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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare under fokusgruppssamtal resonerar kring 
en inkluderande verksamhet för barn i en svensk förskolekontext. Utifrån syftet konkretiserade 
vi följande frågeställningar: Vilka tolkningsrepertoarer kring inkludering för barn i behov av 
särskilt stöd framträder i förskollärarnas diskussioner? och Vilka kategoriseringar av barn eller 
vuxna synliggörs i fokusgruppssamtalen? 

Studien tar avstamp i problemområdet att det saknas tidigare forskning gällande just 
vilka tolkningsrepertoarer som konstrueras i förskollärarnas samtal inom ämnet inkludering, 
samt vilka kategoriseringar som görs av barn eller vuxna i förskollärares samtal. Den här 
studien utgår ifrån socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Vi använde 
oss av diskurspsykologi som analysmetod, med analysverktygen tolkningsrepertoar, retorik 
och kategorisering. Syftet och forskningsfrågorna besvarades genom användandet av tre 
stycken fokusgruppssamtal. Sammanlagt deltog tolv förskollärare, varav elva stycken kvinnliga 
och en manlig, förskollärarna är verksamma på två förskolor i södra Sverige uppdelade på sex 
avdelningar. Det framkommer i resultatet att förskollärarna har ansvaret att planera 
verksamheten. I och med det är det enligt förskollärarna av betydelse att de inom arbetslaget 
har en samsyn där de ser olikheter som en tillgång. Det finns enligt förskollärarna möjligheter 
till inkludering i verksamheten, däremot framkommer det till viss del i resultatet att det finns 
svårigheter i form av för lite personal. Det framkommer även att förskollärarna hittar nya 
strategier och att de därmed är nytänkande och öppna för nya möjligheter att inkludera alla 
barn. Eftersom att tidigare forskning bland annat lyfter fram inkluderingens betydelse för 
barnen i förskolan, är våra förhoppningar att vår studie ska kunna tillämpas för att synliggöra 
hur förskollärare samtalar om en inkluderande verksamhet och på så vis väcka diskussioner på 
andra förskolor. 
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Förord 
Vi vill inledningsvis tacka förskollärarna som gjorde det möjligt för oss att genomföra den 
föreliggande studien. Fortsättningsvis vill vi rikta ett tack till varandra för ett bra samarbete och 
engagemang, på grund av det har vi tillsammans bidragit till arbetets alla delar. Avslutningsvis 
vill vi tacka våra handledare Monica Frick och Jeanette Sjöberg för god handledning och många 
glada stunder. 
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1. Inledning 
Av alla barn i Sverige går 84% i förskolan (Skolverket, 2016a) och i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016b) går det att läsa att alla barn ska bli bemötta efter deras behov för att deras 
utveckling och lärande ska leda till att de blir goda samhällsmedborgare, samtidigt som det går 
att läsa att förskolan ska arbeta efter allmänna normer. I och med det ställs förskollärarnas arbete 
på sin spets då de ska anpassa verksamheten för alla barn. Att förskolan ska inkludera alla barn 
blir här tydligt för oss och att den ska inkludera alla barn oavsett behov, något verksamheten 
behöver förhålla sig till. Inkludering är ett begrepp som i den här studien innebär att förskolan 
ska konstrueras utifrån barns olika förutsättningar och behov istället för att barnet ska anpassas 
till förskolan (Lundqvist, 2016; Nilholm, 2012; Nilholm, 2015; Palla, 2009). I den här studien 
används begreppet barn i behov av särskilt stöd som innebär att barn är i behov av särskilt stöd 
när förskolans miljö och verksamhet behöver mer resurser utöver de som erbjuds i förskolan. 
När resurser utöver de förskolan redan erbjuder kvarstår ändå det särskilda stöd som barnet är 
i behov av, det är alltså upp till förskollärarna att inkludera barnen med hjälp av de resurser som 
finns och tillämpas (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010). I en 
rapport av Vetenskapsrådet (2015) skrivs det att alla barn ska ha möjlighet att få tillgång till en 
god lärandemiljö i en likvärdig förskola. Vilket innebär att en förskolemiljö som stimulerar 
barns lärande och utveckling tillåter alla barn att använda sina resurser och förmågor. 

En stöttande och inkluderande miljö från barns start på förskolan möjliggör ett lärande 
där alla barn kan lära sig tillsammans vilket i sin tur förbättrar utvecklingen (Akalin, Demir, 
Sucuoglu, Bakkaloglu & Işcen, 2014; Leatherman, 2007; Vakil, Welton, O´Connor & Kline, 
2009). Att personalen i förskolan har kunskap om att skapa trygghet samt att barns individuella 
behov tas i beaktande är enligt Sheridan (2007) två betydelsefulla aspekter för inkludering. 
Flera studier lyfter fram att förskollärare talar om en tolkningsrepertoar som innebär att de inte 
är positiva till att inkludera barn med behov av särskilt stöd (Huang & Diamond, 2009; Yeo, 
Neihart, Tang, Chong & Huan, 2011; Lee, Seeshing, Tracey & Barker, 2015; Sukumaran, 
Loveridge & Green, 2015). Wetherell och Potter (1992) förklarar tolkningsrepertoar som de 
upprepade begrepp, beskrivningar och sätt att tala som används och ofta finns samlade kring 
metaforer eller livliga bilder. Lee et al. (2015) lyfter inte fram i deras studie varför 
förskollärarna inte är positiva till att inkludera barn i behov av särskilt stöd, utan framhäver att 
mer forskning kring ämnet behövs. Resultatet i Sandberg et al. (2010) studie visar att när 
förskollärare hade en barngrupp med flera barn i behov av särskilt stöd medförde det att de fick 
resurser i barngruppen i form av utökad personaltäthet, vilket resulterade i att de kunde arbeta 
mer inkluderande istället för att enskilt arbeta med de barnen i behov av särskilt stöd. Nilholm 
(2015) lyfter fortsättningsvis fram att stöd och utbildning är två faktorer som är av betydelse 
när det gäller lärares inställning till inkludering. Däremot lyfter han även fram att lärare är mest 
tveksamma till inkludering när det gäller barn i behov av särskilt stöd som kräver resurser som 
verksamheten inte har på plats. 

Eftersom tidigare internationell forskning bland annat lyfter fram inkluderingens 
betydelse för barnen i förskolan, finner vi det intressant att studera hur förskollärare i svenska 
förskolor resonerar kring en inkluderande verksamhet. Vi ser även att det saknas tidigare 
forskning gällande just vilka tolkningsrepertoarer som konstrueras i förskollärarnas samtal 
inom ämnet inkludering, samt vilka kategoriseringar som görs av barn eller vuxna. Därav finner 
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vi det intressant att belysa de tolkningsrepertoarer och kategoriseringar som görs i 
förskollärares samtal, för att upplysa framförallt både verksamma förskollärare men även 
blivande förskollärare om vilka repertoarer och kategoriseringar som konstrueras i 
verksamheten. Vår studie är av relevans för det förskolepedagogiska området eftersom det är 
av betydelse att synliggöra förskollärarnas resonemang då det är de som möjliggör 
inkluderingen i förskolans verksamhet. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovanstående problemområde är vårt syfte med studien att undersöka hur förskollärare 
under fokusgruppssamtal resonerar kring en inkluderande verksamhet för barn i en svensk 
förskolekontext. Utifrån syftet konkretiserar vi följande frågeställningar: 
 

• Vilka tolkningsrepertoarer kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd framträder 
i förskollärarnas diskussioner? 

• Vilka kategoriseringar av barn eller vuxna synliggörs i fokusgruppssamtalen? 
 

2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi att presentera aktuell tidigare forskning som är av betydelse för vår 
studie. Den tidigare forskningen är uppdelad i följande teman; 2.1 Förskollärares inställning 
till att inkludera barn i behov av särskilt stöd, 2.2 Att skapa förutsättningar för inkludering och 
2.3 Förskollärarutbildningens betydelse. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 
tidigare forskning. 
 
2.1 Förskollärares inställning till att inkludera barn i behov av särskilt stöd 
Palla (2011) lyfter i sin avhandling fram att personal på förskolan, specialpedagoger samt 
vårdnadshavare blir oroliga när de ser ett barn med avvikande beteende eller ett barn som 
avviker från normen av vad ett barn bör känna till eller göra i en viss ålder. Att vårdnadshavare 
och förskollärare blir oroliga kan bero på flera olika faktorer som är av betydelse i förskolan 
(ibid). Demirkaya och Bakkaloglu (2015) nämner att en avgörande faktor är att barn i behov av 
särskilt stöd inte har samma relation till personalen som typiskt utvecklade barn. Författarna 
beskriver i sin studie att barn som inte är i behov av särskilt stöd är typiskt utvecklade barn. 
Fortsättningsvis lyfter Demirkaya och Bakkaloglu även fram i studien att en annan faktor till 
att personalen och vårdnadshavare blir oroliga är för att de barnen i behov av särskilt stöd oftare 
hamnar i konflikt med personalen. 

Huang och Diamond (2009) utförde en studie där de använder sig av olika grader av 
diagnoser för att synliggöra förskollärarnas inställning till att ha barn i behov av särskilt stöd i 
sin barngrupp. Ett resultat som framkommer i studien är att barn med en lindrigare diagnos eller 
rörelsehinder är förskollärarna mer positiva till att ha i sin verksamhet. Enligt Huang och 
Diamond är lindriga diagnoser till exempel Down syndrom och cerebral pares. Å andra sidan 
lyfter Lee et al. (2015) fram i sin studie att förskollärarna har en tveksam inställning till att 
inkludera barn med behov av särskilt stöd i sina verksamheter. Deras resultat visar att 
förskollärarna bland annat är tveksamma gentemot barn med till exempel rörelsehinder, synfel 
och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Däremot lyfter inte forskarna fram varför 
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förskollärarna är tveksamma till barn i behov av särskilt stöd utan hänvisar till att mer forskning 
kring ämnet behövs. 

Att barn i behov av särskilt stöd lär sig tillsammans med sina kamrater är något som 
Akalin et al. (2014) lyfter fram i sin studie. Trots att förskollärarna i studien varit med om 
problem med inkludering fann de ändå att det är positivt att arbeta utefter ett 
inkluderingsperspektiv, då de ser att barn lär sig av varandra. Westman (2014) lyfter fram i sin 
studie att något som skapar begränsningar i verksamheten är förskollärares osäkerhet om deras 
professionella kunskap, något som tillkom i och med de ökade kraven och förväntningar på 
deras arbete. I en annan studie av Rakap, Cig och Parlak-Rakap (2017) som fokuserar på 
förskollärarstudenters inställning till att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, visar resultatet 
att studenterna får en positivare inställning, vilja och blir mer bekväma till en inkluderande 
verksamhet efter att de genomgått två kurser i specialpedagogik. 
  
2.2 Att skapa förutsättningar för inkludering 
För att skapa en inkluderande lärmiljö bör förskollärarna enligt Vakil et al. (2009) planera en 
verksamhet med olika lärtillfällen som är kopplade till läroplanen för att inkludera barn i behov 
av särskilt stöd mer effektivt. Fortsättningsvis skriver forskarna att en inkluderande miljö 
främjar klimatet på förskolan och på så vis också ökar mottagligheten och acceptansen av 
mångfald. Det här är något även Purcell, Horn och Palmer (2007) lyfter fram i sin studie då de 
skriver att en inkluderande förskolemiljö gynnar alla barn som vistas i den. Klein och Harris 
(2004) påpekar i sitt resultat att personalen på förskolan och vårdnadshavarna tillsammans bör 
stimulera en tidig inlärning och utveckling hos barnen i behov av särskilt stöd. För att kunna 
stimulera en tidig inlärning och utveckling behöver arbetslaget ha en gemensam vision samt 
använda sig av resurser som till exempel specialpedagoger (Lieber, Hanson, Beckman, Odom, 
Sandall, Schwartz, Horn & Wolery, 2000; Purcell et al., 2007). Fortsättningsvis framhåller de 
olika författarna att arbetslaget på förskolan behöver utforma en struktur för en inkluderande 
förskoleverksamhet. Några andra resurser som förskolan kunde använda sig av är att utbilda sin 
personal eller att personalen besöker andra förskolor som har kommit längre i arbetet med 
inkludering för att ta del av deras kunskap (Lieber et al., 2000; Yang & Rusli, 2012). Vidare 
lyfter Chi-hung och Kit-ying (2010) och Purdue, Gordon-Burns, Gunn, Madden och Surtees 
(2009) fram betydelsen i att förskollärare ständigt har ett intresse i att se skillnader och 
mångfald som en tillgång hos barn och att det är förskollärarens förhållningssätt som avgör 
framgången till inkludering. Utöver det lyfter Zhang (2011) fram betydelsen i uppbyggnaden 
av miljön på förskolan så att den anpassas för alla barn, att personalen arbetar över gränserna 
och att det blir ett kollegialt lärande samt att det ständigt pågår ett nära samarbete med 
vårdnadshavare. 

Lundqvist (2016) och Palla (2009) lyfter båda två fram i sina studier att förskollärarnas 
uppdrag är att skapa förutsättningar för lärande för de barn som vistas i förskolan och att det 
ställer högre krav på förskollärarna att anpassa verksamheten så att den passar alla. I en senare 
studie av Palla (2011) framhålls det att på grund av de högre kraven på att dokumentera 
verksamheten och föra individuella utvecklingsplaner på varje barn finns det en risk att 
förskolans personal värderar barnen och deras kunskaper. Det finns en risk enligt Palla att 
utrymmet för varje individ att utvecklas begränsas och att inte samma förutsättningar för 
utveckling ges till alla barn. 
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Okongo, Ngao, Naftal och Nyongesa Wesonga (2015) lyfter i sin studie fram 
begränsningar i en inkluderande förskoleverksamhet, deras resultat visar att det inte finns 
tillräckligt med undervisnings- och inlärningsresurser. Alltså finns det inte tillräckligt med 
material för att verksamheterna ska kunna uppnå läroplanens strävansmål. Barnen får inte heller 
den tid de behöver för att lära sig och utvecklas. I studien framkommer det att förskollärarna 
vill ha mer undervisningsmaterial samt genomgå en utbildning om inkludering. Utöver 
ovanstående brister lyfter Yeo et al. (2011) även fram att det kan vara person- och 
familjerelaterade faktorer som begränsar verksamheten, till exempel dysfunktionella familjer, 
eller att barn i behov av särskilt stöd blir stigmatiserade. Lutz (2006, 2009) skriver även att 
ekonomin är en faktor som begränsar resurserna för barn i behov av särskilt stöd. Han skriver 
att det är ekonomin som styr förskolans verksamhet och de resurser som verksamheten tar del 
av, samt hur resurserna anpassas och avgränsas. 
 
2.3 Förskollärarutbildningens betydelse 
I en studie som gjordes av Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) föreslås det att 
förskollärarutbildningarna bör fokusera på att ge studenterna verktyg i att kunna analysera 
dominerande diskurser kritiskt och konsekvenserna av dem för att på så sätt värna om 
inkludering i verksamheterna. Purdue et al. (2009) lyfter fram i deras studie att förskollärare 
som får kunskap i sin utbildning om att granska förskolans verksamhet kritiskt hjälper dem att 
se orättvisor och förstå ursprunget till uteslutningar. De blir mer kapabla till att se och skapa 
alternativ i praktiken för att se allt inkluderat. Purdue et al. skriver även att 
förskollärarutbildningarna får en betydande roll i att utforma sina program på ett sådant sätt att 
ett bredare utbud av teoretiska och begreppsliga verktyg ger studenterna en större förståelse för 
inkludering. Akalin et al. (2014) skriver i deras studie att det behövs förskollärarutbildningar 
som ger förskollärare betydande kunskaper, färdigheter och erfarenheter till att arbeta med en 
inkluderande verksamhet med positiva attityder. Deltagarna i studien behöver även hjälpmedel 
och lämpliga miljöer för att praktiskt arbeta med inkludering. För att förskollärarna skulle bli 
tryggare i sin yrkesroll och för att kunna möta de enskilda barnen och deras behov skriver 
Leatherman (2007) att förskollärarna behöver genomföra exempelvis utbildningar och 
workshops. Resultatet visar alltså att det till skillnad från Akalin et al. (2014) inte bara behövs 
förskollärarutbildningar utan även vidareutbildningar för personalen på förskolorna. 
  
2.4 Sammanfattning tidigare forskning 
Forskningen som vi lyfter fram i kapitel 2. Tidigare forskning är av betydelse för vår studie 
eftersom den behandlar vårt ämnesområde. I den aktuella tidigare forskning som lyfts i tema 
2.1 Förskollärares inställning till att inkludera barn i behov av särskilt stöd tas det upp att 
förskollärarna oftare är positiva till att ha barn med lindrigare diagnoser i barngruppen. 
Förskollärarna är också osäkra på sin professionella kunskap och utefter det formas deras 
inställning. 

Vidare lyfts det i temat 2.2 Att skapa förutsättningar för inkludering fram att en 
inkluderande lärmiljö främjar klimatet på förskolan och ökar mottagligheten och acceptansen 
av mångfald. Till förskollärarnas hjälp lyfts läroplanen som ett medel för att underlätta arbetet. 
Det tas även upp att det behövs en gemensam vision inom arbetslaget och en struktur i 
verksamheten som gör det möjligt till inkludering. I kapitlet lyfts det även att resurser i form av 
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specialpedagoger kan vara av betydelse för arbetet med inkludering. I kapitlet framkommer det 
även faktorer som kan leda till begränsningar i arbetet i form av brist på inlärningsmaterial, 
resursbrist, familjerelaterade faktorer och ekonomiska hinder. Forskning visar också som lyfts 
i temat 2.3 Förskollärarutbildningens betydelse hur betydelsefullt det är att de personer som 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd har utbildning för det. Det tas upp vikten av att 
förskollärarutbildningarna erbjuder kurser som förbereder förskollärarstudenterna för att möta 
alla barn i sitt framtida yrke, men också betydelsen av att ständigt fortbilda sig för att vara trygg 
i sin yrkesroll för att möta de enskilda barnen och deras behov. 
 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur förskollärare under fokusgruppssamtal 
resonerar kring en inkluderande verksamhet för barn i en svensk förskolekontext, finner vi 
socialkonstruktionismen som en användbar teoretisk utgångspunkt samt diskursanalys med ett 
diskurspsykologiskt angreppssätt som en användbar metodologisk utgångspunkt. 

Enligt Burr (1995) finns det ett antal gemensamma nämnare inom 
socialkonstruktionismen, de kännetecknas av en kritisk hållning till de kunskaper som ofta tas 
för givna. Fortsättningsvis framhåller hon att socialkonstruktionismen utgår ifrån att människan 
uppfattar verkligheten genom språket, kunskap är på så vis en social konstruktion som är 
föränderlig och människor skapar verkligheten genom att språkliggöra den (Burr 1995; Burr, 
2003). Burr (2003) lyfter även fram att vi bör ha ett kritiskt förhållningssätt till vår syn på 
verkligheten och vårt sätt att förstå världen samt synen på oss själva då kunskapen vi skapat är 
kontextbunden. Hon skriver vidare att det finns flera verkligheter inom 
socialkonstruktionismen. Det sociala livets dagliga interaktioner mellan individer konstruerar 
verkligheterna, men det kan också bero på vem det är som konstruerar den. Det betyder enligt 
Alvesson och Sköldberg (2008) att se språket som en del i skapandet av den sociala 
verkligheten. Språket är centralt enligt Lutz (2009) och vår delade förståelse av hur kunskap 
skapas samt hur ifrågasättande sker i sociala interaktioner mellan deltagare. Han skriver även 
att kunskaperna formas av det rent praktiska, inte bara av våra tolkningar runt de olika 
samhälleliga fenomen som har betydelse för socialt handlande. Det går alltså inte enligt Burr 
(2003) och Lutz (2009) att skapa en objektiv bild av sanningen, istället är vi enligt 
socialkonstruktionismen nyfikna på hur verkligheten beskrivs och på så vis konstrueras i det 
samhälle och de sammanhang vi befinner oss i. Den här teorin kan alltså hjälpa oss vid reflektion 
och analys kring människor, samhällen och strukturer. 
 
3.1 Diskursanalys 
Diskursanalys används för att problematisera och kritiskt granska förgivettagna fenomen och 
förhållningssätt i vår omvärld (Sjöberg, 2013). Diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll 
i hur vi skapar vår verklighet (Bolander och Fejes, 2015), i vår studie förskollärares resonemang 
kring en inkluderande verksamhet för barn. I den här studien kommer vi att analysera 
förskollärares diskussioner för att belysa förgivettagna fenomen och förhållningssätt i en svensk 
förskolekontext. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) får den fysiska världen betydelse 
genom diskurser och hjälper oss att förstå den värld vi omges av. De skriver vidare att det finns 
tre inriktningar inom diskursanalysen; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. 
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I studien använder vi oss av en diskurspsykologisk ansats, vilket redogörs i kapitel 4.1 
Diskurspsykologi. 

För att representera verkligheten används språket (Burr, 2003; Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000), vilket den här studien har fokus på. Fortsättningsvis skriver författarna att det 
inte enbart är en replika av verkligheten eftersom representationen i sin tur bidrar till 
framställningen av verkligheten (ibid). Inom det diskursanalytiska fältet finns det mikro- och 
makrodiskurser. I den här studien har vi fokus på mikrodiskurser, vilket enligt Börjesson och 
Palmblad (2007) innebär mindre sammanhang i vilket en grupp människor samspelar med 
varandra, exempelvis i en förskolekontext. 
 

4. Metod 
I det här kapitlet redogör vi för de urval vi gjorde samt den kvalitativa metod vi använde i form 
av fokusgruppssamtal. Vi skrev även fram i tillvägagångssättet hur intervjuerna genomfördes 
samt transkriberingen av materialet. Sedan presenterar vi de analysverktyg vi använde och vår 
analysprocess. Slutligen redogörs för studiens tillförlitlighet, vilka etiska ställningstaganden vi 
gjorde och vår metoddiskussion. 
 
4.1 Diskurspsykologi 
I diskurspsykologiska studier fokuseras diskurser i mindre och situerade sammanhang och 
forskaren studerar hur språket gestaltas i den sociala situation där det äger rum, alltså är det 
språkets process i den direkta kontexten som analyseras (Bolander & Fejes, 2015; Burr, 2003; 
Sjöberg, 2013). Då den här studien genomförs i ett avgränsat socialt sammanhang där språket 
ligger i fokus, används diskurspsykologin som analysmetod för att belysa förskollärares 
resonemang kring en inkluderande verksamhet för barn. Enligt Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) studerar forskaren inom diskurspsykologin diskursiva konstruktioner. Det vill säga att 
konstruktionen inte är den enda möjliga skildringen av världen, utan tvärtom bara är en version 
och på så vis är en del av den diskursiva kampen inom det föreliggande forskningsfältet (ibid). 

I den här studien fokuserade vi på mikrodiskurser som enligt Sjöberg (2013) även kan 
kallas tolkningsrepertoar. Hon skriver att tolkningsrepertoarer är diskurser som framträder i 
interaktionen mellan människor i vardagen. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av 
begreppet tolkningsrepertoar istället för diskurs i arbetet, då vi vill urskilja de begrepp och 
liknelser som förskollärarna använder i sina beskrivningar i arbetet med inkludering (Potter & 
Wetherell, 1987). I den här studien fokuserade vi på hur förskollärarna framställde sig själva 
och andra i språket, utifrån uppfattningen att det kunde varit annorlunda (Börjesson, 2003). I 
den här studien tittade vi i enlighet med Winther Jørgensen och Phillips (2000) på texter och 
talspråk som konstruktioner av världen i olika situationer med sociala handlingar. 
 
4.2 Fokusgruppssamtal 
För att kunna belysa hur förskollärare resonerade kring en inkluderande verksamhet använde 
vi oss av fokusgruppssamtal. De användes för att utforska hur människor talade om ett särskilt 
ämne, vad de tyckte men också varför de hade de åsikterna (Dahlin-Ivanoff, 2015). 
Fokusgruppssamtalen var en öppen form av intervju där deltagaren gavs möjlighet att svara på 
öppna frågor och diskutera specifika frågeställningar med en grupp människor i ett specifikt 
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ämne (ibid). Bryman (2011) skriver att det med hjälp av intervjuer och fokusgruppssamtal är 
enklare att synliggöra intervjudeltagarnas tankar än med exempelvis enkäter. Ett stort utrymme 
lämnades åt deltagarna i vår studie eftersom vi ställde öppna diskussionsfrågor och deltagarna 
gavs möjlighet att själva styra innehållet. Dahlin-Ivanoff (2015) lyfter fram att interaktionen i 
fokusgruppssamtal är av betydelse då metoden utforskar fokusgruppens tankar och samtal. 
 
4.3 Urval 
I studien använde vi oss av ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att deltagarna 
i studien inte valdes på måfå utan vi valde strategiskt ut deltagare. Det innebar att vi i studien 
enbart valde att kontakta förskollärare för att belysa deras resonemang i ett fokusgruppssamtal 
kring en inkluderande verksamhet för barn. Vi använde oss även av ett bekvämlighetsurval i 
studien, vilket enligt Bryman innebär att deltagarna fanns tillgängliga för oss. I studien valde 
vi att i fokusgruppssamtalen ha deltagare från samma förskola, för att en redan existerande 
grupp hade fördelen att skapa en förtroendefull miljö där deltagarna öppet kunde diskutera sina 
åsikter (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

I studien deltog sammanlagt tolv förskollärare, varav elva stycken kvinnliga och en 
manlig, från sex olika avdelningar på två förskolor i södra Sverige. Studien genomfördes i form 
av tre stycken fokusgruppssamtal med vardera fyra stycken deltagare. Inför studien utformades 
ett informationsbrev med samtycke (se bilaga 1) som erbjöd deltagarna information om studien 
samt vilka etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till. 
 
4.4 Tillvägagångssätt 
Vi började med att ta kontakt med åtta förskollärare via telefon cirka två veckor innan 
intervjuerna ägde rum, samtliga åtta förskollärare deltog i intervjuerna. Förskollärarna 
framförde sin önskan om tid och plats vilket vi tog hänsyn till. I samtalet informerade vi 
deltagarna om studiens syfte och hur intervjun skulle gå till, alltså genom ett 
fokusgruppssamtal. En vecka senare skickade vi ut ett informationsbrev (se Bilaga 1). Då vi 
märkte att vårt producerade material var tämligen tunt valde vi att höra av oss till en av 
förskolorna igen för att fråga om fler förskollärare ville delta i studien, fyra förskollärare 
tackade ja till intervjun. Under samtalet presenterades studiens syfte och hur intervjun skulle 
gå till. Förskollärarna framförde sin önskan om tid och plats, vilket vi tog hänsyn till. Vi 
skickade därefter ut vårt informationsbrev (se Bilaga 1) till deltagarna. 

Vid det första fokusgruppssamtalet deltog fyra intervjupersoner och en moderator. Det 
var endast en moderator som deltog i samtalet eftersom den andra moderatorn var sjuk. Samtalet 
ägde rum på deltagarnas förskola i ett personalrum, två deltagare satt i en soffa längst in i 
rummet medan de andra två satt mitt emot i varsin fåtölj, mitt emellan stod ett soffbord där 
diskussionsfrågorna låg. Fokusgruppssamtalet pågick i 15 minuter, där deltagarna deltog aktivt 
under hela tiden och moderatorn ställde enstaka följdfrågor vid behov för att föra samtalet 
vidare (se Bilaga 2). Samtalet avslutades då deltagarna själva påpekade att de kände sig klara. 
När samtalet avslutades tackade moderatorn deltagarna för deras tid och medverkan i studien. 

Vid det andra fokusgruppssamtalet deltog fyra intervjudeltagare och två moderatorer. 
Samtalet ägde rum på deltagarnas förskola i deras planeringsrum, där alla satt på stolar runt ett 
ovalt bord där diskussionsfrågorna låg. Fokusgruppssamtalet pågick i 25 minuter, deltagarna 
förde samtalet till stor del och moderatorerna ställde enstaka följdfrågor vid behov för att föra 
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samtalet vidare (se Bilaga 2). Samtalet avslutades när deltagarna påpekade att de kände sig 
klara och moderatorerna tackade då för deras medverkan. 

Vid det tredje fokusgruppssamtalet deltog fyra intervjudeltagare och två moderatorer. 
Samtalet ägde rum på deltagarnas förskola i deras planeringsrum, deltagarna satt på stolar runt 
ett ovalt bord med diskussionsfrågorna framför sig. Fokusgruppssamtalet pågick i 30 minuter 
där deltagarna förde samtalet till stor del och moderatorerna ställde enstaka följdfrågor vid 
behov för att föra samtalet vidare (se Bilaga 2). När deltagarna påpekade att de kände sig klara 
avslutades samtalet och moderatorerna tackade för deras medverkan. 

Diskussionsfrågorna som användes vid fokusgruppssamtalen var “Hur ser ni på 
möjligheterna vid er förskola att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten?” och 
“Vilka faktorer krävs för att kunna arbeta med en inkluderande verksamhet anser ni?” 

Som dokumentationsverktyg för fokusgruppssamtalen valde vi att använda oss av 
videoinspelning eftersom vi ville få syn på vem i fokusgruppsamtalet som sa vad. Det var av 
betydelse för vår studie att kunna urskilja vilka deltagare som sagt vad för att kunna belysa 
vilka tolkningsrepertoarer och kategoriseringar som framträdde i diskussionerna. 
Dokumentationsverktyget lämpade sig även till studiens metodologiska utgångspunkt. Enligt 
Bjørndal (2005) och Winther Jørgensen och Phillips (2000) är videoinspelning en användbar 
metod eftersom att forskarna kan spela upp materialet flertalet gånger för att både lyssna och 
se vad deltagarna svarade. 
 
4.5 Transkribering  
All dataproduktion, sammanlagt 70 minuter, transkriberades från fokusgruppssamtalen. Till vår 
hjälp i transkriberingen användes en dator där den inspelade filmen kunde spelas upp och vi 
kunde även stoppa och gå tillbaka till vissa sekvenser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
Vi valde att transkribera videoinspelningarna till text i ett word-dokument på en dator. Vi valde 
att först skriva ut orden så som deltagarna benämnde dem men sedan i de empiriska utdragen 
valde vi att skriva ut de rätta orden, till exempel ändrade vi å till och, för att underlätta 
läsbarheten. Vi valde även att skriva ut skratt genom att skriva det inom parenteser efter den 
meningen där personen skrattade, samt använde vi oss av punkter och kommatecken. När 
meningar inte avslutades valde vi att skriva ut … för att kunna gå vidare, vi skrev även ut ord 
som Ähm, Mm och Aah. Vid tillfällen då diskussionen tystnade valde vi att skriva ut det med 
ordet paus. I det empiriska materialet användes [...] flertalet gånger, vilket enligt Bryman 
(2011) används för att citera början av en mening och sedan använda det som kommer lite 
senare eller för att direkt börja citera efter någon mening. 
 
4.6 Analysverktyg 
I studien analyserade vi vårt empiriska material utifrån diskurspsykologin då den här 
metodologin lägger fokus på diskurser i mindre och situerade sammanhang och studerar hur 
språket gestaltas i den sociala situation där det äger rum (Bolander & Fejes, 2015; Burr, 2003; 
Sjöberg, 2013). Inom diskurspsykologin kan flera analysverktyg användas och i vår studie 
använde vi oss av tre analysverktyg för att förstå och analysera vårt empiriska material. De tre 
verktyg vi använde oss av för att få svar på studiens syfte och frågeställningar var; 
tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering. 
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4.6.1 Tolkningsrepertoar 
I diskurspsykologiska analyser fokuseras språkets beståndsdelar vilket gjorde det möjligt för 
oss att analysera språket närmare för att kunna urskilja de tolkningsrepertoarer som framträdde 
i fokusgruppssamtalen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vilket innebar att vi i den här 
studien använde oss av tolkningsrepertoar som analysverktyg för att urskilja de upprepade 
begrepp, beskrivningar och sätt att tala som förskollärarna använde sig av i 
fokusgruppssamtalen (Wetherell & Potter, 1992). Det gav oss möjlighet att svara på 
forskningsfråga 1; Vilka tolkningsrepertoarer kring inkludering för barn i behov av särskilt 
stöd framträder i förskollärarnas diskussioner? De tolkningsrepertoarer som framkom i kapitel 
5. Resultat och analys hjälpte oss att se vilka konstruktioner som förskollärarna framställde 
utifrån deras verklighet (ibid). Fortsättningsvis lyfter Boréus (2015) fram att flera olika 
tolkningsrepertoarer kan användas av samma person för att uttrycka sig i olika sammanhang, 
samtidigt som ett sammanhang kan bestå av flera olika tolkningsrepertoarer. De 
tolkningsrepertoarer som framträdde i fokusgruppssamtalen utgjorde delar vårt resultat. 
 
4.6.2 Retorik 
Holmberg (2010) förklarar ordet retorik inom diskurspsykologin som något som inte enbart är 
argumentationer eller övertygelser utan det handlar även om hur människor påverkar varandra 
och kommer fram till sin uppfattning. Samtidigt skriver Burr (2003) att retoriken används olika 
beroende på situationen individen befinner sig i, för att till exempel förklara, övertyga eller 
ursäkta sig. Vi använde i den här studien retorik som analysverktyg för att synliggöra 
förskollärarnas retoriska strategier i sina uttalanden och deras samförståelse för en inkluderande 
verksamhet för barn. 
 
4.6.3 Kategorisering 
I den här studien använde vi oss av kategorisering som analysverktyg för att synliggöra i språket 
vilka kategoriseringar förskollärarna gjorde av barn eller vuxna i fokusgruppssamtalen. För att 
förstå sin verklighet använder människan sig av kategoriseringar, för att till exempel underlätta 
och sortera den (Potter & Wetherell, 1987). Utifrån Potter och Wetherell valde vi att förklara 
begreppet kategorisering som att alla människor inte är varandra lika, exempelvis finns det 
människor som kan höra omvärlden och sedan finns det människor som hör till viss del eller 
inte alls. De människor som saknar förmågan att höra till fullo kategoriseras som avvikande, 
exempelvis hörselnedsatta. Det här gav oss möjligheten att svara på forskningsfråga 2; Vilka 
kategoriseringar av barn eller vuxna synliggörs i fokusgruppssamtalen? De kategoriseringar 
som framkom i kapitel 5. Resultat och analys hjälpte oss att urskilja hur förskollärarna valde 
att uttrycka sig om varandra och barn. 
 
4.7 Analysprocess 
När det producerade materialet var transkriberat läste vi igenom vårt material och studerade det 
med syfte och forskningsfrågorna i åtanke. För att underlätta läsningen valde vi att skriva ut allt 
material på papperskopior för att på så vis se större delar av texten samtidigt. Eftersom studien 
hade en diskurspsykologisk ansats valde vi att koda det producerade materialet. Kodningen 
innebar för oss att vi vid flera tillfällen gick igenom vår transkription eftersom det då gjorde det 
möjligt för oss att urskilja teman som var av relevans för studien (Winther Jørgensen & Phillips, 
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2000). När vi läste igenom transkriptionen fick vi syn på flera mönster, vilka vi valde att 
färgkoda för att underlätta läsningen. Färgkoderna kom sedan att bli våra teman där utvalda 
utdrag ur empirin skrevs fram i kapitel 5. Resultat och Analys. Av det producerade materialet 
plockade vi ut de delar som var av betydelse för vår studie utifrån syfte och frågeställningar 
och det blev de valda delarna som utgjorde det empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors, 
2015). 

Utifrån analysverktygen tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering analyserades 
det empiriska materialet. Genom att vi i analysen sökte efter upprepade begrepp, beskrivningar 
och sätt att tala som förskollärarna använde i fokusgruppssamtalen synliggjordes olika 
tolkningsrepertoarer för oss (Wetherell & Potter, 1992). Det synliggjordes i analysen att 
förskollärarna använde olika retoriska strategier för att till exempel övertyga de andra 
deltagarna. Genom att förskollärarna i sitt språk särskilde barn och vuxna, då de exempelvis 
använde sig av orden de och dem kunde vi synliggöra olika kategoriseringar i samtalen. 
 
4.8 Studiens tillförlitlighet 
För att en studie ska kunna sägas vara trovärdig innebar det i vår studie att forskningen som 
gjordes följde de regler som fanns. Vilket innebar att vi återkopplade studiens resultat till 
deltagarna för att på så vis säkra att vi uppfattade deras verklighet på det sättet 
intervjudeltagarna framställde den (Bryman, 2011). Bryman skriver vidare att pålitlighet 
innebär att forskaren gjorde en utförlig beskrivning av studien och de val som gjordes. Vi 
redogjorde i kapitel 4.3 Urval och 4.4 Tillvägagångssätt för studiens genomförande, då vi 
exempelvis inte skrev ut deltagarnas arbetsplatser i redogörelsen bröt vi inte mot 
konfidentialitetskravet. I kapitel 4.10 Metoddiskussion diskuterade vi kritiskt våra val av metod 
och synliggjorde för läsaren om hur tillvägagångssättet inverkade på studiens kvalitet. Med 
generaliserbarhet menas hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö eller till en större 
population (Ahrne & Svensson, 2015). I studien försökte vi inte uppnå en representativ sanning 
då deltagarnas uttalanden enbart avspeglade deras verklighet. I kapitel 3. Vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt förklarar Burr (2003) och Lutz (2009) att det inte går att skapa en objektiv bild 
av sanningen. Istället var vi nyfikna på hur verkligheten beskrevs och på så vis konstruerades i 
den förskolekontext vi befann oss i. Utifrån bland annat det här kunde vi inte generalisera vår 
studie. 
 
4.9 Etiska ställningstaganden 
I studien utgick vi ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsprinciper, vilka var 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 
informerade berörda personer om undersökningens syfte genom ett informationsbrev som 
mejlades ut till deltagarna innan påbörjad intervju, det innebar också att intervjupersonerna fick 
veta att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade rätt till att avsluta sin 
medverkan. Deltagarna fick fylla i ett samtycke via informationsbrevet, vilket innebar att de 
gav sitt godkännande till att delta i studien (Bryman, 2011). Bryman skriver även att det är 
gynnsamt med ett skriftligt godkännande ifall några invändningar uppkommer gentemot 
studien som utförts. Nyttjandekravet innebar att intervjumaterialet endast användes för studiens 
ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Under studiens gång hade vi i hänsyn till 
konfidentialitetskravet vårt material oåtkomligt för utomstående. Vi använde även fingerade 
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namn så att utomstående inte kunde identifiera deltagarna i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Namnen som förekom i studien var Albina, Tova, Julia, Evelina, Olivia, Felicia, Sanna, Lova, 
Elin, Alexandra, Johanna och David. 
 
4.10 Metoddiskussion 
Socialkonstruktionismen och diskurspsykologi var centrala i vår studie, och i beskrivningen av 
vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt skrevs det fram att socialkonstruktionismen utgår ifrån 
att människan uppfattar verkligheten genom språket, kunskap är på så vis en social konstruktion 
som är föränderlig och människor skapar det genom att språkliggöra den (Burr 1995; Burr, 
2003). Eftersom vi undersökte förskollärares samtal om en inkluderande verksamhet för barn 
valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats. Genom att vi använde oss av fokusgruppsamtal 
kunde deltagarna genom sina egna ord avslöja betydelser och gav oss ett antal olika perspektiv 
och hjälpte oss i att förstå skillnader i samtalen (Dahlin-Ivanoff, 2015). Eftersom 
fokusgruppssamtalen genomfördes med flera deltagare samtidigt innebar det att vi i vårt 
transkriberade materialet inte fick med allt deltagarna sagt eftersom att de exempelvis talade i 
mun på varandra, vilket innebar att ord och meningar inte hördes tydligt och kan ha missats i 
transkriberingen (Bryman, 2011). När vi analyserade vår data försökte vi i så stor utsträckning 
som möjligt agera neutralt och opartiskt då vi var medvetna om att analysen var en 
tolkningsprocess (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vilket vi även var medvetna om kan ha 
påverkat studiens resultat. Valet av vetenskapsteoretiska utgångspunkt, metodologiska 
utgångspunkt och analysverktyg var väsentliga för studiens resultat och vi var därmed 
medvetna om att det hade sett annorlunda ut om ett annat tillvägagångssätt användes. Om till 
exempel dataproduktionen hade genomförts med individuella semistrukturerade intervjuer hade 
resultatet istället blivit utifrån deltagarnas egna utsagor och inte deras gemensamma diskussion.  

Då vi använde oss av videoinspelning var vi medvetna om att materialet inte var en 
direkt avbildning av verkligheten, det var närmast en representation av det som sagts och 
gjordes (Bjørndal, 2005). Vi var även medvetna om att kameran som dokumentationsverktyg 
kunde ha påverkat intervjudeltagarna, då vi utifrån våra erfarenheter själva upplevt 
videoobservation som obekvämt. Enligt Bjørndal (2005) är även moderaternas närvaro en 
faktor som kan ha berört samtalet i fokusgruppen. I det första fokusgruppssamtalet deltog 
endast en moderator på grund av att den andra moderatorn var sjuk. Vi genomförde ändå 
intervjun i hänsyn till att intervjudeltagarna avsatte sin tid för intervjun. Vi var medvetna om 
att det kan ha påverkat fokusgruppssamtalet då det endast fanns en moderator för att ställa 
följdfrågor. Däremot ansåg vi att den påverkan var av liten del eftersom att fokusgruppssamtal 
handlar om att intervjudeltagarna ska styra samtalet till stor del. Enligt Burr (2003) kan det vara 
gynnsamt att utföra flera fokusgruppssamtal för att synliggöra tolkningsrepertoarer på mer än 
ett ställe och av flera personer, eftersom vi medvetet genomförde tre fokusgruppssamtal ansåg 
vi att det producerade materialet var tillräckligt för att besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor. Det trots att det producerade materialet endast bestod av 70 minuter. 

Vi beskrev i kapitel 4.3 Urval att vi utgick från ett bekvämlighetsurval, utifrån det var 
vi medvetna om att förskollärarna i studien var kända av varandra och kunde på så vis ha 
diskuterat liknande frågor på deras förskola tidigare. Å andra sidan är det enligt Dahlin-Ivanoff 
(2015) betydande för studien om deltagarna känner varandra sedan innan, då en redan 
existerande grupp har fördelen att skapa en förtroendefull miljö som innebär att deltagarna 
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öppet kan diskutera sina åsikter. Utifrån vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt gick det inte att 
skapa en objektiv bild av sanningen utan det var den sanning som konstruerades i de 
sammanhang vi befann oss i som var av betydelse (Burr, 2003; Lutz, 2009). Därav ansåg vi att 
deltagarnas tidigare kännedom om varandra inte var av betydelse för studiens resultat, utan att 
det var mer betydelsefullt att vara i en miljö där de öppet kunde diskutera sina åsikter. 

Vi var också medvetna om att vi i en av diskussionsfrågorna till fokusgruppssamtalet 
(se Bilaga 2) formulerat frågan som specifikt berör barn i behov av särskilt stöd, och var i och 
med det medvetna om att det kan ha haft inverkan på hur intervjudeltagarna diskuterade. I 
kapitel 4.9 Etiska ställningstaganden beskrev vi att vi utgick från Vetenskapsrådets etiska 
principer (2002) som inte längre fanns tillgängligt på Vetenskapsrådets hemsida. Vi var 
däremot medvetna om att de numera finns invävda i Vetenskapsrådets (2017) dokument God 
forskningssed. 
 

5. Resultat och analys 
Utifrån syftet med studien ville vi undersöka hur förskollärare under fokusgruppssamtal 
resonerar kring en inkluderande verksamhet för barn i en svensk förskolekontext. 

I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens resultat av fokusgruppssamtalen och 
med hjälp av våra analysverktyg, tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering, analysera 
materialet i anknytning till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet kommer att 
presenteras i tre teman vilka är: Kontextuella och organisatoriska faktorer i verksamheten, 
Möjligheter och begränsningar till att inkludera och Olika strategier för att arbeta med 
inkludering. Det första temat innehåller fyra empiriska utdrag, det andra temat innehåller fem 
empiriska utdrag och det sistnämnda temat innehåller fem empiriska utdrag. Efter varje tema 
kommer en sammanfattning av det resultatet. 
 
5.1 Kontextuella och organisatoriska faktorer i verksamheten  
Det här temat omfattar fyra empiriska utdrag där förskollärarna diskuterar planeringens 
betydelse för hur de kan arbeta med inkludering i verksamheten. 
 

Julia säger “Våra planeringar är ju a och o, hur vi...”. [...] Senare säger Tova “Och vi har ju börjat 
filma vår verksamhet jättemycket och det är ju verkligen fakt..., alltså den observationen och då 
kollar vi..”. [...] Evelina fortsätter med att säga “Man kan ha en bild men när man ser det utifrån 
ett annat perspektiv”, Julia fyller i med “Så ser man”, Evelina fortsätter att säga “Så kan man få 
ett par andra glasögon på sig också”. Tova stämmer in med att säga “Ja de får man verkligen” och 
fortsätter “Jag tänker just det här inkluderande, om man sitter och har någon alltså samling eller 
nånting och så tycker man kanske när man sitter där inne på samlingen att han vill ju aldrig va med 
och sen på filmen så ser man ju att det där barnet ändå står ju ändå vid kanten och lyssnar och 
liksom är ju med. Så det är ju verkligen och se att alla faktiskt är med alltså på ett sätt”. Evelina 
stämmer in genom att säga “Mmm” och Tova fortsätter “Det kan ju vara en faktor… Observerar 
verksamheten, för att kunna jobba vidare”. 

 
När Julia säger Våra planeringar är ju a och o synliggörs det att hon framställer planeringen 
som betydelsefull, däremot är det inte enbart hennes planeringar som är av betydelse utan att 
allas planeringar är det. Samtidigt som hennes uttalande belyser att det är hennes uppfattning 
om planeringen, att den är a och o, genom att säga det framstår det som att hon övertygar övriga 
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intervjupersoner. I Tovas uttalande Och vi har ju börjat filma vår verksamhet jättemycket 
synliggörs det att de i deras planering av verksamheten har börjat filma sin verksamhet för att 
se hur de arbetar. Det framkommer även att det är ett nytt sätt för dem att utvärdera sin 
verksamhet då hon använder ord som börjat. Genom vi och vår framstår det som att Tova talar 
utifrån sin avdelning och att de är eniga om metoden. Evelina förstärker Tovas uttalande genom 
att säga Man kan ha en bild men när man ser det utifrån ett annat perspektiv och fortsättningsvis 
Så kan man få ett par andra glasögon på sig också. Det synliggörs att de genom att filma 
verksamheten och sedan analysera filmen kan se saker de annars inte ser. Det beskrivs i 
uttalandet som att det krävs en observation i form av till exempel filmning, för att förskollärarna 
ska se att alla barn är med. De framställer filmning som ett betydelsefullt observationsverktyg 
eftersom de i analyserna av filmerna såg saker de inte såg innan, det framkom att de hade en 
tanke innan observationerna som sedan ändrades efter analyserna av filmerna. Efter deras 
analyser synliggörs det en ny kunskap för förskollärarna om vad som faktiskt skedde på filmen. 
Något Tova styrker i sitt uttalande då hon talar om när de har en samling eller nånting, och att 
det då är ett användbart verktyg att filma. För att senare på planeringen analysera materialet 
och se vad som egentligen pågick när hon säger sen på filmen så ser man ju att det där barnet 
ändå står ju ändå vid kanten och lyssnar och liksom är ju med. Det framkommer att Tova 
försvarar sin verksamhet då hon med videoobservation påpekar att alla faktiskt är med då de 
kunde se det på filmen. Däremot beskrivs det i Tovas uttalande att under genomförandet av 
exempelvis en samling framstår det som att barn som står vid sidan av inte är med på samlingen. 
Fortsättningsvis framkommer det i Tovas uttalande att filmer är användbara i planeringen av 
verksamheten, utvärderingen och för att få en förståelse av det som hände då hon säger 
Observera verksamheten, för att kunna jobba vidare. Då förskollärarna i utdraget fyller i efter 
varandra istället för att ha olika åsikter när de diskuterar observationsverktyg och planeringen 
av verksamheten, identifieras en tolkningsrepertoar som innebär att planeringen är av betydelse. 
I fokusgruppssamtalen framkommer det även att förskollärarna framställer sig som 
strukturerade och öppna för nya idéer som gör det möjligt att skapa en verksamhet som är 
inkluderande för alla barn. 
 

Moderatorn ställer frågan “Ni gör det möjligt genom att anpassa...?”, varpå Julia svarar 
“Verksamheten, alltså organisationen. Vi måste ju organisera vår verksamhet så att det funkar med 
rätt, alltså den här organisationsbiten först och främst. Det är ju chefen som fixar och donar, som 
har det ansvaret...”. Tova instämmer genom att säga “Ja precis”. Julia slutför sin mening genom 
att säga “...Och sen är en tydlig struktur på hur vi jobbar och ähm…”. 

 
När moderatorn ställer frågan framstår det som att hon strävar efter ett svar på hur deltagarna 
möjliggör något, varpå Julia svarar att det är verksamheten, alltså organisationen som ska 
anpassas för att möjliggöra inkluderingen för barn i behov av särskilt stöd. Hon fortsätter med 
att säga vi, vilket synliggör att hon framställer sig själv och sina arbetskollegor i ett kollektiv 
som innebär att de alla ska vara med och anpassa verksamheten. Genom det uttalandet använder 
hon sig av en retorik där hon för samtalet och talar åt de andra deltagarna. Det framträder en 
annan tolkningsrepertoar när Julia säger Det är ju chefen som fixar och donar, som har det 
ansvaret vilken är att det är chefens ansvar. Det framkommer att hon lade över ansvaret på 
chefen genom att hon använder ordet ju vilket belyser att hon lägger tyngd i uttalandet och 
verkligen påpekar att det är chefen som ansvarar för organisationen, men att det är 
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förskollärarna som utför arbetet. Genom att Julia lägger över ansvaret framställs det som ett 
slags skydd mot sig själv, vilket också innebär att hon positionerar och särskiljer sig själv från 
chefen. Samtidigt synliggörs det att hon kategoriserar chefen som en person som ansvarar att 
organisera verksamheten och att det sedan är deras ansvar att göra en tydlig struktur utefter 
chefens riktlinjer. Det framkommer att förskollärarna accepterat att bli delegerade ansvar och 
förstår vikten av en tydlig struktur. Tova håller med om att det är chefen som fixar och donar 
när hon säger Ja precis och därmed finner även hon sig i det Julia säger. Det förefaller som att 
de har en enig inställning till att det är chefen som fixar och donar. I Julias uttalande Och sen 
är en tydlig struktur på hur vi jobbar synliggörs det att hon återigen talar om att planeringen 
och kontextuella faktorer är av betydelse då hon belyser att det är förskollärarna som ska ha en 
struktur i arbetet. 
 

Tova säger “[...] men om man kanske ser att vi filmar och man ser någonting och man kan... aah 
varför gör det barnet alltid så? Jo men det kan vi ju ändå se ett mönster här”. Albina instämmer 
genom att säga “Ja men precis”. Julia säger “Är det på grund av oss?”, Tova instämmer och 
fortsätter “Ja precis, är det för många barn? Är det för...”. Julia fyller i “Är det fel miljö? Miljön 
är jätteviktig, så att den är rätt och även då för barnen med behov”. 

 
När Tova talar om film som observationsverktyg och ställer frågan Varför gör det barnet alltid 
så? förefaller det som hon genom att själv svara på frågan rättfärdigar filmning som en 
betydelsefull metod, eftersom hon påpekar att de genom film kan se det enskilda barnet. Utifrån 
det här uttalandet synliggörs det att hon framställer sig själv som en person som förstår 
betydelsen av att kunna se det enskilda barnet. Samtidigt som hon i uttalandet positionerar 
barnet som någon som gör något avvikande och att de genom film kan Se ett mönster på barnets 
beteende. Genom att hon säger det barnet framstår det som att det här är något hon upplevt i 
verksamheten och finner besvärligt, i uttalandet väljer hon specifikt ut ett barn som upplevs 
göra något avvikande och filmar situationer med barnet för att se mönster. Barnet framställs 
som avvikande från gruppen. Albina instämmer i uttalandet medan Julia fortsätter resonera 
genom att ställa frågan Är det på grund av oss? Det framkommer utifrån Julias fråga att det kan 
vara förskollärarna som är av betydelse för hur barnet är inkluderat och sedan agerar. Tova och 
Julia fortsätter att resonera kring vilka faktorer som är av betydelse för hur ett barn agerar vilket 
gör att de framställer sig själva som att de är kunniga och pålästa inom området att miljön kan 
ha en inverkan på barns agerande, genom att de ställer frågorna är det för många barn? och Är 
det fel miljö? Det framkommer att det inte enbart kan vara förskollärarna som är av betydelse 
utan även gruppstorleken och miljön som är av betydelse för hur barn agerar. När Julia säger 
Miljön är jätteviktig, så att den är rätt och även då för barnen med behov belyser hon i sitt 
uttalande att miljön är av betydelse då ordet jätteviktig används för att övertyga de andra 
deltagarna. Fortsättningsvis framställs miljön som en faktor för inkluderingen eftersom att hon 
sedan säger så att den är rätt och även då för barnen med behov. Julia talar om alla barn på 
förskolan men väljer att förtydliga att det gäller barn i behov av särskilt stöd genom att uttala 
dem specifikt och ordet även används. Det här synliggör en kategorisering av barn där hon 
särskiljer barn utefter deras behov. 
 

Johanna säger “Sen kan man ju alltid luta sig tillbaka på likabehandlingsplanen som vi har på 
förskolan och alla dokument”. Alexandra säger “Ja där har vi ju”. Johanna fortsätter “Som vi ju 
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liksom hela tiden visar på både för föräldrar och för dem som jobbar här”. “Mm” instämmer David. 
Johanna säger “Hur ähm, vad vi är skyldiga till att göra egentligen”. Alexandra, David och Elin 
instämmer genom att alla säger “Jaa”. 

 
I Johannas uttalande framkommer det att likabehandlingsplanen är ett av flera dokument som 
förskollärarna kan luta sig tillbaka på. Det förefaller även som om att förskollärarna alltid kan 
ha likabehandlingsplanen eller andra dokument som ett bevis för att upplysa andra personer om 
deras arbete. Andra personer synliggörs i utdraget som föräldrar och annan personal på 
förskolan. I och med det kan det belysas som att förskollärarna inte behöver utföra det som står 
i dokumenten eftersom att de kan använda det som bevis. Alexandra positionerar sig i nivå med 
Johanna då hon säger Ja där har vi ju vilket är ett instämmande uttalande. Samtidigt 
framkommer det att likabehandlingsplanen är ett dokument som visar på vad förskollärarna är 
skyldiga till att göra. Vilket gör att de särskiljer sig själva då det är de som har ansvaret och 
skyldigheterna att följa det som står i dokumenten. De framställer dokumenten som något som 
de är skyldiga att lyda under men det framkommer även att de använder dem som riktlinjer för 
att påvisa för föräldrar men även för sig själva hur de ska arbeta med likabehandling. 
 
5.1.1 Sammanfattning 
Utifrån 5.1 Kontextuella och organisatoriska faktorer i verksamheten uppmärksammade vi en 
tolkningsrepertoar som innefattar betydelsen av planeringen i de fyra empiriska utdragen, 
förskollärarna diskuterar planeringens betydelse för hur de kan arbeta med inkludering i 
verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. I deras diskussioner framgår det hur de börjat 
filma sin verksamhet och sedan med hjälp av att analysera materialet på deras planerings 
tillfällen ser saker de annars inte ser. Exempelvis diskuteras olika faktorer så som miljön och 
vad den har för betydelse i inkluderingsarbetet. I samtalen synliggörs det att de använder sig av 
flera dokument som bevismaterial på hur de arbetar med barn i verksamheten, bland annat 
nämner de likabehandlingsplanen. Det framkom hos förskollärarna som att de behövde fysiska 
dokument för att påvisa för till exempel föräldrar att de inte särskiljer barnen. Något som blir 
motsägelsefullt då de samtidigt i fokusgrupperna kategoriserar barn utefter deras behov. 
Tolkningsrepertoaren synliggörs genom att förskollärarna tillämpar retoriska ord i sina 
uttalande som till exempel a och o, ju och jätteviktig. I användandet av de orden förtydligas det 
att de har en gemensam förståelse för att planeringen är av betydelse för förskollärarnas arbete. 

Kategoriseringar som synliggjordes för oss var när Julia påpekade att det var chefen 
som hade ansvaret för organisationen, hon separerar sig själv men även de andra förskollärarna 
från chefen och ansvaret. Men också att de kategoriserar barnen och särskiljer dem utifrån deras 
behov. 
 
5.2 Möjligheter och begränsningar till att inkludera 
Det här temat omfattar fem empiriska utdrag där förskollärarna diskuterar möjligheterna för att 
arbeta med inkludering i förskolans verksamhet. 
 

Tova ställer sig frågan “Hur inkluderar vi alla i det vi gör? Är alla inkluderade?”, övriga 
förskollärare instämmer med “Mmm” och “Jaa”. Tova fortsätter “Där krävs ju alltså tänker jag i 
första hand framförallt närvarande pedagoger, alltså vi lyssnar”. [...] Evelina instämmer med att 
säga “Jag tänker samma.” och läser frågan på bordet “Vilka faktorer krävs för att kunna arbeta 
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med en inkluderande verksamhet anser ni?” och fortsätter “Jag tänker då att man får vara, ähm, vi 
som jobbar i verksamheten att vi har samma syn också”. Tova och Julia instämmer “Mmm” medan 
Evelina fortsätter “Kanske… annars kanske de bara blir att man stöter mot varandra”. “Vi har, ja 
vi jobbar mot samma mål.” instämmer Tova och Evelina svarar “Exakt”. 

 
Tova börjar med att ställa frågor för att sedan själv svara Där krävs ju alltså tänker jag i första 
hand framförallt närvarande pedagoger synliggörs det att närvarande pedagoger är av 
betydelse för inkluderingen av barn. Genom att använda orden krävs ju framkommer det en 
retorik som framställer inkluderingen som krävande, det är inget som kommer av sig själv utan 
det kräver av pedagogerna att de hela tiden måste arbeta hårt för att det ska ske. Utifrån det här 
uttalandet kan vi dra paralleller till temat ovan där Tova nu tar tillbaka ansvaret i form av att 
det är pedagogerna som ansvarar för verksamheten. Det framkommer att hon uttrycker sig 
utifrån sina egna erfarenheter då hon använder orden tänker jag, vilket även belyser att hon är 
osäker på hur hon ska uttrycka sig och använder orden för att på så vis inte få några 
invändningar. Vidare fortsätter hon med att säga vi lyssnar det uttrycks som att hon förstärker 
sitt uttalande om att det behövs närvarande pedagoger genom att föra de andra deltagarnas talan. 
Genom Evelinas uttalande Jag tänker samma synliggörs det att hon förstärker Tovas påstående 
om att närvarande pedagoger är av betydelse. Hon fortsätter sedan att läsa diskussionsfrågan 
och säger Jag tänker då att man får vara, ähm, vi som jobbar i verksamheten att vi har samma 
syn också. Det framkommer att samsynen är av betydelse för deras arbete med inkludering, och 
om de inte har samma syn på hur de ska inkludera barnen försvårar det deras arbete mot 
inkludering. Genom användandet av vi framkommer det en kategorisering där Tova ser sig själv 
som en deltagare i ett arbetslag. Eftersom att Evelina säger Jag tänker synliggörs det att hon 
talar utifrån sin verklighet. Genom att Tova och Julia båda säger Mmm efter Evelinas uttalande 
synliggörs det att de håller med om att samsynen är av betydelse samtidigt som det framkommer 
att de bekräftar Evelinas tanke. Evelina fortsätter att argumentera för samsynens betydelse 
genom att säga annars kanske de bara blir att man stöter mot varandra. Det framstår som att 
om de inte har samsyn på inkludering i arbetslaget blir det svårt att jobba mot samma mål och 
istället för ett nära samarbete kommer de istället att dra mot olika håll. Däremot kan det i 
Evelinas användande av ordet Kanske belysas som att hon är tveksam till det hon säger och 
skyddar sig från eventuella invändningar. Genom att Tova säger Vi har, ja vi jobbar mot samma 
mål framkommer det att Tova instämmer i Evelinas uttalande om att de bör ha samma syn i 
verksamheten för att arbeta med inkludering. Vilket Evelina ger gensvar på genom att säga 
Exakt och därmed bekräftar att hon och Tova talar om samma sak.  
 

Tova säger “Men jag tror att det bara positivt för andra barn eller alltså, för alla barn och se alla 
barn eller vad man ska säga”, övriga förskollärare instämmer med “Aah”. Tova fortsätter “Ähm, 
att vi kan vara olika och ha olika behov”, varpå Julia tillägger “Olikheter berikar så att det är ju 
liksom någonting som vi lyfter hela tiden”. 

 
När Tova säger positivt för andra barn framstår det som att barnen särskiljs från varandra. Det 
framkommer i uttalandet som att det genom att ha en mångfald av barn i gruppen härdar dem 
till att se på olikheter som något positivt, vilket samtidigt belyser barn i behov som något som 
ska visas upp för att övriga barn ska läras acceptera. Tova talar om betydelsen för barn att se 
varandra genom att hon säger för alla barn och se alla barn och använder ordet positivt. Det 
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förefaller som om att hennes uttalande kommer från hennes uppfattning då hon använder orden 
jag tror vilket framträder som en osäkerhet i hennes yttrande, något hon även förstärker med 
att avsluta meningen med eller vad man ska säga. Trots Tovas osäkra uttalande synliggörs det 
att de övriga deltagarna ändå instämmer genom att säga Aah. Tova fortsätter att förklara sig 
genom att säga vi kan vara olika och ha olika behov vilket hon förtydligar genom uttalandet att 
alla är olika och har olika behov. Det synliggörs att Julia fortsätter på Tovas spår genom att 
säga Olikheter berikar så att det är ju liksom någonting som vi lyfter hela tiden, genom att hon 
säger Olikheter berikar så förstärker hon Tovas uttalande och fortsätter sedan att också säga att 
det är något som berikar verksamheten. Genom att Julia säger ju och vi synliggörs det att hon 
lägger tyngd i uttalandet och på så vis även påvisar att det är så de ser på olikheter att de berikar. 
Utifrån den här analysen framkommer det att förskollärarna framställer sig själva som 
sympatiska då de samtalar om att olikheter berikar, vilket belyser att de inte gör skillnader 
mellan olika individer. 
 

“[...] Jag tänker alltså återigen det här att vi liksom tar oss den rätten att fixa det” säger Evelina, 
“Aah” instämmer de övriga förskollärarna. Evelina fortsätter “Utan att det liksom ingenting aah 
vi har ingen möjlighet”, Tova säger “Neej” och Julia säger “Då går vi ju neråt” och fnissar. [...] 
Evelina fortsätter “Så att alla barn blir inkluderade och då även såklart barn i särskilt behov”, Tova 
håller med genom att säga “Ja det tycker jag med, det finns liksom ingenting man kan välja på”, 
Evelina instämmer “Nej men precis, utan det är liksom så här är det. Det är svart på vitt bara”. 

 
Evelina funderar kring diskussionsfrågans utformning och säger vi liksom tar oss den rätten att 
fixa det, det framkommer i uttalandet att det är förskollärarna som ansvarar för att se till att 
verksamheten inkluderar barnen. Genom att hon säger återigen, synliggörs hur Evelina betonar 
att det här är sagt förut och att det är något som behöver upprepas. Det går att tyda i Evelinas 
uttalande, att förhållningssättet är att möjligheterna finns. Det synliggörs även att hon i sitt 
uppdrag som förskollärare inser att alla barn ska inkluderas då hon pekar på att de ska fixa det. 
Genom att Evelina säger Jag tänker i början av meningen framkommer det att hon säger det 
utifrån sin uppfattning men samtidigt påpekar hon att det är de som ska arbeta med inkludering 
då hon sedan säger vi. Ingen av de övriga deltagarna säger emot uttalandet utan alla instämmer 
med Aah, vilket framstår som att de håller med om det Evelina säger. Evelina påpekar att de 
inte ska ha synsättet att de inte har några möjligheter att inkludera då hon säger Utan att det 
liksom ingenting aah vi har ingen möjlighet. Genom att Tova säger Neej framgår det att hon 
inte heller har synsättet där möjligheter inte finns. Det synliggörs även att Julia har det synsättet 
då hon säger Då går vi ju neråt. När Julia använder ordet vi kategoriserar hon sig själv som 
deltagare i ett arbetslag där alla går nedåt. Genom att hon använder ordet ju framstår det som 
att hon förstärker både sitt uttalande men även de andras då hon håller med i det de säger. 
Fortsättningsvis fyller Evelina på i uttalandet genom att säga Så att alla barn blir inkluderade, 
det belyser att hon förtydligar det hon tidigare sagt men även det som de andra sade, samtidigt 
som det beskrivs som att inkludering är något som berör alla barn. Genom att Evelina lägger 
till då även såklart barn i särskilt behov i sitt uttalande synliggörs det att hon poängterar att 
möjligheterna ska finnas även för de barnen i behov av särskilt stöd, vilket också medför att 
hon kategoriserar barn och särskiljer dem utifrån behov. I Tovas uttalande Ja det tycker jag med 
framträder det att hon talar om samma tolkningsrepertoar då hon instämmer i det som tidigare 
sagts. Hon fortsätter sedan med att säga det finns liksom ingenting man kan välja på framstår 
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det som att hon återupptar Evelinas uttalande om att det ska fixas och syftar på att det är i deras 
uppdrag som förskollärare att inkludera alla barn i verksamheten. Samtidigt som det 
framkommer i hennes ordval ingenting man kan välja på kan ifrågasättas om hon gjort 
annorlunda om hon hade fått välja. Evelina förtydligar genom att säga så här är det och Det är 
svart på vitt bara vilket framstår som att hon förstärker deras synsätt, att det inte finns någon 
annan möjlighet än att arbeta med inkludering. 
 

Moderatorn ställer frågan “Hur ser ni på möjligheterna att inkludera barn i behov av särskilt stöd… 
om ni skulle ha någon med det på er avdelning?”, Olivia svarar “För mig tycker jag att det är 
självklart att de ska inkluderas, men möjligheterna kanske inte är jättestora om du kanske inte har 
resurs om det kräver mycket...”. “Det är en process” säger Sanna. Olivia fortsätter att säga “Det 
kanske kräver en person för att kunna vara inkluderad, för att kunna fokusera och för att kunna. 
Och då är det inte lätt om du inte har en som är avsatt för det”. Lova säger “För då kan det ju 
istället bli så att om du har en som är i behov av särskilt stöd, att det är den som tar alltihopa och 
då får ju inte de andra sin del”. Olivia fortsätter “Det är ju mycket man vill om man tänker på det, 
men möjligheterna är inte alltid...”. 

 
När moderatorn ställer frågan förefaller det som att hon leder in deltagarna att diskutera ämnet 
inkludera barn i behov av särskilt stöd, något som framställs som en ledande fråga. Utifrån 
Olivas svar För mig tycker jag att det är självklart att de ska inkluderas synliggörs det att hon 
talar utifrån sin egen erfarenhet och att hon har förhållningssättet att barn i behov av särskilt 
stöd ska vara inkluderade i verksamheten. Utifrån Olivias svar framgår det att den ledande 
frågan inte fångade hennes uppmärksamhet, utan istället blir det en kategorisering av barn då 
hon säger de. Samtidigt framkommer det att hon inte alltid ser möjligheterna då hon säger men 
möjligheterna kanske inte är jättestora och syftar då på att det behövs resurser för att kunna 
inkludera barn i behov av särskilt stöd om det kräver mycket. I Sannas uttalande Det är en 
process påpekar hon förloppet att få en resurs till verksamheten. Fortsättningsvis nämner Oliva 
Det kanske kräver en person då hon upplyser om att en extra person är ett hjälpmedel för att 
kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd. Men hennes uttalande är osäkert eftersom att hon 
använder ordet kanske, det framkommer att det inte alltid behövs en extra person för att kunna 
inkludera. Olivia går sedan från att vara osäker till att faktiskt säga det är inte lätt om du inte 
har en som är avsatt för det, vilket hon belyser genom att påpeka att det faktiskt behöver vara 
en person till barn i behov av särskilt stöd för att de ska kunna vara inkluderade i verksamheten. 
Hon säger däremot inte att det behöver vara en resurs som är avsatt utan det framkommer att 
någon av personalen på förskolan kan vara den person som är avsatt för barn i behov av särskilt 
stöd. Däremot säger Lova att ett barn i behov av särskilt stöd behöver mer stöd vilket synliggör 
att det ändå behövs en resurs för annars får ju inte de andra sin del. När Lova säger de andra 
synliggörs en kategorisering av barn i uttalandet, hon beskriver tydligt att det finns en skillnad 
på de barn som är i behov av särskilt stöd och de som enligt henne inte har det. Det framkommer 
utifrån Lovas uttalande som att barn i behov av särskilt stöd tar mycket plats i gruppen och att 
hon då anser att det finns barn som inte får sin del. Genom att hon använder sig av ordet ju 
framkommer det att hon lägger tyngd i uttalandet och att de andra barnen också behöver 
närvarande personal. I Olivias uttalande Det är ju mycket man vill synliggörs det att hon har 
förhållningssättet och viljan att inkludera men samtidigt säger hon men möjligheterna är inte 
alltid vilket belyser att hon har begränsningar i att alltid se möjligheterna. Olivia framställer sig 



	 19	

själv med en viss uppgivenhet, hon har ambitionen att inkludera men inser också sina 
begränsningar. I det här utdraget framkommer det en ny tolkningsrepertoar som innebär att 
möjligheterna inte alltid finns. Det synliggörs att Olivia och Lova båda ser svårigheterna i att 
arbeta inkluderande. 
 

Alexandra säger “De ska vara språkliga miljöer där det hela tiden sker ett lärande och olika 
språkande möten”. David säger “Ja och där sker en liksom vänskap, alltså man skapar någonting 
alltså som barn sinsemellan alltså. Elin säger “Ja där de skapar relationer”, “Ja relationer” 
upprepar David. Elin fortsätter “Det är inte vi som är det viktiga egentligen utan det är liksom 
vännerna runt omkring”. “Aah, och där är miljön jätteviktig” säger David. 

 
När Alexandra säger De ska vara språkliga miljöer framkommer en konstruktion där språket 
står i centrum för ett lärande. Genom att hon säger hela tiden uttrycks det att det ska ske ett 
lärande i alla möten hos barnen under deras dag på förskolan. Utifrån hennes uttalande 
framkommer det även att hon talar om språkande möten. Att David instämmer i det hon säger 
synliggörs då han säger Ja och fortsätter sedan med att säga och där sker liksom en vänskap 
vilket beskrivs som att i språkliga möten uppkommer det en vänskap hos barnen, det beskrivs 
däremot som att det inte uppkommer en vänskap i miljöer där barnen inte samtalar. David 
fortsätter förklara språkliga möten med att säga alltså man skapar någonting alltså barn 
sinsemellan alltså, David positionerar här barnen som att det är de som sinsemellan konstruerar 
en vänskap utan förskollärarnas inverkan. I och med det positioneras personalen som passiva 
och som några som inte ska inverka på barnens kontaktskapande. När David använder ordet 
man för att förklara att det är barnen han menar framkommer en tvetydighet, först säger han att 
barnen själva ska konstruera sina vänskaper. Samtidigt som det i Davids man får det att låta 
som att det redan är förutbestämt från förskollärarnas sida att det ska ske vänskapsrelationer 
genom språkliga möten. När Elin säger Ja där de skapar relationer framkommer det att det 
finns en kunskap inom arbetslaget att det är så här de arbetar med barnen. Det framkommer 
även att de positionerar barnen som kompetenta att skapa de här relationerna då Elin säger de. 
När Elin säger Det är inte vi som är det viktiga egentligen fortsätter hon med att belysa att det 
är barnen som står i centrum, hon positionerar sig själv men även de andra kollegorna som 
mindre betydelsefulla vilket framkommer då hon säger vi. Elin fortsätter meningen med att säga 
utan det är liksom vännerna runt omkring framkommer det tydligt att hon framställer barnens 
vänskapsrelationer som mer betydelsefulla än relationen till personalen. David lägger till i 
diskussionen och där är miljön jätteviktig vilket synliggör att allt hänger ihop för förskollärarna, 
språkliga möten, vänskap och miljön. Det framträder en tolkningsrepertoar som innefattar 
kategoriseringar som vi och dem när förskollärarna diskuterar barnens relationer, där 
förskollärarna inte är betydelsefulla i det sammanhanget. 
 
5.2.1 Sammanfattning 
Utifrån 5.2 Vilka möjligheter för inkludering synliggörs i samtalen framkommer det i 
förskollärarnas samtal att det behövs närvarande pedagoger som lyssnar på barnen. Det 
framkom även i diskussionerna att de som arbetar på avdelningen bör ha en samsyn. En samsyn 
för dem var att de gemensamt i arbetslaget ser på inkludering på samma sätt. Ett förhållningssätt 
som diskuterades av förskollärarna var att vi kan vara olika och ha olika behov vilket synliggör 
att alla är olika och har olika behov. Samtalet fortsätter med att det tas upp att Olikheter berikar 
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så att det är ju liksom någonting som vi lyfter hela tiden, vilket uttrycks som att de ser på 
olikheter som något positivt och som hela tiden lyfts i verksamheten. 

I förskollärarnas diskussioner framträder tolkningsrepertoaren om de ständiga 
möjligheterna till inkludering och de använder ord som fixa det som ett förtydligande. Vi såg 
även att de kopplar inkludering till sitt uppdrag som förskollärare då de säger det finns liksom 
ingenting man kan välja på vilket kan belysas som att de förstår vikten av inkluderingsarbetet 
i deras roll som förskollärare. Trots det lyfts det en annan tolkningsrepertoar som innebär att 
möjligheterna inte alltid finns vilket styrks med uttalandet men möjligheterna kanske inte är 
jättestora. Vilket belyser att viljan finns men att de ändå förstår omfattningen av vad det är som 
krävs av dem och att de inser att det kan finnas begränsningar i form av för lite personal. Det 
framkommer i diskussionen en tolkningsrepertoar som innefattar kategoriseringar som vi och 
dem när förskollärarna diskuterar barnens relationer, där förskollärarna inte är betydelsefulla i 
det sammanhanget. Det framkom även i förskollärarnas samtal att det skulle finnas miljöer som 
bjöd in till att barnen själva utan personalen skulle inkludera varandra. Barnen positioneras som 
kompetenta och att det i de språkliga mötena skulle möjliggöras vänskapsrelationer utan 
personalens påverkan. Det framkommer i det här temat att förhållningssättet hos förskollärarna 
är att det är en självklarhet att alla barn oavsett särskilt stöd ska inkluderas men att de samtidigt 
inser att det är en process och att det många gånger uppstår hinder för inkluderingsarbetet. 
Tolkningsrepertoaren som säger att förhållningssättet är att möjligheterna finns, synliggörs 
genom att förskollärarna tillämpar retoriska ord i sina uttalande som till exempel vi, jag tänker, 
och ju. Den andra tolkningsrepertoaren som säger att möjligheterna inte alltid finns synliggörs 
genom att förskollärarna använder retoriska ord i sina uttalande som till exempel inte och ju. 
Genom att benämna sig själva som ett vi blir resultatet att de kategoriserar sig som ett kollektiv 
där konsekvensen blir att det krävs en samsyn inom arbetslaget. Det framkom även 
kategoriseringar av barn i form av att de benämndes som de andra, vilket medför att barnen 
särskiljs utefter behov. 
 
5.3 Olika strategier för att arbeta med inkludering  
Det här temat omfattar fem empiriska utdrag där förskollärarna diskuterar olika strategier att 
arbeta med inkludering för barn i behov av särskilt stöd. 
 

Moderatorn frågar “Hur gör ni då det, hur arbetar ni då för att man ska kunna inkludera alla 
barn?”, Julia svarar “Genom att vi delar ju in oss i grupper till exempel, eller det är väldigt viktigt 
att varje barn kommer till tals och att blir sedda... ähm... och att vi ser varje barn...”. Evelina säger 
“Att de får känna att de blir tagna på allvar också ju”, “Ja precis” instämmer Julia. 

 
Moderatorn ställer en följdfråga för att få tag i något som tidigare inte sagts till fullo. Det 
synliggörs i hennes fråga att hon strävar efter att få veta hur just de arbetar med inkludering då 
hon säger ni. Genom Julias svar vi delar ju in oss i grupper till exempel framkommer det att 
dela in sig i grupper är en av flera strategier för att arbeta med inkludering. Genom att använda 
ordet vi kategoriserar hon sig själv som deltagare i ett arbetslag som delar in barnen i grupper. 
Eftersom hon använder sig av ordet ju synliggörs det att hon lägger tyngd vid att indelade 
grupper är ett användbart arbetssätt. Det framkommer samtidigt att det inte är gruppindelningen 
i sig som är avgörande för att alla barn blir inkluderade utan att hon genom att använda ordet 



	 21	

eller egentligen menar att det avgörande för att barn ska bli inkluderade är att varje barn 
kommer till tals och de blir sedda. Genom att Julia använder sig av ordet vi synliggörs det att 
det är förskollärarna som ska se varje barn och i uttalandet framställer Julia sig själv och sina 
arbetskollegor som empatiska personer då de säger att varje barn ska komma till tals och bli 
sedda. Evelina fortsätter med att poängtera att barnen inte enbart ska bli sedda utan de ska även 
bli tagna på allvar. Genom att använda ordet ju synliggörs det att hon förstärker vikten av att 
alla barn ska bli tagna på allvar. 
 

Albina säger “Alltså att det ska finnas liksom hjälpmedel så att det fungerar”, Julia instämmer 
“Javisst”, varpå Tova fyller i “Ja om man nu då har ett handikappat barn som har liksom rullstolar 
och de ja... pilatesbollar alltså det här tillbehör...”. “Ja att det finns liksom” instämmer Albina. 
Julia säger “Vi ser ju barnens behov av vad barnen behöver ha här på vår förskola”. 

 
Utifrån Albinas uttalande framkommer det att en strategi för inkludering är att det ska finnas 
hjälpmedel så att det fungerar, vilket beskrivs som att utan hjälpmedel uppstår hinder i att 
arbeta inkluderande. I uttalandet framkommer det även att förskolan bör ha de hjälpmedel som 
behövs för att det ska fungera för varje barn. Då Tova fortsätter diskussionen med att benämna 
olika hjälpmedel som rullstolar och pilatesbollar utvecklar hon Albinas påstående om att 
hjälpmedel underlättar. Det synliggörs en kategorisering i form av användningen av ordet 
handikappat, vilket framstår som att hon förklarar för sig själv att det även behövs vissa 
hjälpmedel för just de barnen. Det framkommer att Albina håller med Tova genom att hon 
upprepar att hjälpmedel ska finnas. Julia uppmärksammar att de utgår ifrån barnens behov då 
hon påpekar att vi ser och utifrån det synliggörs att de framställer sig själva som kunniga och 
medvetna om vilka hjälpmedel som behövs på deras förskola för att arbeta med inkludering. 
Det synliggörs i uttalandet att de är medvetna och kunniga inom området om vilka strategier 
och hjälpmedel som behövs. 
 

Tova säger “Ja för vi inkluderar ju de barnen, det gör vi verkligen alltså i vår verksamhet också 
och där kanske det också är viktigt att man delar upp sig i grupper till exempel”, “Mm” instämmer 
Julia. Tova fortsätter “För om det är något annat särskilt stöd, vad ska man säga någon ADHD 
eller vad det kan vara”, “Mm” instämmer Albina. Tova fortsätter “Kanske man har något annat 
behov, ähm, och det lär man sig”. Evelina säger “Jag tycker att man pysslar och har sig utifrån… 
Alla har ju mer eller mindre någonting som man måste ta hänsyn till eller...”, “Mm” instämmer 
övriga förskollärare. Evelina fortsätter “Alltså man försöker verkligen hela tiden prova nytt och 
göra så att de blir sitt bästa jag hela tiden och att de lär sig och de får möjlighet till det”, “Hela 
tiden” instämmer Albina. 

 
När Tova säger de barnen synliggörs en kategorisering där hon särskiljer barnen utifrån deras 
möjlighet att medverka i verksamheten. Genom att säga det gör vi verkligen framkommer det 
att hon förstärker för de andra förskollärarna om att det inte enbart är hon som inkluderar barnen 
utan att alla på förskolan eller avdelningen gör det, vilket hon påpekar att hon vet om. Genom 
att använda ordet vi kategoriserar hon sig själv som en deltagare i arbetslaget. Hon fortsätter 
sedan säga kanske det också är viktigt att man delar upp sig i grupper, genom att Tova använder 
ordet kanske, synliggörs det att hon uttrycker sig med en osäkerhet. Det framstår som att hon 
inte riktigt vet om det är just viktigt men ändå påpekar att gruppindelning är något positivt. Då 
Julia ger ett instämmande Mm framkommer det att hon håller med om att grupper är något 
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positivt, men även att det är något som de gör på förskolan. Det kan finnas olika 
kategoriseringar hos Tova för barn i behov av särskilt stöd och genom användandet av ordet 
man synliggörs det att hon syftar till att förskollärarna lär sig och får strategier för hur de ska 
bemöta och inkludera barnen. Evelina utgår från sin egna uppfattning då hon börjar med att 
säga Jag tycker. Det framkommer som att Evelina i sitt uttalande förklarar pysslar och har sig 
när hon därefter säger Alla har ju mer eller mindre någonting som man måste ta hänsyn till. 
Det synliggörs att hon inte strävar efter att kategorisera barnen utifrån särskilda behov utan 
påpekar att alla barn har något behov som de behöver ta hänsyn till. Något de andra 
förskollärarna håller med om då ingen av dem säger emot uttalandet. Det synliggörs även att 
Tova nu lämnar kategoriseringarna bakom sig eftersom att hon håller med i det Evelina sa. 
Fortsättningsvis synliggörs det en strategi hos Evelina för att inkludera vilken är att hela tiden 
prova nytt. Då hon genom att säga man framstår det som att hon påpekar att det är förskollärarna 
som ska göra det. Eftersom att Evelina använder ordet verkligen synliggörs det att hon använder 
en retorik för att övertala de andra förskollärarna om att det hon säger är sanning. Det synliggörs 
även i Evelinas uttalande om att prova nytt att hon gör det för att barnen ska få komma till sin 
rätt. Något Albina instämmer i genom att säga Hela tiden. Det synliggörs i deras uttalanden att 
de framställer sig själva som nytänkande och att de inte strävar efter att stagnera i sitt arbete. 
 

Felicia säger “Jag kan även tycka personlighet med barnen, vissa barn syns och hörs väldigt mycket 
och blir väldigt alltid, men de som inte syns och hörs…. blir… hur man inkluderar dem. De som 
liksom inte tar för sig själv, utan de som man vill ha med in i…”, Olivia fyller i “Att man lyfter fram 
dem”, varpå Felicia säger “Ja att de också har”. Lova säger “Och då blev det som vi pratade om 
att i den här lilla samlingen att man då kan välja istället, bara de tysta barnen, och då får de mer 
möjlighet att komma fram, och prata när de andra som är så tar för sig”, Olivia fyller i “Då tycker 
jag nog att det är lättare med att liksom inkludera de lite tystare och försiktigare barnen på stora 
barn”. 

 
Genom att Felicia säger Jag kan även tycka personlighet med barnen framkommer det att hon 
talar utifrån sina erfarenheter om hur barns personlighet kan ha betydelse för inkluderingen. 
Felicia fortsätter med att säga vissa barn syns och hörs väldigt mycket vilket synliggör att hon 
kategoriserar barn utifrån deras personlighet i hur stor plats de tar i barngruppen. I Felicias 
uttalande men de som inte syns och hörs belyser hon att det är hos de barnen inkluderingsarbetet 
bör fokuseras, vilket även framkommer då hon säger hur man inkluderar dem. Hon förstärker 
sitt uttalande genom att säga De som liksom inte tar för sig själv, utan de som man vill ha med 
in i vilket synliggör att hon återigen påvisar att det är de barnen som de kategoriserar inte tar 
för sig som de behöver lägga mer fokus på. Något Olivia håller med om då hon säger Att man 
lyfter fram dem vilket synliggörs genom att de ser på problemet på samma sätt och att de 
funderar över strategier på hur de ska inkludera de här barnen som är kategoriserade som att de 
inte tar för sig, till exempel nämns genom att lyfta fram de tysta barnen. Utifrån Felicias 
uttalande Ja att de också har uttrycks det som att de barnen också ska få sin plats. Då Lova 
pratar om den lilla samlingen synliggörs en strategi vilken är att dela in barnen i mindre grupper 
för att på så vis underlätta inkluderingsarbetet. Fortsättningsvis säger Lova bara de tysta barnen 
vilket synliggörs genom att hon påpekar att en annan strategi till inkludering kan vara att 
kategorisera barnen i grupper utefter deras personlighet. Olivia faller in i diskussionen då hon 
påpekar att det är lättare att inkludera äldre barn som är lite tystare och försiktigare, vilket 
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belyser att hon inte ser på samma möjligheter för att inkludera barn utan kategoriserar dem 
utifrån ålder. Det framkommer att det är hennes åsikt då hon säger Då tycker jag, samtidigt som 
uttalandet framstår som osäkert eftersom att hon använder ordet nog. 
 

Alexandra säger “Jag tänker ju genus också, hur ska jag komma in på det... Alltså det här 
genustänket, hur vi är, hur är vi mot barnen? Hur vi möter, bemöter barnen”. “Mm” instämmer 
Elin, Alexandra fortsätter “Tänker jag också då inkludering där”. “Jaa, verkligen” säger David. 
“Hur vi tilltalar flickor och pojkar på olika sätt, åh får de samma inkludering?” säger Alexandra 
och fnissar. Johanna säger “Får de ta lika mycket plats?”, “Tar de lika mycket plats, ja men precis” 
säger Alexandra.  

 
När Alexandra säger Jag tänker ju genus också framkommer det att Alexandra belyser att hon 
besitter kunskap om att genus har betydelse för verksamheten och hur hon i verksamheten 
bemöter barn, hon särskiljer sig i uttalandet från de andra förskollärarna. Samtidigt som det i 
hennes uttalande framstår som att hon är osäker på hur hon ska göra det rent praktiskt. Hon 
fortsätter med att ställa sig frågorna hur vi är, hur är vi mot barnen och nu väljer hon att använda 
sig av ord som vi vilket synliggör att hon inte enbart syftar till sig själv utan till alla som jobbar 
i verksamheten, som ett kollektiv. När Alexandra säger hur vi bemöter barnen framkommer det 
som att hon är medveten om att de bemöter barnen olika men att de samtidigt har kunskapen 
om att de inte ska göra det. Alexandra drar paralleller mot inkluderingen vilket framkommer då 
hon säger Tänker jag också då inkludering där och genom att säga där synliggörs det i hennes 
uttalande att hon menar i genus sammanhang. David instämmer med Alexandra och lägger till 
i diskussionen Hur vi tilltalar flickor och pojkar på olika sätt. Det framkommer från Davids 
kommentar att han också är medveten om att det ska finnas ett genustänk i verksamheten och 
genom att säga vi positionerar han både sig själv och sina kollegor som belyser att alla ska tänka 
på hur de tilltalar flickor och pojkar. Han fortsätter med att säga åh får de samma inkludering? 
Något som synliggörs i det här uttalandet är att det finns en osäkerhet hos David om han 
särskiljer pojkar och flickor eller inte. Det framkommer att han måste tänka till och ställa sig 
själv frågan om barnen framställs olika beroende av kön och hur de i så fall inkluderar barnen 
efter det. Johanna kommer in i diskussionen genom att säga Får de ta lika mycket plats? Vilket 
återigen synliggör en osäkerhet hos förskollärarna om de särskiljer barnen eller inte. Genom att 
Johanna säger Tar de lika mycket plats? framkommer det att hon nu positionerar flickor och 
pojkar olika och att de tar olika mycket plats i verksamheten. När Alexandra säger Ja men 
precis framkommer det att hon har samma inställning som Johanna. 
 
5.3.1 Sammanfattning 
Utifrån 5.3 Olika strategier för att arbeta med inkludering framkommer det att de talar om 
tolkningsrepertoaren att olika strategier som till exempel gruppindelning underlättar arbetet 
med inkludering. De fortsätter diskussionen med att säga att det är av betydelse för 
inkluderingen att varje barn kommer till tals och de blir sedda. Det synliggörs att det egentligen 
inte är gruppindelningen i sig som är avgörande utan det är att varje barn blir sedda. De 
använder sig även av ord som vi i samtalet vilket belyser att det är de som förskollärare som 
ska se varje barn. De diskuterar även en strategi i inkluderingsarbetet att det bör finnas 
hjälpmedel i verksamheten för att underlätta inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd, 
vilket belyser att utan hjälpmedel försvårar det deras arbete mot inkludering. Det synliggörs 
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kategoriseringar i form av att de använder ord som handikappat och de barnen för att förklara 
barn i behov av särskilt stöd, vilket framstår som att hon förklarar för sig själv att hjälpmedel 
behövs för just de barnen, vilket medför att hon särskiljer barn utifrån deras möjlighet att 
medverka i verksamheten. I samtalen framkom det att de behöver använda sig av flera olika 
strategier i arbetet med inkludering då de förklarar att de pysslar och har sig för att kunna möta 
alla barn. Samtidigt säger de att Alla har ju mer eller mindre någonting som man måste ta 
hänsyn till, vilket belyser att hon inte strävar efter att kategorisera barnen utifrån särskilda 
behov utan påpekar att alla barn har något behov som de behöver ta hänsyn till. Det diskuterades 
även att en strategi för att inkludera är att hela tiden prova nytt, vilket framställer dem som 
medvetna om att inget barn är den andre lik och att det hela tiden behövs nya strategier i arbetet 
för att kunna möta alla barn. Tolkningsrepertoaren som säger att strategier underlättar arbetet, 
synliggörs genom att förskollärarna tillämpar retoriska ord i sina uttalanden som till exempel 
ju, vi, man och verkligen. Det framkom även i deras diskussioner att de hade funderingar kring 
hur de bemötte barnen utifrån kön. Något som också framkom var att de var osäkra på hur de 
egentligen gjorde och fick ställa sig själv frågor som får de samma inkludering? och Tar de lika 
mycket plats? 
 

6. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare under fokusgruppssamtal resonerar kring 
en inkluderande verksamhet i en svensk förskolekontext. Studiens forskningsfrågor är: Vilka 
tolkningsrepertoarer kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd framträder i 
förskollärarnas diskussioner? och Vilka kategoriseringar av barn eller vuxna synliggörs i 
fokusgruppssamtalet? 

Nedan presenterar vi utifrån studiens syfte och forskningsfrågor diskussionen av 
resultatet i studien kopplar de till kapitel 1. Inledning och 2. Tidigare forskning. Diskussionen 
är uppdelat i tre teman; 6.1 En strukturerad verksamhet, 6.2 Att finnas till för alla barn och 6.3 
Att tillgodose alla barns behov. Avslutningsvis presenterar vi studiens slutsats. 
 
6.1 En strukturerad verksamhet 
Utifrån de citatutdrag som vi presenterar i 5.1 Kontextuella och organisatoriska faktorer i 
verksamheten framkom det för oss en tolkningsrepertoar, den om planeringens betydelse. Det 
framkommer i deras diskussioner att de filmar sin verksamhet och att de sedan på deras 
planeringar analyserar ur olika perspektiv. I analyserna kan de se saker de annars inte ser, om 
alla barn faktiskt är med men även det enskilda barnet. De diskuterar även att de med hjälp av 
videoobservation kan se om ett barn gör något avvikande och att de på så vis kan urskilja ett 
mönster vilket de anser är av betydelse för dem. Något som framkommer i våra analyser är att 
förskollärarna framställer sig själva som kunniga och inlästa inom området. Palla (2011) 
beskriver i sin studie att personalen på förskolan är oroliga när de ser ett barn med avvikande 
beteende. Det här är något som skiljer sig från vårt resultat då det för oss framstår som att 
förskollärarna inte är oroliga utan istället ser möjligheter i sin planering med hjälp av 
videoobservation, för att hitta lösningar och arbeta inkluderande i sin verksamhet. En avgörande 
faktor Demirkaya och Bakkaloglu (2015) lyfter i sin studie är att barn i behov av särskilt stöd 
inte har samma relation till personalen på förskolan som typiskt utvecklade barn och därmed 
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blir barn i behov av särskilt stöd inte inkluderade på samma sätt som typiskt utvecklade barn. 
Det här är också något som skiljer sig från vårt resultat då förskollärarna i vår studie diskuterade 
betydelsen av att se att alla barn faktiskt är med och att se det enskilda barnet, vilket de synliggör 
genom att återigen benämna videoobservation som ett användbart verktyg. Utifrån vårt resultat 
framstår det som att de nyligen börjat använda sig av videoobservation och därmed förstår 
betydelsen av det som ett verktyg för att kunna förbättra inkluderingsarbetet i sin verksamhet. 
Något vi finner intressant är att förskollärarna ser så många möjligheter med videoobservation. 
Samtidigt som förskollärarna påpekar vikten av att se det enskilda barnet framkommer det ändå 
i resultatet att de flertalet gånger kategoriserar barnen utefter deras förmåga att medverka i 
verksamheten. 

I vårt resultat framkommer det att förskollärarna framställer sig själva som strukturerade 
och öppna för nya idéer då de diskuterar att en anpassad verksamhet möjliggör inkludering. 
Vilket även framkom i Akalin et al. (2014) och Leatherman (2007) och Vakil et al. (2009) 
studier då de skriver att en stöttande och inkluderande miljö möjliggör ett lärande där alla barn 
kan lära sig tillsammans. Vi finner det utifrån vårt resultat intressant att diskutera vem det är 
som egentligen har ansvaret. Finns det en som har det yttersta ansvaret egentligen eller är det 
så att chefen tillsammans med förskollärarna har ansvaret att tillsammans forma en verksamhet 
där alla barn blir inkluderade? I deras diskussioner kan vi se att de kategoriserar chefen som den 
som ansvarar för organisationen men att det är de som förskollärare som utför 
inkluderingsarbetet, vilket framstår som en roll de accepterat. Resultatet visar att det är 
förskollärarnas ansvar att göra en tydlig struktur men att det är chefen som ansvarar för 
organisationen. I resultatet framgår det att förskollärarna har betydelse för hur barn är 
inkluderade, men även att miljön och gruppstorleken är av värde för inkluderingen. I Akalin et 
al. (2014) studie framkom det att förskollärarna är positiva till att arbeta utefter ett 
inkluderingsperspektiv trots att de har erfarit problem med inkluderingen tidigare. Däremot 
skriver Lee et al. (2015) i deras studie att förskollärarna har en tveksam inställning till att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i sina verksamheter. Förskollärarna i vår studie påpekar 
i resultatet att inkluderingen gäller alla barn och då även barn i behov av särskilt stöd. Därav 
framstår det som att förskollärarna har en positiv inställning till att arbeta med inkludering. 

Det synliggörs i förskollärarnas samtal att de diskuterar olika konstellationer i 
verksamheten, något även Vakil et al. (2009) lyfter i sin studie. Forskarna skriver att 
förskollärarna bör planera en verksamhet med olika lärtillfällen som är kopplade till förskolans 
läroplan för en inkluderande miljö som främjar klimatet på förskolan. Till skillnad från Vakil et 
al. finner vi inte i vårt resultat att förskollärarna kopplade planeringen av verksamheten till 
läroplanen och vi ställer oss därmed frågan varför inte läroplanen framkommer i diskussionerna. 
Förskollärarna diskuterar endast dokumentet likabehandlingsplanen. En tanke vi har är att det i 
läroplanen inte framskrivs specifikt om inkludering utan det istället skrivs fram att varje barn 
ska bli bemött efter deras behov. Därmed synliggörs det för oss varför förskollärarna inte 
diskuterar läroplanen till en inkluderande verksamhet. Däremot går det i läroplanen (Skolverket, 
2016b) att läsa att förskolan ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. Vi finner 
det därför intressant att inkludering inte kopplas till läroplanen trots att vi i avläsningen av den 
kan se att det ska ske en inkludering på förskolorna i Sverige. 
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6.2 Att finnas till för alla barn 
Utifrån de citatutdrag som vi presenterar i 5.2 Möjligheter och begränsningar till att inkludera 
framkommer det för oss olika tolkningsrepertoarer, en av dem är att förhållningssättet är att 
möjligheterna finns. Att alla är olika och att olikheter kan berika verksamheten är något 
förskollärarna diskuterar i våra fokusgrupper. Det här är även något Vakil et al. (2009) 
framhåller i deras studie då de skriver att en inkluderande miljö främjar klimatet på förskolan, 
och på så vis också ökar mottagligheten och acceptansen av mångfald. Det är även något vi kan 
koppla till Chi-huang och Kit-ying (2010) och Purdue et al. (2009) studier då de skriver att det 
är av betydelse att förskollärare ständigt har ett intresse i att se skillnader och mångfald som en 
tillgång hos barn. Utifrån förskollärarnas diskussioner synliggörs det att de framställer sig själva 
som sympatiska då de påvisar att de, precis som författarna ovan skriver, accepterar mångfalden 
i barngruppen och att olikheter berikar. 

Resultaten i Palla (2009) och Lundqvist (2016) studier visar att det är förskollärarnas 
uppdrag att skapa förutsättningar för lärande för de barn som vistas i förskolan. I vårt resultat 
diskuterar förskollärarna aldrig något om barns lärande, däremot diskuterar de att det är de som 
har ansvaret i verksamheten att inkludera alla barn, vilket framstår som att de förstår sitt uppdrag 
som förskollärare att alla barn ska inkluderas. Vi finner det intressant att förskollärarna inte 
diskuterar om barns lärande i den meningen, utan de diskuterar snarare exempelvis att barn bör 
se alla barn, vilket i sig framstår som att de blir ett lärande av att se varandras likheter och 
olikheter. Utifrån deras diskussioner att de inte ska ha synsättet att möjligheter inte finns 
framkommer det även ett förtydligande i diskussionen genom att de säger att det även gäller de 
barn i behov av särskilt stöd. Det framkommer även i vårt resultat att barnen skapar relationer 
mellan varandra utan förskollärarnas deltagande, här framställs barnen som kompetenta då de 
skapar relationerna själva. Det är intressant att förskollärarna påpekar att det är de som har 
ansvaret att inkludera alla barn i verksamheten, samtidigt som de framställer barnen som 
kompetenta att skapa relationer själva. Enligt Palla (2011) finns det en risk att förskolans 
personal värderar barn och deras kunskaper på grund av de högre kraven att verksamheten ska 
anpassas till alla barn. Det finns en risk enligt Palla att utrymmet för varje individ att utvecklas 
begränsas och att inte samma förutsättningar för utveckling ges. I större delen av vårt resultat 
ser vi inga likheter till det Palla skriver då förskollärarna är tydliga med att framhålla att de har 
förhållningssättet att alla barn oavsett särskilt stöd ska inkluderas. Däremot i vissa delar av 
resultatet framkommer det ändå viss tveksamhet i förskollärarnas diskussioner då de diskuterar 
att de inte alltid ser möjligheter, vilket vi kan se som att de konstruerar en annan 
tolkningsrepertoar än tidigare. Det diskuteras att de kanske behöver extra resurser i form av 
ytterligare personal i arbetslaget vilket belyser att det är svårt att räcka till om det inte finns 
personal. 

Enligt Purcell et al. (2007) gynnar en inkluderande förskolemiljö alla barn som vistas i 
den, det här är något som vi ser i vårt resultat att förskollärarna inte alltid håller med om. I 
enstaka diskussioner hos förskollärarna framgår det att de anser att de andra barnen faktiskt 
också behöver en närvarande pedagog då de sa då får ju inte de andra sin del. Vilket synliggörs 
i deras resonemang att om det finns barn som är i behov av särskilt stöd, och att det inte finns 
personal som täcker upp, leder det till att alla barn i gruppen blir påverkade. Det här är något vi 
kopplar till Nilholm (2015) då han framhåller att stöd och utbildning är två faktorer som är av 
betydelse när det gäller lärares inställning till inkludering. Nilholm framhäver även att lärare är 
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mest tveksamma till inkludering när det gäller barn i behov av särskilt stöd som kräver resurser 
som verksamheten inte har på plats. Utifrån förskollärarnas diskussioner ovan framkommer det 
att de har förhållningssättet och viljan att inkludera men inser också sina begränsningar då det 
kommer till personaltätheten. Däremot kan det finnas en skillnad mellan vårt resultat och 
Nilholms då hans studie är genomförd med lärare och vår med förskollärare. En begränsning 
som Lutz (2006, 2009) skriver om är att ekonomin är en faktor som begränsar resurser för barn 
i behov av särskilt stöd. Han lyfter fram att det är ekonomin som styr förskolans verksamhet 
och de resurser som verksamheten tar del av, samt hur resurserna anpassas och avgränsas. 
Däremot kan vi inte i vårt resultat synliggöra vilken begränsning som förskollärarna har, om de 
ens har någon, men precis som Lutz skriver kan det vara så att ekonomin är en faktor. Det kan 
dock bero på andra faktorer som förskollärarna väljer att inte presentera i fokusgruppssamtalen. 

Utifrån våra fokusgruppsdiskussioner fick vi fram resultatet att förskollärarna anser att 
det behöver finnas närvarande pedagoger för att kunna arbeta med inkludering på förskolan. 
Det framkommer i diskussionerna att de behöver ha en samsyn i arbetslaget så att de jobbar mot 
samma mål. Finns det ingen gemenskap i arbetslaget kan det i stället bli att de bara stöter emot 
varandra enligt våra intervjudeltagare. Det här är även något Lieber et al. (2000) och Purcell et 
al. (2007) skriver om i sina studier, att arbetslaget behöver ha en gemensam vision. De lyfter 
fram att arbetslaget på förskolan behöver utforma en struktur för en inkluderande 
förskoleverksamhet. 
 
6.3 Att tillgodose alla barns behov 
Utifrån de citatutdrag som vi presenterar i 5.3 Olika strategier för att arbeta med inkludering 
framkommer det för oss tolkningsrepertoaren att olika strategier underlättar arbetet med 
inkludering. En strategi som framkommer i förskollärarnas diskussioner är att de föredrog att 
dela in barnen i mindre grupper för att underlätta inkluderingsarbetet. De använder strategin för 
att på så vis lättare kunna se varje barn och att varje barn ska få komma till tals. I Akalin et al. 
(2014) och Leatherman (2007) och Vakil et al. (2009) visar de olika resultaten att en stöttande 
och inkluderande miljö möjliggör ett lärande där alla barn kan lära sig tillsammans. I vårt 
resultat synliggörs det att förskollärarna genom att använda sig av gruppindelning får fram den 
stöttande och inkluderande miljö som författarna ovan skriver om. En sak vi finner intressant är 
när förskollärarna diskuterar att det finns strategier på att dela in barnen i grupper genom att 
kategorisera dem utefter deras personlighet, till exempel att möjligheten finns att dela in de mer 
tysta barnen i egna grupper för att de på så vis ska få komma till tals. I Okongo et al. (2015) 
studie visar resultatet att det finns begränsningar i en inkluderande förskoleverksamhet i form 
av att barnen inte får den tid de behöver för att lära sig och utvecklas. I likhet med Okongo et 
al. framkommer det att förskollärarna i vår studie berättar att en möjlighet för barn som 
kategoriseras som tystare är att lyfta fram dem under exempelvis en samling och på så vis ge 
dem den tid de behöver för att lära sig och utvecklas. 

En annan strategi som förskollärarna diskuterar är att hjälpmedel på förskolan ska finnas 
och utan hjälpmedel uppstår det hinder i inkluderingsarbetet. Utifrån att förskollärarna 
kategoriserar barn med handikapp framkommer olika hjälpmedel som exempelvis rullstolar och 
pilatesbollar, det innebär att det behövs vissa hjälpmedel för just de barnen på förskolan. Lee et 
al. (2015) kommer fram till att förskollärare är tveksamma gentemot barn med till exempel 
rörelsehinder, synfel och ADHD. Vi ser däremot inte i vårt resultat att förskollärarna är 
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tveksamma utan de påpekar att vissa hjälpmedel behövs för barn med till exempel ett handikapp. 
Fortsättningsvis uppmärksammar vi att förskollärarna i vår studie utgår ifrån barnens behov och 
de diskuterar att hjälpmedel som ska finnas på deras förskola ska vara utifrån de behov som 
barnen har där. Vi drar kopplingen till Akalin et al. (2014) då de skriver att förskollärarna 
behöver hjälpmedel och lämpliga miljöer för att praktiskt kunna arbeta med inkludering. Precis 
som Akalin et al. beskriver framkommer det att förskollärarna i vår studie anser att hjälpmedel 
behöver finnas men då utifrån barnens behov för att kunna arbeta med inkludering. I vårt resultat 
kan vi se att förskollärarna kategoriserar barnen men samtidigt ser vi att de inte alltid strävar 
efter att kategorisera barnen utifrån deras behov av särskilt stöd utan det synliggörs att alla barn 
har något behov som de behöver ta hänsyn till. När Evelina i resultatet säger jag tycker man 
pysslar och har sig framkommer det att hon tillämpar olika strategier för hur hon ska bemöta 
och inkludera alla barn. I motsättning till vårt resultat lyfter Westman (2014) fram att det finns 
begränsningar i verksamheten då förskollärare är osäkra på deras professionella kunskap. Vi 
fick snarare fram att förskollärarna verkar medvetna om att barnen på deras förskola har olika 
behov som de behöver förhålla sig till i arbetet, då de diskuterar att barnen inte enbart blir sedda 
på förskolan utan även blir tagna på allvar. 

Enligt Zhang (2011) är uppbyggnaden av miljön på förskolan betydelsefull, så att den 
anpassas för alla barn samt att personalen arbetar över gränserna och att det öppnar upp för ett 
kollegialt lärande. I likhet med Zhang kan vi se att förskollärarna i vår studie bygger upp miljön 
på olika sätt då de diskuterar att de hela tiden provar nya konstellationer, för att barnen ska 
komma till sin rätt. Genom det här framställer förskollärarna sig själva som nytänkande och att 
de är öppna för nya influenser, men även att de inte strävar efter att stagnera i sitt 
inkluderingsarbete. 
 
6.4 Slutsats 
Vi drar utifrån den här studien slutsatsen att förskollärarna resonerar kring en inkluderande 
verksamhet där det framkommer att planeringen är betydelsefull, att det alltid finns möjligheter 
till inkludering och att olika strategier underlättar arbetet med inkludering, vilket synliggjordes 
genom tolkningsrepertoarer, kategoriseringar och retoriska strategier. Det framkommer även i 
resultatet att förskollärarna ansvarar för att planera verksamheten. I och med det är det enligt 
förskollärarna av betydelse att de inom arbetslaget har en samsyn som ser på olikheter som en 
tillgång. Det finns enligt förskollärarna möjligheter till inkludering i verksamheten, däremot 
framkommer det till viss del i resultatet en tveksamhet till inkluderingsmöjligheterna. 
Slutsatsen i studien är även att förskollärarna hittar nya strategier och är på så vis nytänkande 
och öppna för nya möjligheter att inkludera alla barn, men samtidigt framkommer det i 
resultatet att förskollärarna kategoriserar barnen utefter deras förmåga att delta i verksamheten. 
 

7. Didaktiska implikationer 
I den här studien vänder vi oss i första hand till verksamma förskollärare (de som arbetar inom 
förskolans kontext) och förskollärarstudenter. Studien gör det möjligt att lyfta fram vilka 
tolkningsrepertoarer och kategoriseringar som förskollärare resonerar kring i en inkluderande 
verksamhet i en svensk förskolekontext. Eftersom att tidigare forskning bland annat lyfter fram 
inkluderingens betydelse för barnen i förskolan, därför är våra förhoppningar att vår studie ska 
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kunna tillämpas för att synliggöra hur förskollärare samtalar om en inkluderande verksamhet 
och på så vis väcka diskussioner på andra förskolor. Genom att fler förskolor öppet diskuterar 
ämnet inkludering gör det förhoppningsvis att förskollärarna blir mer öppna att vilja och kunna 
inkludera alla barn. 
 

8. Vidare forskning 
Den här studien behandlar hur förskollärare resonerar i ett fokusgruppssamtal om inkludering, 
där tolkningsrepertoarer och kategoriseringar synliggjorts. Vi finner det av intresse att forska 
vidare från vår studie och då genomföra en studie med fler deltagare, för att på så vis påvisa ett 
bredare resultat. Det hade även varit intressant om vidare forskning hade gjorts internationellt, 
för att då se hur förskollärare i andra länder resonerar kring inkluderingen och vilka 
tolkningsrepertoarer och kategoriseringar som då synliggörs. En annan intressant infallsvinkel 
hade varit om vidare forskning hade genomförts med observationer, där fokus till exempel 
ligger på att studera hur förskollärare inkluderar barn i verksamheten rent praktiskt. Den 
forskningen hade både kunnat göras i en svensk förskolekontext men även internationellt. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi heter Annika Jönsson och Sandra Karlsson, och studerar till förskollärare på Högskolan i 
Halmstad. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete, där vi kommer att genomföra en 
studie. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare under fokusgruppssamtal resonerar 
kring inkluderande verksamhet i förskolan. 
 
Studien kommer att ske genom ett fokusgruppssamtal, vilket är en typ av intervjumetod där 
flera intervjupersoner deltar samtidigt. Intervjun kommer att ske på din arbetsplats såvida ni 
inte har några andra önskemål. När och vilken dag samtalet utförs på kommer vi tillsammans 
med er överens om via telefon eller mejl. Du har möjlighet att ställa frågor angående studien 
innan intervjun börjar, antingen på plats eller via telefon. Intervjun uppskattas pågå i 30 
minuter. Till vår hjälp i dokumentationsarbetet kommer vi att videofilma. 
 
I studien tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom den 
information som framgår i det här brevet uppfyller vi informationskravet. Genom att ni ger ert 
skriftliga samtycke till att delta i studien uppfylls samtyckeskravet. Ni har möjlighet att avbryta 
er medverkan när som under studiens gång. Intervjumaterialet kommer hanteras på ett sådant 
sätt att utomstående inte kan identifiera vem eller vilka som deltagit i studien, namn och 
arbetsplats avidentifieras och fingeras. Därmed uppfylls konfidentialitetskravet. 
Nyttjandekravet innebär att intervjumaterialet endast kommer att användas för studiens 
ändamål, efter avslutad kurs kommer materialet att förstöras. 
 

Er medverkan hade varit mycket värdefull för oss! 
 
Vill du veta mer, kontakta 
 
Annika Jönsson, (nr/mejl) 
Sandra Karlsson, (nr/mejl) 
Jonnie Eriksson, Examinator (mejl) 
 
Jag samtycker till att delta i studien 
 
 
_________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur ser ni på möjligheterna vid er förskola att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 
verksamheten? 

• Vilka faktorer krävs för att kunna arbeta med en inkluderande verksamhet anser ni? 
 
 
Följdfrågor: 
Fråga 1 

• Om ja, hur arbetar du då för att kunna erbjuda dessa möjligheter? 
• Om inte, hur skulle du då önska att det skulle kunna fungera istället? 

 
Fråga 2 

• Varför? 
• Hur? 

 
Allmänt 

• Vad kan ni i förskolan förbättra för att ytterligare inkludera alla barn? 
• Hur tänker du då? 
• Skulle du kunna utveckla detta lite mer? 
• Finns det fler aspekter som du kan berätta om som du inte har nämnt nu? 
• Du sa innan … skulle du kunna förtydliga det? 
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