individer och deras 
behov så kan uppfattningen kring gruppens antal ändras.  
 

”Jag tycker antalet barn är lagom. Men en del barn kräver mer för att få likamycket 
som de andra. Och vi har lite många sådana barn. Men det handlar inte om antalet 

barn för de tycker jag egentligen är ett bra antal. 
- Okej men som gruppen är då så kan det vara lite mycket ändå då? 

Ja, för vi är ändå fyra pedagoger så det ska ju fungera. Men det gör ju stor skillnad om 
två barn kanske inte är närvarande och de är just två specifika barn. Då gör de 

jättemycket hur gruppen är. ” 
 
Hen menar att man kanske inte alltid kan stirra sig blind på antalet barn i barngruppen 
utan att en verksamhet borde vara anpassad efter individerna i verksamheten. Man kan 
inte endast titta på antalet barn utan måste även se vilka barn som ingår i gruppen och 
vilka behov de har. Pramling Samuelsson et al. (2015) lyfter samma reflektion i deras 
studie att fokuset borde ligga på barnens behov och förutsättningar och inte på 
barngruppens antal. Författarna betonar att det är mer avgörande vilka barn som är 
närvarande i den dagliga verksamheten än det faktiska antalet. 
 
I samtalen kring personalstyrkans storlek var fler överens om att deras personal var 
tillräcklig om man skulle tänka att hela personalstyrkan var närvarande hela dagen. Så 
är dock inte fallet. Personalen är uppdelad för att täcka hela dagen vilket innebär att det 
är mer personal under vissa tider på dagen medan det är mindre personal under andra 
tider. Raster och eftermiddagar är tillfällen då fler nämner en önskan om större 
personalnärvaro då det är tufft att hinna med alla barn.  
 
”I vissa situationer så märks det tydligare så att vissa stunder på dagen känns det helt 
tillräckligt och vissa stunder skulle man gärna haft några händer till […] Vi är ju bara 
tre personer mellan klockan 9-ca13 så det är ju en väldigt kort tid av dagen som vi är 

tre. Oftast är vi ju bara två.” 
 
Det är även fler som nämner att barnens låga närvaro gör att personalstyrkan räcker till 
barngruppen. Men de känner tveksamhet till att antalet personal skulle vara tillräcklig 
om alla barn en dag är närvarande. 
 
”Men vi upplever ju att det är svårt i och med att vi har en personal som täcker ett barn 
med diagnos så blir det svårt med de andra två barnen med diagnoser. De två klarar sig 
mer själva vilket kan göra att vi nästan ibland missar lite deras behov bara för de inte 

är lika tydliga.” 
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Detta är ett tydligt exempel på Nilholms (2005) dilemmaperspektiv. Förskolläraren i 
fråga är medveten att extra fokus läggs på barnen med tydligast behov. De barn som 
klarar sig bättre och inte har samma behov av stöd hamnar lätt utanför förskollärarens 
fokus. Detta exempel visar tydligt en förskollärares dilemma kring inkludering och 
exkludering. Samma förskollärare lyfter även dilemmat kring matsituationer där vissa 
kräver uppmärksamhet medan andra automatiskt får klara sig mer på egen hand då det 
inte finns tid för förskollärarna att utmana och finnas till för alla barn. Ett dilemma 
uppstår där förskolläraren ska skapa en likvärdig utbildning och en trygg omsorg för 
samtliga barn i gruppen men ändå anpassas på individnivå. Förskolläraren upplever att 
de barn med tydligast behov därmed tar extra tid och resurser från personalen vilket gör 
att andra barn hamnar utanför och därmed skapas det ett dilemma (Nilholm, 2005).  
 
En minskad barngrupp och ökad personalstyrka är vad flera av förskollärarna lyfter som 
en faktor som skulle kunna förbättra och underlätta det inkluderande arbetet. Genom att 
göra detta skulle förskolläraren få mer tid för barnen i sin grupp, mer tid att vara 
närvarande för barnens behov och kunna hjälpa barnen med vad de för tillfället behöver 
i deras utvecklig. Sheridan et al. (2014) skriver om arbetet i mindre grupper och vilka 
positiva aspekter detta kan ha på den inkluderande lärmiljön.  
 

”För att förbättra just nu är ju barnantalet en viktig del kan jag känna. Att man kan 
riktigt lära känna barnen och följa upp deras utveckling.” 

 
Hen menar att i en minskad barngrupp finns större möjligheter att lära känna varje 
enskilt barn på en djupare nivå. Detta gör det lättare att kunna hjälpa barnen i deras 
utveckling. Detta lyfter även Sheridan et al. (2014) i sin text då minskade barngrupper 
kan ge förskollärarna förutsättningen att kunna spendera mer tid med varje barn för att 
på så sätt få en chans att tillgodose barnens enskilda behov, både av omsorg och 
pedagogiskt stöd. En annan faktor för att förbättra och underlätta det inkluderande 
arbetet är att öka personalstyrkan så att den räcker till hela dagen utan att verksamheten 
behöver vara underbemannad vissa tider på dagen. 
 
”Framförallt är det ju att man är fler personer längre tid över dagen. För då har man 

ju mer tid att dela barnen. Jag tänker att då skulle man ju kunna göra andra 
grupperingar. Man skulle kunna jobba mer individuellt men även i mindre grupper mer 

tid än vad vi gör nu.” 
 
Genom att ha möjligheten att arbeta i mindre grupper tillåts förskollärarna att ge varje 
barn mer tid till kommunikation och relationsskapande. Detta gör att förskolläraren 
lättare kan ge varje barn stöttning i lärandet (Sheridan et al., 2014).  
 
7.1.3 Kunskapskravens inverkan på förskollärarens arbete 
När frågan kring huruvida förskollärarna någon gång kände stress över de ökade 
kunskapskraven i relation till det inkluderade arbetet så var svaret ja från alla utom en. 
Detta skapade ett tydligt gemensamt mönster över hur kunskapskraven har en stark 
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inverkan på förskollärarens arbete, detta uttrycker flera av intervjudeltagarna vilket 
resulterade i att detta tema kom att skapas. Detta tema presenteras förskollärarnas 
upplevelse kring stress och krav i verksamheten men även vilka faktorer som kan bidra 
till denna stress. 

 
”Både stress och dåligt samvete över att inte hinna ge de vad man tycker att dem ska 

kunna få av oss på förskolan.” 
 

”Det kan vara en stor utmaning att hinna ge alla allt som de vill och behöver utifrån 
sina förutsättningar.” 

 
Tiden är något som fler nämner som en stressande faktor. Att dagligen hinna ge varje 
barn vad det behöver och förtjänar (Sheridan et al., 2014). Förskolläraren upplever den 
inkluderande förskolan som ska ge varje barn vad det behöver utifrån dess behov och 
förutsättningar som en svårighet. En förskollärare nämner i sin intervju hur hen 
upplever en förändring i det pedagogiska fokuset över det viktiga vilket är att du utför 
en planerad aktivitet med syfte. Hen menar att den viktiga närheten de små barnen 
behöver och som skapar lugn i barnets eget utforskande lätt försvinner när du ska styra 
en aktivitet med ett förbestämt syfte. 
 
”Jag känner mycket att tidigare så kunde man liksom sitta med barnen mera på golvet 
och bara vara med dem. Bara det här liksom lugna som jag tycker ger ett lugn bland 

barnen och nu är det nästan som att det inte duger längre kan man känna. Det ska hela 
tiden vara planerat innan. Jag ska ha ett syfte hela tiden. Den stressen kan jag känna. 

Man känner sig lite dålig.” 
 
En faktor som en av förskollärarna lyfter som en stressfaktor är dokumentationen. Hen 
menar att det är lätt att fokus försvinner från vad som är viktigt när dokumentationen 
ständigt ska stå i centrum.  
 
”Man ska hela tiden knäppa kort och lägga i lär-loggar och ha det där liksom. Och det 
är inte bara att ta ett kort heller för det är lagar och regler och det ska vara något på 

kortet som visar på olika saker.” 
 
Förskolläraren menar att det är svårt att vara helt närvarande och tillgänglig i barnens 
lekar och aktiviteter, särskilt i ett inkluderande perspektiv, när dokumentationsstressen 
ständigt finns med i tankarna. Att det är lätt att missa de spontana lärsituationerna när 
tankarna är splittrade och ligger på annat än att endast finnas tillgänglig. I och med att 
kraven på förskolläraren har ökat med mer fokus på en inlärningsorienterad verksamhet 
samt mer krav på dokumentation, utvärdering och kvalitétsutveckling kan 
förskollärarens uppgift kännas stor och svår (Williams et al., 2015).  När arbetet med 
inkludering tillkommer försvårar det förskollärarens situation. Ponnock et al. (2018) 
menar att om lärarens motivationskänsla i arbetet är låg så påverkar det utbildningens 
kvalitet. När förskollärarna uttrycker stress och otillräcklighet i relation till de ökade 
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kunskapskraven så kan det bidra till att motivationen hos personalen försvinner och 
därmed även kvaliteten på det inkluderade arbetet vilket i sig blir till ett dilemma 
(Nilholm, 2005).  
 
7.1.4 Kunskapsbristens inverkan på förskolans inkluderande arbete 
När materialet analyserades var detta ett tema som flera förskollärare 
uppmärksammande i relation till det inkluderade arbetet. Vikten av kunskap är det flera 
förskollärare som lyfter som relevant i relation till det praktiska arbetet med 
inkluderings uppdraget. Flera av intervjudeltagarna förklarar att man aldrig är fullärd. 
Men när kunskapen brister så är det svårt att veta hur man ska gå till väga och vad som 
måste göras. Det är just detta som denna rubrik vill lyfta; vikten av kunskap och de 
möjligheter förskollärarna har till att finna ny kunskap.  

 
”Alltså man har ju kunskap till en viss del men det är ju så många olika individer” 

 
”Man kan ibland sakna rätt verktyg och kunskap för att kunna möta alla i alla 

situationer.” 
 
För att kunna bedriva ett inkluderande arbete krävs det kunskap om vad barnen behöver 
och olika tillvägagångssätt för att kunna möta barnen på bästa sätt. Flera av de 
intervjuade förskollärarna lyfter att de ibland känner att de saknar kunskapen som skulle 
behövas i vissa situationer. Detta gör det svårt för förskollärarna att veta hur de ska 
agera i alla situationer. En av förskollärarna lyfter att hen upplever det som mest eget 
ansvar att leta fram nya kunskaper. När tiden inte räcker blir det problematiskt för 
förskollärarna att finna vägar till kunskapen de saknar. Sucuoğlu et al. (2013) 
förtydligar detta i deras studie då lärarna som de har intervjuat upplever samma 
svårighet. Bristen på tillräcklig utbildning och kompetens för att möta alla barn med 
dess olika behov blir därmed komplext.  
 
Samtliga respondenter har tillgång till specialpedagoger och liknande att vända sig till 
för att få rådgivning om möjliga tillvägagångssätt. Dock upplever inte alla att detta 
alltid är en lösning som hjälper förskolläraren få nya sätt att arbeta. Deltagarna lyfter 
t.ex. att ibland upplever de att trots att barnen ska mötas som enskilda individer erbjuds 
alltid samma tillvägagångssätt för att bemöta barn med speciella behov. Att det är de 
klassiska hjälpmedlen som t.ex. bild-stöd och bildscheman som erbjuds i första hand 
istället för att utgå från individens behov.  
 
”Det är inte alltid jag tycker att det fungerar jättebra ibland kan man känna när de har 

varit här att det där hade vi redan tänkt ut vi skulle behöva lite extra. Men 
förhoppningen och tanken med det är ju att man ska kunna få någon som kommer in 

med andra ögon och som inte känner barngruppen och som kan se ett annat perspektiv 
på det hela.” 
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Sucuoğlu et.al (2013) förstärker detta i sin studie och menar att om man som lärare ska 
kunna bedriva en inkluderande praktik så måste läraren i fråga tillföras mer utbildning 
och besitta mer kunskap för att kunna möta barn med specialpedagogiska behov. Detta 
kan ses som ett dilemma (Nilholm, 2005) då komplexiteten att forma en gemensam 
utbildning, som fungerar för den enskilde individen samt barngruppens helhet, blir 
svårt. Det görs skillnad på barn med behov och den svåra balansgången mellan 
inkludering och exkludering fortsätter. Ett flertal av förskollärarna i studiens intervjuer 
påpekar bristen på stöd och därmed även utbildad personal för att kunna bemöta barn 
med speciella behov. Andra lyfter även att de kan uppleva en känsla av förvirring när 
olika stödinsatser ger olika lösningar så förskolläraren står handfallen i mitten och inte 
vet hur man ska bemöta svårigheten.  
 
”Men vi i vår grupp skulle väll vilja se mer att dem visar oss hur vi ska arbeta och inte 
bara säga som de gör nu. ”Gör så här” men vi kanske har gjort så fast det inte går så 

bra. De skulle behöva visa ibland. Om ett barn t.ex. blir utåtagerande och då att de 
skulle visa oss med barnet.” 

 
Kurser och utbildningar erbjuds men det är olika bestämmelser som avgör vilka som får 
gå. Några förskollärare förklarar att alla erbjuds utbildning men alla kan inte ta del av 
den samtidigt.  
 

”Alla har möjligheten och erbjuds men det finns ju inte plats för alla om alla skulle 
vilja gå på samma. Det finns kanske 20 platser så är det lite först till kvarn.” 

- Ligger dem ofta då så att ni har möjligheten att gå eller är det vikarier och så som då 
måste fixas? 

Eeeh, jag tror att nu är det nog sagt med återhållsamheten som är att helst inga 
vikarier.” 

 
Alltså får alla gå om plats finns men det ska även fungera för verksamheten att personal 
inte är närvarande då vikarier helst inte ska fylla upp personalstyrkan. Detta kan göra 
det svårt för förskollärarna att kunna delta. Andra förklarar att det endast är 
förskollärare med särskilda uppdrag så som utvecklingsledare som blir erbjuda 
utbildning men som senare ska delge sina kollegor av sin nyfunna kunskap.  
 

”För det första så erbjuds inte alla. Mycket av de här utbildningarna får du om du är 
utvecklingsledare eller likabehandlingsrepresentant. Så en del av utbildningarna får ju 

bara dem. Så det är de som gått kursen som får förmedla kunskapen vidare” 
 
Fler lyfter dock ett problem i att endast vidarebefordra kunskap. De menar att det är dels 
kan vara svårt att finna tiden till att föra kunskapen vidare. Vissa har system med möten 
tillsammans endast avsett för detta medan vissa inte alltid har tiden att göra det under 
gemensam planeringstid utan endast kan vidarebefordra kunskapen i förbifarten bland 
barnen. Detta är också en sak som fler intervjudeltagarna nämnde som en faktor för 
förbättring av det inkluderande arbetet. Majoriteten var överens om att mer kunskap 
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krävs till hela arbetslaget i form av t.ex. utbildning. De menar att alla borde få gå 
samma utbildning för kunskap i andra hand är inte detsamma som att själv gå en 
utbildning och detta styrker Sucuoğlu et al (2013) i sin studie och menar att lärarens 
kunskap är nyckeln till en inkluderad praktik och betonar att lärares utbildning bör 
breddas så att de erhåller en kompetens som kan bemöta barn i enlighet med det 
inkluderingsuppdrag som förskolor/skolor har.  
 

”Utbildningen i arbetslaget är ju viktigt. I regel ska jag säga, jag kan inte säga alltid, 
men förskollärare har ju ofta ett djupare tänk. Jag tycker att det är skillnad. Man kan 

reflektera och man tänker ofta på samma vis. Så det är många gånger det kan förbättra. 
Inte alltid men många gånger så har man ett annat tänk” 

 
”Och utbildning till alla i arbetslaget är ju inte heller fel heller haha. Det skulle nog 

förbättra mycket” 
 

”De vi här på vår förskola skulle behöva är ju t.ex. att ha olika reflektionsmöten så vi 
kan få ännu mer kollegialt lärande. Så vi kan delge varandra mer kunskap.” 

 
Dessa citat från tre olika förskollärare betonar alla samma sak i relation till det 
inkluderade arbetet i förskolan: att personalen på förskolan borde få mer utbildning och 
utökade kunskaper för att kunna bemöta alla barn på deras nivå. De menar att det finns 
ett djupare tänk och en större reflektionsförmåga hos utbildade förskollärare och att 
dessa kunskaper skulle behöva få mer tid att delges till all personal i verksamheten så att 
man står på samma grund, har ett liknande tänk och ett förhållningssätt som präglar ett 
inkluderade arbete. Takala et al. (2012) och Karlsudd (2011) skriver om pedagogik och 
specialpedagogik och hur dessa borde samarbeta mer för att bredda lärarnas kompetens 
för att kunna möta alla barn i den dagliga verksamheten.  
 
7.1.5 Den inkluderande förskolans praktik 
Detta tema uppkom efter att materialet hade analyserats. Samtliga förskollärare talar om 
den inkluderade förskolans praktik och komplexiteten att uppnå till en välutvecklad 
inkluderad lärmiljö som anpassar sig efter alla. Att arbeta med inkludering i 
verksamheten är inte alltid så enkelt som man tänker. Alla förskollärare var överens om 
att teorin och tankarna bakom är bra och det som är målet i alla verksamheter. Att uppnå 
en inkluderad grupp låter som en självklarhet men när du väl ska ta detta till praktiken 
så är det inte längre lika lätt som att läsa om det i styrdokumenten. Detta tema visar på 
hur det inkluderande arbetet tar sig uttryck i förskolans vardag och huruvida den 
stämmer överens med den verksamhet som styrdokumenten beskriver att förskolan ska 
vara.  

 
”Alltså själv vill man ju och det låter bra men det funkar inte riktigt i verkligheten.” 

 
”Teorin den är ju en bra tanke såklart att alla ska inkluderas och få samma 
förutsättningar. Men som jag sa, det är svårt. Men man strävar ju mot det.” 
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”Det faller i praktiken […] Okunskapen och tiden tror jag. Viljan finns och man är 

motiverad men sen faller det.” 
 
Detta är tre citat tagna från intervjuerna som förklarar förskollärarnas känsla för det 
inkluderande arbetet. Alla förskollärare var överens om att arbetet i praktiken inte 
fungerar på samma sätt som styrdokumenten vill. Detta beror inte på ovilja utan alla 
förklarar att målet är inkludering men det finns faktorer som påverkar och gör att den 
inkluderande lärmiljön faller i praktiken. Både Ineland (2015) och Sucuoğlu et al (2013) 
förstärker detta i sina studier om förskollärarens osäkerhet över att kunna räcka till i 
relation till de ökade kunskapskraven.  
 
”Jag tycker ju att det låter enkelt när jag läser om det och det är det inte alls. Det låter 
som en självklarhet just att alla ska inkluderas men det är inte så självklart jämt… Och 

för vems skull kan jag tänka ibland. Är det exkludering om man tar bort ett barn för 
barnets skull? Det är jätte jättesvårt.” 

 
Förskolläraren i denna intervju upplever en stor svårighet att inkludera alla barn och 
ställer sig kritisk till inkluderingsfrågan i allmänhet. Förskolläraren ställer sig frågan om 
det är exkludering att ett barn som, i vissa situationer har behov av det, är skild från 
övriga barngruppen. Här kommer ett tydligt exempel på dilemmaperspektivet in 
(Nilholm, 2005). Förskolläraren hamnar i ett dilemma där inkludering och exkludering 
är ett bestående problem. Upplevelsen av att forma en gemensam utbildning som 
stimulerar och intresserar hela barngruppen men som även ska vara anpassad efter 
individen är ett problem som flera förskollärare uttrycker. 
 
”Jag upplever att balansgången är svår för antingen gör man en utbildning som är för 
lätt för vissa men bra till andra eller så gör man en utbildning som är för svår för vissa 

men bra för andra.” 
 

Detta förtydligar Sheridan et al. (2013) i sin studie om komplexiteten att forma en 
utbildning som utmanar alla individer som finns i den. Författarna menar att de barn 
som tenderar att vara mer utåtagerande tar automatiskt mer plats medan barn som 
klassas som osynliga tenderar att bli ”passagerare” och därmed inte utmanas i lärandet 
utifrån deras behov. Nilholms (2005) dilemma över att forma en likvärdig utbildning för 
alla i förskolan blir därmed en verklighet även ur dessa förskollärares synsätt och 
perspektiv.  
  
7.1.6 Förbättringar för att uppnå ett välfungerade inkluderade arbete 
Detta tema nämner de resterande faktorerna som förskollärarna anser kan ha en 
påverkan på den inkluderande praktiken och vilka förändringar som kan tänkas behöva 
göras för att kunna uppnå målen. Detta tema uppkom efter att samtliga teman i 
materialet funnits, och belyser övriga viktiga aspekter på lärmiljön som är centrala i ett 
välfungerande inkluderade arbete. 
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I intervjuerna förklarar förskollärare att de är osäkra huruvida kollegor har koll på 
inkludering och vad de innebär i praktiken vilket gör det problematiskt att arbeta 
tillsammans mot målet. Mer utbildning skulle kunna skapa en större samförståelse för 
begreppet och tillvägagångsätt. Tid för reflektion lyfts även som en källa för utveckling 
av inkludering då det kan leda till mer kollegialt lärande. Även att tillsammans ställa sig 
frågan ”För vem inkluderar vi?” menar en av förskollärarna skulle kunna förbättra den 
inkluderande situationen.  
 

”Ja det är väll lite det här med tanken för vems skull inkluderar vi? Är det för att alla 
ska vara med? De tycker ju jag också någonstans men det måste ju vara på barnets 

egen nivå och då blir det ju ändå… Så jag tänker hur fast ska vi vara med att alla ska 
inkluderas? Att vi måste fråga oss själva för vems skull vi gör det. Även fast vi vet i 
hjärtat att alla ska få vara med. Men det är ju inte alltid som det är positivt för alla 

våra barn. För inkluderar vi alla barn jämt kanske det drabbar hela gruppen och inte 
bara de som exkluderas. Då påverkas alla så kanske det inte blir någonting i 

slutändan.” 
 
I reflektionerna mellan kollegor och när de delger varandra kunskap växer arbetslaget 
samman och kan skapa en mer samsyn på det inkluderande arbetet. Nislin et al. (2015) 
instämmer med vikten av kollektiv kompetens och menar att för att tillsammans i 
arbetslaget kunna vidareutvecklas och jobba mot ett gemensamt mål måste de dela 
samma kunskap för att skapa en gemensam förståelse byggd på varandras erfarenheter 
och kompetenser.  
 
Flera förskollärare lyfter en god relation till vårdnadshavare som en viktig faktor i det 
inkluderande arbetet. Genom ett gott samarbete kan man lättare kommunicera och 
arbeta tillsammans mot barnets bästa för att barnet ska uppnå sin maximala potential.  
 

”Men även att kunna få ett bättre samspel mellan föräldrar och förskolan. Att uppnå 
bättre kommunikation och förståelse för båda parter. Vi måste skapa ett bra samarbete 
mellan oss för att kunna ge alla barn den hjälp de behöver för maximal utveckling i rätt 

tid.” 
 
Förskollärarna lyfter att det är viktigt med en god relation till vårdnadshavare byggd på 
förståelse för varandra för att på så sätt kunna hjälpa barnen. Genom att bygga denna 
relation blir det enklare att föra en konversation med vårdnadshavare som kan hjälpa 
dem till förståelse i olika beslut som kan behövas tas kring barnen. Det är svårt för 
vårdnadshavare att veta vilka rättigheter och val de har angående sina barn och lyssnar 
därför istället på vad olika specialister säger är bäst. En av förskollärarna lyfter en 
uppfattning om att när relationen inte är på den nivå som önskas kan kommunikationen 
försvåras och vårdnadshavarna hamnar lätt i en situation de inte har förståelse för och 
därför säger stopp direkt. Genom ett gott samspel underlättas ofta kommunikationen 
vilket kan leda till ett gott samtal som hjälper föräldrarna förstå och på så sätt kunna ta 
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rätt beslut för sina barn. Nilholm (2015) menar att om förbättringar inom det 
inkluderade arbetet ska kunna ske så måste samhället i fråga tillägnas mer kunskap och 
kompetens för att kunna möta alla barn. Detta inkluderar även samspelet med 
vårdnadshavare då det kräver en god relation med samtliga parter för att bibehålla en 
välutvecklad inkluderad praktik (Nilholm, 2015).  
 
7.2 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att samtliga förskollärare är överens om att det inkluderande arbetet ofta 
leder till ett dilemma. Det finns många faktorer som påverkar den inkluderade lärmiljön 
och ibland försvårar arbetet. Exempel på dessa kan vara; barnantalet i relation till 
personalstyrkan, ekonomiska begränsningar, kunskapskravens ökning samt 
kunskapsbrist bland personalen.  
 
Förskollärare upplever att barnantalet inte alltid är det väsentliga utan att 
sammansättningen av barngruppen är det viktigaste och därmed borde man utgå ifrån 
barnen när man fastställer barnantalet i varje grupp. De menar att de olika kommunernas 
ekonomi sätter käppar i hjulet för detta då det gärna ska vara så ekonomiskt smart som 
möjligt vilket hindrar det inkluderade arbetet i praktiken. Förskollärarna menar också att 
de ökade kunskapskraven bidrar till stress och därmed en ökad känsla av otillräcklighet 
och en känsla av att man numer inte kan ge alla barn det dem behöver i förskolans 
kontext. De lyfter frågan om kunskapsbristen hos personalen och menar på att en av de 
viktigaste frågorna i relation till det inkluderade arbetet är att utbilda all personal och 
erbjuda regelbundna kurser och dylikt för kompetensutveckling.  
 
Förskollärarna menar att faktorer som skulle förbättra den inkluderande lärmiljön är en 
minskad barngrupp, en ökad personalstyrka, en ökad kunskapsnivå hos personalen, ett 
gott samarbete med vårdnadshavare och en god ekonomi för att bedriva verksamheten. 
Respondenterna är överens om att den inkluderande praktiken inte stämmer samman 
med vad styrdokumenten för förskolan säger. Att som förskollärare kunna ta hänsyn och 
skapa en utbildning som fungerar för alla både på individ och gruppnivå är ett stort 
dilemma. Förskollärarna menar att styrdokumentens riktlinjer låter som något enkelt 
och självklart men i själva verket upplevs det som att den inkluderande förskolan faller i 
praktiken då det inte finns tillräckligt med kunskap och resurser för att få det att fungera 
fullt ut.  
 

8. Diskussion 
Under rubriken presenteras en metoddiskussion om undersökningens metodval samt 
för- och nackdelar med metoden. Efter följer en resultatdiskussion om studiens resultat i 
förhållande till den teoretiska ansatsen, tidigare forskning och styrdokument för 
förskolan.  
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8.1 Metoddiskussion 
Valet av metod till studien stod mellan enkät och intervju. Till en början valdes enkät 
som metod för att få svar på studiens syfte. Det utformades frågor som till största delen 
var stängda med undantag för den sista frågan som vi valde att använda som öppen 
fråga. Efter reflektion och diskussioner sinsemellan kom vi fram till att intervju var det 
bästa alternativet att använda för att kunna svara på studiens syfte. Eftersom studien vill 
undersöka förskollärarens upplevelser av det inkluderade arbetet i praktiken i relation 
till vad styrdokumenten säger upplevde vi att intervju var ett bra alternativ. Intervju som 
metod ger möjlighet att ställa öppna frågor där respondenten får ett annat talutrymme än 
vad som skulle vart möjligt vid en enkätundersökning. Genom att använda intervju som 
metod skapas möjligheten att få mer djup i svaren.  
 
Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide (Bryman, 2011) för att ge 
deltagarna möjlighet att berätta om sina upplevelser och erfarenheter samtidigt som vi 
till viss del styrde samtalet. Respondenterna informerades om de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 2017; Vetenskapsrådet, 2002) och därefter väntade 
arbetet med transkribering och analys utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. När 
materialet skulle transkriberas uppstod det väldigt mycket text. Samtliga intervjuer var 
mellan 15-30 minuter långa och när dessa transkriberades skapades ett stort arbete med 
att analysera datainsamlingen samt kategorisera. När teman hade funnits i vad 
datainsamlingen visade så började vi granska materialet utifrån Nilholms (2007) 
dilemmaperspektiv.  
 
Studiens syfte är att skildra hur förskollärare upplever det inkluderade arbetet i 
praktiken och utefter det valdes sex förskollärare som deltagare. För att få en större 
bredd på datainsamlingen valdes därför två mindre orter i olika kommuner. Detta valdes 
eftersom inkluderingsarbetet kan skilja beroende på vart du arbetar. Förskolorna valdes 
eftersom vi sedan tidigare är bekanta med dem och detta upplever vi skapade en 
tryggare atmosfär för intervjudeltagarna. Vi förhöll oss objektivt och skapade frågor 
som inte var ledande åt ett visst håll utan gav respondenten möjlighet att fritt uttrycka 
sina tankar och känslor kring ämnet.  
 
Om undersökningen istället hade utgått ifrån enkät som metod hade troligtvis resultatet 
sett annorlunda ut. Genom att använda enkät kan man nå ut till en större skala individer 
men däremot erhålls inte möjligheten till lika öppna svar som vid intervju. Vi valde att 
använda oss av urvalsgruppen förskollärare eftersom vi därmed kan utgå med säkerhet 
att de bör vara bekanta med inkluderings-begreppet sedan tidigare. Om vi hade valt en 
annan urvalsgrupp och riktat oss mot alla verksamma i förskolan så som förskollärare, 
barnskötare och vikarier kan resultatet ha sett annorlunda ut.  
 
Vad gäller studiens generaliserbarhet är det svårt att säga hur resultatet skulle påverkas 
om studien gjordes igen med andra förskollärare, om metodformen ändras eller 
urvalsgruppen påverkas. Med tanke på det begränsade antalet deltagare så speglar inte 
denna studie hur alla verksamma förskollärare uppfattar arbetet med inkludering i 
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förskolan och inte heller hur en merpart uppfattar det (Brinkkjær och Høyen, 2013). 
Vårt syfte med studien är därmed att spegla hur ett urval av aktiva och verksamma 
förskollärare ser på det dagliga arbetet med inkludering i praktiken. 
 
8.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur aktiva förskollärare upplever att den 
inkluderande praktiken fungerar i den dagliga verksamheten och huruvida praktiken 
överensstämmer med riktlinjer från styrdokument. Liksom Nilholm (2005) presenterar i 
sin forskning upplever studiens förskollärare ett dilemma i det inkluderande arbetet då 
det ständigt bygger på val om hur undervisningen ska vara alla till lags samt inkludera 
alla. Förskollärarna upplever att de främst påverkande aspekterna på det inkluderande 
arbetet överensstämmer med den forskning som presenterats i tidigare forskning.  
 
Förskollärarna lyfter ekonomin som en tydlig faktor som kan påverka på den 
inkluderande lärmiljön. Den ekonomiska aspekten på vad förskolan ges för möjligheter 
i resurser, så som material, utbildningar, barnantal och personaltäthet, är alla faktorer 
som kan påverka hur det inkluderade arbetet upplevs. Pramling Samuelsson et al. 
(2015) menar att det är kommunens organisation och ekonomiska prioriteringar som 
säkerställer verksamhetens kvalitet och därmed även i vilken mån förskollärarna kan 
arbeta efter de riktlinjer och styrdokument som de har. Samtliga deltagare i studien 
lyfter de ekonomiska principerna som en bidragande faktor. Både skollagen (2010:800) 
SkolL och läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) betonar hur verksamheten ska 
formas efter barnen, bygga på deras intresse samt ge dem möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Men detta blir till ett tydligt dilemma då förskolläraren måste skapa egna 
lösningar och klara sig på de tillgängliga resurser som finns trots att detta inte alltid 
räcker till. Det uppstår en valsituation och ett dilemma där förskolläraren måste välja 
mellan att lägga sina resurser på gruppen i helhet eller på vissa specifika barn som 
kräver andra material (Nilholm, 2005).  
 
Studien visar även att förskollärare upplever att barnantalet i relation till 
personaltätheten är ett problem för att kunna möta alla barn i förskolan. Skollagen 
förtydligar att ”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (SkolL 8 kap. 
2§). Men detta blir också till ett dilemma då förskolans personal inte räcker till för att 
möta varje enskilt barn (Nilholm, 2005). Att skapa en utbildning som verkar både för 
den enskilde individen och gruppen i helhet blir till en svårighet. Den tidigare 
forskningen hänvisar till arbete i mindre grupper och betonar de positiva aspekterna 
med det (Sheridan et al., 2014; Williams et al. 2015). Den mindre barngruppen skapar 
en möjlighet att arbeta i enlighet med läroplanens mål eftersom förskollärarna får mer 
tid för varje barn (Sheridan et al., 2014). Resultatet från denna studie visar dock att 
några förskollärare upplever det som att barnantalet är för stort och bör minskas för att 
tillgodose varje barns behov. Andra deltagare upplever inte antalet som ett problem utan 
barngruppens sammansättning som det verkliga problemet. Detta lyfter Pramling 
Samuelsson (2015) i sin studie där barngruppens sammansättning hade större betydelse 
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än det faktiska antalet barn i gruppen. Resultatet ligger därmed i linje med vad den 
tidigare forskningen påtalar. 
 
De senaste revideringarna av förskolans läroplan (Skolverket, 2018) har förtydligat 
förskollärarens inkluderande uppdrag, samt vilka mål och riktlinjer som hen ska arbeta 
efter för att sträva mot en inkluderad undervisningsmiljö. Men enligt förskollärarnas 
berättelser så skapar detta en stressfylld miljö där känslan av otillräcklighet tillkommer. 
Att inte kunna se och möta alla barn blir till ett dagligt dilemma i utformandet av en 
undervisning som ska passa för alla (Nilholm, 2005). Hur påverkar detta förskollärarna? 
Det urval av deltagande förskollärare i denna studie upplever både stress och dåligt 
samvete över att inte hinna tillgodose varje barns behov och förutsättningar. Då kan 
man ställa sig frågan på vems bekostnad? Denna fråga är inget som denna studie kan 
svara på men skulle vara intressant för fortsatt forskning. Ponnock et al. (2018) samt 
Johansson (2017) skriver om förskollärarens utsatthet och hur risken att drabbas av 
stress-relaterade sjukskrivningar ökar i förskolans kontext. Förskollärarna har höga krav 
på vad de ska uppnå i verksamheten för att säkra kvaliteten samtidigt som 
ambitionsnivåerna gällande undervisning och didaktik höjs. Detta kan även ses som ett 
dilemma då prestationskraven att forma en utbildning som fungerar på både grupp- och 
individnivå ökar och blir därmed till en valsituation för förskolläraren som bestämmer 
vad som ska prioriteras (Nilholm, 2005). Haug (1998) lyfter också denna problematik 
och ställer sig kritiskt till om denna nya reform kan påverka det inkluderande arbetet 
negativt. Förskollärarna i denna studie lyfter de ökade kunskapskraven som en tydlig 
aspekt på vad som kan hämma det inkluderade arbetet. 
 
Den tidigare forskningen inom området belyser att en av de viktigaste faktorerna för det 
inkluderande arbetet i både förskolan och skolan handlar om lärarens kompetens och 
förhållningssätt. Finns inte kunskapen om hur man möter alla barn blir det ett komplext 
arbete att lyckas med inkludering. Emanuelsson (2007) talar om den faktor som 
beskrivs som mest väsentligt i detta sammanhang vilket är att arbetslaget och 
personalen i verksamheten delar förhållningssätt och kompetens (Ponnock et al. 2018; 
Takala et al. 2012; Haug, 1998). Den tidigare forskningen går därmed i linje med vad 
resultatet för denna studie säger om förskollärares upplevelser av det praktiska arbetet 
med inkludering i förskolan. Läroplanen för förskolan betonar att ”Förskolläraren ska 
ansvara för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får 
likvärdiga möjligheter” (Skolverket, 2018, sid. 12). Men hur ska detta efterlevas om 
inte personalen har den kunskap och utbildning som behövs för att säkerställa att varje 
enskilt barn får en likvärdig utbildning, utifrån deras egna behov och förutsättningar? 
Nislin et al. (2015) nämner att lärarutbildningen borde sätta mer fokus på 
specialpedagogiska frågor för att kunna säkerställa att personal i utbildningsmiljöer kan 
bemöta alla barn i förskolan. Förskollärarna i denna studie uttrycker kompetens och 
utbildningsbrist som en aspekt av vad som kan påverka hur det inkluderade arbetet i 
praktiken förhåller sig till vilka mål de ska uppnå enligt styrdokument. Detta blir till ett 
tydligt dilemma i verksamheten om personalen varken har kompetens eller utbildning 
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till att forma ett lärande som kan möta och stimulera alla individer i förskolan både på 
individnivå och gruppnivå (Nilholm, 2005). 
 
Inkludering i praktiken är mer komplext än vad man kan tro, detta uttrycker en del 
förskollärare i denna studie. Tanken med inkludering är bra och något som bör 
eftersträvas i alla utbildningsmiljöer men trots denna tanke, och de styrdokument som 
förskolan vilar på, är svårigheten stor. Det faller i praktiken. Detta blir problematiskt 
och den tidigare forskningen instämmer med detta. Sucuoğlu et al. (2013) samt Ineland 
(2015) lyfter svårigheten med att forma en utbildning som anpassas efter alla. Det 
skapas ett dilemma och därmed uppstår en valsituation som i slutändan alltid har en 
negativ konsekvens för någon part.  
 
Flera förskollärare lyfter faktorer som kan förbättra det inkluderade arbetet och 
underlätta dessa dilemman som uppstår i den dagliga verksamheten (Nilholm, 2005). 
Förskollärare lyfter reflektion som ett verktyg för att bli samspelta med sitt arbetslag. 
Reflektioner som påtalar ”Vem inkluderar vi för?” och ”Är det exkludering om man tar 
bort barnet för dess skull”? Att få tid till reflektion i arbetslaget där man gemensamt kan 
diskutera och komma fram till lösningar i samspel med vårdnadshavare lyfts som en 
viktig faktor till förbättring. Detta går även i linje med den tidigare forskningen där 
Nilholm (2015) talar om hur viktigt det är med en god kommunikation med samtliga 
parter för att tillämpa en god inkluderade praktik.  
 
Resultatet av denna studie har visat att det finns olika aspekter som påverkar den 
inkluderande lärmiljön i praktiken i relation till vad styrdokumenten säger. Barnantal i 
relation till personaltäthet, de ökade kunskapskraven, de ekonomiska förutsättningarna 
samt personalens kompetens och utbildningsnivå. Dessa aspekter lyfts som väsentliga i 
undervisningen utifrån ett inkluderingsperspektiv på förskolan och kan relateras till 
Nilholms (2005) dilemmaperspektiv. Personalen ställs ständigt inför valsituationer i 
verksamheten som verkar negativt åt något håll. Detta resulterar i att 
inkluderingsdilemmat får negativa konsekvenser för någon part och cirkeln kring 
inkludering och exkludering fortsätter att återskapas (Karlsudd, 2011).  
 
En intressant fråga som denna studie har väckt är huruvida specialpedagogiken bör 
förankras i den ”vanliga” pedagogiken. Om specialpedagogiken blir en del av den 
vanliga pedagogiken som Karlsudd (2011) förespråkar, hur kommer det bli då? Vilken 
kompetens värderas hos lärare som inte arbetar med specialpedagogiken? Om 
specialpedagogiken istället blir en del av pedagogiken så innebär det att alla pedagoger 
och lärare kommer ha kunskap att möta alla barn i verksamheten utifrån vad förskolans 
styrdokument redan har som mål och riktlinjer, istället för att speciella lärare med en 
speciell kompetens måste plockas in. Är det bättre om specialpedagogiken tar plats och 
blir till en naturlig del av den vanliga pedagogiken (Karlsudd, 2011)? Kan förskolans 
verksamhet inkludera alla barn på ett bättre sätt då? Detta är inget som denna studie kan 
svara på men skulle vara intressant för fortsatt forskning inom området.  
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Att förskollärarnas upplevelser över de centrala aspekterna på inkluderingsuppdraget 
samstämmer är en intressant faktor att studera. Eftersom studiens deltagare kommer 
från olika förskolor i olika kommuner så är det sannolikt att dessa aspekter är något som 
upplevs gemensamt på flera platser i Sverige. En fråga som uppstår är om det finns för 
lite kunskap i dagens samhälle för att kunna implicera ett fullt utvecklat inkluderade 
arbetssätt? Emanuelsson (2007) menar att målet med inkludering i utbildningsmiljöerna 
kanske aldrig kommer att bli fullt möjligt att uppnå. Men det finns ändå goda 
möjligheter att komma längre på vägen mot en inkluderad praktik. Om dessa aspekter 
som förskollärarna lyfter som viktiga i ett inkluderade arbete kan förbättras finns även 
möjligheterna till att målen och riktlinjerna som styrdokumenten påtalar kan uppnås 
fullt ut. 
 
8.3 Sammanfattning och avslutning 
Sammanfattningsvis så visar resultatet och förskollärarna i denna studie att trots viljan 
att arbeta i enlighet med de rådande styrdokumenten gällande den inkluderade 
undervisningen så faller det i praktiken. Förskollärarna menar att tanken är god och bör 
eftersträvas men det finns aspekter som försvårar arbetet och försätter dem i 
dilemmasituationer (Nilholm, 2005). Svårigheten att implicera ett välutvecklat 
inkluderingsarbete beror på olika faktorer som både den tidigare forskningen och 
resultatet för denna studie är eniga om. Resultatet för denna studie visar att de faktorer 
som påverkar och försvårar arbetet med en inkluderad lärmiljö är barnantalet i relation 
till personaltäthet, de ökade kraven på utbildning i förskolan, ekonomiska resurser samt 
personalens kompetens och förhållningssätt. Om dessa faktorer förbättras kan även 
möjligheten att tackla de pedagogiska dilemman som uppstår i verksamheten 
underlättas.  
 
Under arbetet med denna studie har vi upplevt en brist på genomförd forskning som 
berör ämnet inkludering i förskolan och det hade varit intressant om detta område 
utvecklades i framtiden. Om kunskapen om en välutvecklad inkluderande 
undervisningsmiljö ska finnas måste forskningsområdet breddas. Detta är något som vi 
författare till denna studie skulle finna väldigt intressant att få ta del av. Emanuelsson 
(2007) benämner att arbetet med inkludering inte har en tydlig början och inte heller ett 
tydligt slut. Det handlar om de processer där attityder måste bearbetas och de 
demokratiska värden som både förskolan och skolan vilar på måste tydliggöras i 
verksamheten. Inkluderingsarbetet är komplext med många dilemman och valsituationer 
som kan uppstå på daglig basis. Men genom att uppmärksamma och lyfta problematiken 
kring inkluderingsarbetet kan det verka för att förbättra förskollärarens upplevelse av 
inkludering i det dagliga arbetet. Därmed skapas också möjligheter att arbeta efter 
teoretiska mål och det förskolans styrdokument påtalar.  
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Bilaga II 
 

Kontaktbrev 
Hej, 
 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Fanny Berlin och Olivia Karlsson. Vi går nu 
sista terminen på Högskolan i Gävle och har nyligen påbörjat vårt examensarbete.  
Som tema på vårt arbete har vi valt att fokusera på förskolans inkluderande arbete och 
undrar nu om du skulle vara villig att delta i en intervju med oss? 
 
Som det ser ut idag är förskolans barngrupper ofta väldigt stora vilket inte behöver vara 
negativt då vi får mångfald i våra grupper. Men med mångfald skapas många olika 
behov att tillgodose. Den inkluderande förskolans tanke är att alla ska få vara delaktiga 
oavsett vem du är vilket är en tanke som bör uppmuntras och prioriteras. Men med 
många barn så finns det många olika behov att bygga en utbildning runt. Att som 
förskollärare utforma en verksamhet som ska stimulera och intressera alla kan därför 
vara utmanade. 
 
Tanken är att du deltar i en intervju och detta kommer ta ca 15-30min beroende på 
utförligheten i dina svar. Materialet som samlas in kommer att förvaras oåtkomligt för 
obehöriga samt att resultatet kommer att presenteras så att det inte kommer att gå att 
identifiera någon av dem som deltar. Du kommer alltså medverka anonymt och ingen 
koppling kommer finnas mellan materialet och förskola eller några personliga uppgifter. 
Du har rätt att när som helst under processen avbryta din medverkan. Vi kommer att 
spela in intervjuerna med vår telefon för att sedan transkribera materialet till 
pappersform och ta bort ljudinspelningen. När arbetet är klart kommer du kunna ta del 
av resultatet.  
 
 
Vi behöver senast ha ett svar om din medverkan och förslag på passande tid för intervju 
fredagen den 20/9-2019. 
 
Vid frågor och svar om medverkan kan ni kontakta oss på:  
Telefonnummer:  
Mail:  
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Bilaga III 
Intervjufrågor 

 
1. Är du bekant med innebörden av teorin om den inkluderande förskolan? 
2. A) Hur många barn är det i din barngrupp? 
    B) Hur upplever du barngruppens storlek? 
3.A) Hur mången personal är ni på barngruppen? 
   B) Upplever du att personalstyrkan är tillräcklig i relation till barngruppen?  
4. Hur upplever du det att utforma en verksamhet som möter barngruppens mångfald 
och behov?  
5. Hur upplever du det är att utforma en gemensam utbildning som fungerar för varje 
enskild individ? 
6. Upplever du någon gång stress över de ökande kunskapskraven?  
7. Upplever du att ni får den stöttning och de verktyg som behövs för att möjliggöra ett 
inkluderande arbetssätt? Om så vilken sorts stöttning och när?  
8. Upplever du att teorin om den inkluderande förskolan fungerar lika bra i praktiken 
som i tanken?  
9. Upplever du att du har den kunskap du behöver för att kunna möta varje individs 
behov och svårigheter?  
10.  Upplever du att ni får tillgång till allt de material som behövs för att kunna utveckla 
varje individs förutsättningar?  
11. Vad anser du skulle kunna förbättra arbetet med inkludering i förskolan? 
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Bilaga IV 
 

Databassökning 
 
Vår litteratur har sökts fram via databasen ERIC HOST samt Google Search. Sökningen 
började på ERIC HOST där dessa sökord har använts: 
 

• Inclusive education 
• Inclusive 
• Preeschool or kindergarden or nursery 
• Group size 
• Teach* 
• ” Teachers competence” 
• Teachers competence 
• Integration 
• Intergration and inclusion 
• Teacher perspective 
• Inclusive practice  
• Inkluderande undervisning 

 
Orden har använts i olika konstellationer för att finna så många relevanta artiklar som 
möjligt. För att endast få fram artiklar av relevans använde vi endast artiklar som är peer 
reviewd och som fanns som full text. Undersökningens område, inkludering i förskolan, 
upplevdes som begränsat vilket gjorde att vi valde att vidga sökningen med ett breddat 
årtal. Trots detta visades endast ett begränsat antal artiklar och vi tog beslutet att 
använda forskning som är riktad mot hela skolväsendet och att även söka på Google 
Search. På Google sökte vi fram styrdokument för förskolan samt olika 
forskningsöversöversikter av relevans för studien.   

 


