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Abstract
Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en
inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av
förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. Denna
problematik har även lett till att inkluderingsuppdraget har ifrågasatts på den politiska arenan vilket
leder till att det är högaktuellt att synliggöra hur uppdraget framställs. Studien syftar till att synliggöra
vilka föreställningar som framträder om en inkluderande förskola för alla barn genom skrivningar i ett
onlineforum för förskolefrågor, samt identifiera vilka tolkningsrepertoarer dessa skrivningar producerar
och upprätthåller genom att besvara följande frågeställningar: Hur skrivs det om inkludering av barn i
behov av särskilt stöd på förskoleforum på sociala medier? och Vilka tolkningsrepertoarer om
inkludering av barn i behov av särskilt stöd framträder genom dessa skrivningar?. Studiens
metodologiska ansats ligger vid netnografi, som syftar till att studera individers sociala interaktioner
online och ramas in av den socialkonstruktionistiska teoribildningen med diskursanalys och
diskurspsykologi som analytisk utgångspunkt. Studiens resultat visar på att inkludering av barn i behov
av särskilt stöd å ena sidan framställs som förskolans skyldighet och barns rättighet men å andra sidan
framställs implementeringen som problematiskt samt att problematiken distanseras från förskolans
utbildning. Följaktligen framställs inkludering av barn i behov av särskilt stöd i föreliggande studie som
ett ideologiskt grundat uppdrag där det också framgår en diskrepans mellan intentioner och
implementering.

Nyckelord: inkludering, barn i behov av särskilt stöd, förskolan, social interaktion, netnografi
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Förord
Vi vill börja med att tacka administratörerna på Förskolan.se som gav oss möjligheten att
genomföra denna studie, torts att en okonventionell forskningsmetod tillämpats. Vi vill även
tacka våra handledare Carina och Ann-Charlotte för hjälpsam vägledning under arbetets gång.
Vi vill även rikta ett tack till alla lärare, föreläsare, handledare och studiekamrater vi mött under
de senaste åren som delat livliga diskussioner och lärorika reflektioner, utan er hade bara våra
ryggsäckar varit halvfulla.

Vi vill även tacka varandra för en 3,5 års lång dialog som lett fram nya insikter och en allt mer
välfylld kunskapsryggsäck som slutligen genererat föreliggande studie.
Slutligen vill vi tacka alla i vår närhet som fått så ut med allt mellan himmel och jord, samt allt
där ovanför, under och mittemellan.

Maria Engdahl & Frida Olsson
2020-01-16
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Inledning
Barn i behov av särskilt stöd avser alla barn som kortsiktigt eller långsiktigt är i behov av stöd
för att kunna delta i förskolans utbildning (SFS 2010:800) och rättigheterna för barn som anses
vara i behov av särskilt stöd har under föregående sekel accentueras. Detta då intentioner om
ett skolväsende fritt från segregering av barn i behov av särskilt stöd tagit form genom reformer
av lagstiftning och läroplaner (Ahlberg, 2007; Nilholm & Göransson, 2013). Redan i
Barnstugeutredningens betänkande (SOU 1972:26) framgick det att barn i behov av särskilt
stöd i största möjliga mån skulle ha rätt till att lära och utvecklas inom ramen för förskolans
ordinarie utbildning. I betänkandet framhölls det även att utbildningen skulle utformas på ett
sådant sätt att barns olika behov skulle tillgodoses så att individen i största möjliga mån inte
segregeras från övriga barngruppen (ibid.). Dessa avsikter om en utbildning för alla barn har
ytterligare definierats och idag vilar förskolans uppdrag på en demokratisk grund. Där rådande
styrdokument tillskriver alla barn, oavsett förutsättningar och behov, rätten till lärande och
utveckling inom ramen av samma utbildning (SFS 2010:800; Skolverket; 2018) och förordar
därigenom tydliga avsikter om en inkluderande förskola för alla barn.

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd har dock ingen entydig definition men det finns en
konsensus att det rör sig om mer än bara fysisk placering (Haug, 2017) i en förskola för alla
barn. Szönyi & Söderqvist Dunkers (2018) lyfter fram flera sammanlänkade aspekter av
delaktighet som kan bidra till att perspektivera och definiera innebörden av inkludering. Fysisk
placering och tillgång till fysiska miljöer framhålls förvisso som grundbulten för delaktighet
men utgör inte helheten. Delaktighet för barn i behov av särskilt stöd utgörs också av att de har
tillträde till förskolans meningssammanhang, där de tillsammans med andra barn och vuxna
kan vara och accepteras som aktiva medaktörer. Inkludering kan följaktligen definieras som att
barn i behov av särskilt stöd har likvärdiga möjligheter som alla andra barn att tillgå, förstå och
delta i förskolans kontext.

Dock framgår där en rådande diskrepans mellan intentioner om en inkluderande förskola för
alla och faktisk implementering i praktiken (Ahlberg, 2007; Haug, 2017; Nilholm & Göransson,
2013). Denna diskrepans betonas också i en nyligen utgiven granskningsrapport från
Skolinspektionen (2017), där det framhålls att förskolan överlag implementerat fysisk
inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd, då dessa barn sällan segregeras från övriga
barngruppen. Däremot påpekas det i samma rapport att barn i behov av särskilt stöd ofta
begränsas i sina möjligheter till att vara och accepteras som aktiva medaktörer och att dessa
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barn istället tilldelas en roll som passiva bisittare utan likvärdiga möjligheter till lärande,
utveckling och samhörighet.

I ljuset av denna diskrepans har det under senaste året bildats en osäkerhet kring framtiden för
intentionerna om ett skolväsende fritt från segregering av barn i behov av särskilt stöd som växt
fram under föregående sekel. Detta då intentionerna har lyfts och ifrågasatts på den politiska
agendan, där det framgår att alternativa lösningar bör övervägas eftersom intentionerna inte har
realiserats. Istället framhävs barns rätt till särskilt stöd som av större vikt än deras rätt till
inkludering (Socialdemokraterna, 2019). Det betonas som centralt att inkluderingsuppdragets
politiska natur inte bör förringas, eftersom de politiska intentioner som vinner mark avgör hur
implementeringen av ett inkluderande skolväsende fortskrider (Nilholm & Göransson, 2013).
Därav blir det av betydelse att synliggöra vilka föreställningar som råder i relation till en
inkluderande förskola för alla för barn, eftersom rådande föreställningar kan ha konsekvenser
för huruvida intentioner om en inkluderande förskola för alla barn vidhålls.

I dagens samhälle lever individer ett allt mer uppkopplat liv, därav kan deras varande online
inte ses som olikt från deras varande offline. Istället bör individers varande online snarare ses
som en del av deras helhetliga varande (Berg, 2015) och utgör därav en kontext som är
nödvändig att studera för att förstå hur den moderna människan konstruerar sin omgivning och
verklighet. Därav utgör en netnografisk metodologi i föreliggande studie till möjligheten att
synliggöra individers föreställningar om en inkluderande förskola för alla barn, genom att
studera vad som skrivs om ämnet online.

Syfte & Frågeställning
Studien syftar till att synliggöra vilka föreställningar som framträder om en inkluderande
förskola för alla barn genom skrivningar i ett onlineforum för förskolefrågor, samt identifiera
vilka tolkningsrepertoarer dessa skrivningar producerar och upprätthåller.

Hur skrivs det om inkludering av barn i behov av särskilt stöd på förskoleforum på
sociala medier?

Vilka tolkningsrepertoarer om inkludering av barn i behov av särskilt stöd
framträder genom dessa skrivningar?
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Tidigare forskning
I följande avsnitt kommer tidigare forskning med relevans för studien att presenteras från både
nationell och internationell forskning, där de presenterade studierna framställs genom
övergripande tematiseringar. De tematiseringar som presenteras härefter är följande: Barn i
behov av särskilt stöd; En förskola för alla barn; Inkludering av barn i behov av särskilt stöd;
Erfarenheter som grund för attityder till inkludering; Netnografisk forskning. Efter denna
presentation följer en sammanfattning av den tidigare forskning som redogjorts för.

Barn i behov av särskilt stöd
I sin studie syftade Palla (2011) till att synliggöra hur subjektet barn i behov av särskilt stöd
konstrueras av förskolans personal genom deras sätt att tala och skriva om dessa barn i
förskolans diskursiva praktik. Resultatet visade på att subjektet barn i behov av särskilt stöd
konstrueras i relation till det normala barnet, där barnets behov ses som en avvikelse från det
normala.

Genom Lindqvists (2013) avhandling belyses synen på barn i behov av särskilt stöd som
avvikande genom ytterligare ett perspektiv. Avhandling syftade till att undersöka olika
yrkesgruppers syn på barn i behov av särskilt stöd inom det svenska skolsystemet. Studiens
teoretiska utgångspunkt ligger vid kritisk pragmatism för att synliggöra hur olika
yrkeskategoriers uppfattningar uppkommer, etableras och bibehålls. Yrkesgrupperna som
representerades i studien var förskollärare (n=199), resurspedagoger (n=56), specialpedagoger
(n=35), speciallärare (n=22), klasslärare (n=147) och ämneslärare (n=123). Resultatet från
Lindqvist (2013) avhandling visar på att majoriteten inom samtliga yrkesgrupper anser att det
är inneboende brister hos barn som avgör huruvida barn kommer att anses vara i behov av
särskilt stöd. Samt att förskollärare sällan anser att barns behov av särskilt stöd sällan grundar
sig i utbildningens bristande förmåga att möta barns varierande behov.

I motsats till Lindqvists (2013) avhandling visar Lutz (2009) studie på att pedagoger i förskolan
i viss mån tar avstånd från att definiera barn i behov av särskilt stöd utifrån inneboende brister.
Studien syftade (ibid.) till att kritiskt granska hur barn i behov av särskilt stöd definieras i
förskolans utbildning och organisation genom att analysera vilka diskurser som får genomslag.
Resultatet visar på att pedagoger aktivt tar avstånd från diagnostiserande diskurser vid både tal
om barn i behov av särskilt stöd samt vid ansökningar om resursstöd till dessa barn. I motsats
till pedagogers avståndstagande får däremot diagnostiserande diskurser genomslag genom
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förskolans administrativa processer då barn som har fastställda diagnoser tilldelas resursstöd i
större utsträckning än barn som endast anses vara i behov av särskilt stöd.

En förskola för alla barn
I sin avhandling syftade Assarson (2007) till att synliggöra hur en skola för alla definieras och
konstrueras genom de diskurser som framgår av yrkesverksammas (n=17) utsagor. Resultatet
visar på att yrkesverksamma skapar en meningsfullhet i uppdraget men det framgår också
skillnader och likheter i inställningen till en skola för alla, där det råder flertalet tolkningar av
begreppet inkludering och en variation av arbetssätt för att uppnå inkludering.

I samstämmighet med resultatet från Assarsons (2007) avhandling belyser Granboms (2011)
avhandling hur svenska pedagoger (n=46) framställer förskolan som en plats med olika
sammanhang för olika barn genom sociala representationer. Teorin om sociala representationer
syftar till att synliggöra hur människors vardagliga interaktion skapar och bibehåller kunskaper
som baseras på ”sunt förnuft”. Resultatet visar på att pedagogerna framställer förskolan som en
plats med två motsättande kontexter. Förskolan framställs å ena sidan ideologiskt som en plats
för alla barn men å andra sidan framställs förskolan även som en plats där alla barn inte passar
in.

Jämfört med resultatet från Assarsons (2007) och Granboms (2011) avhandlingar visar
Markströms (2005) studie på en delvis annan bild av hur en förskola för alla barn framställs.
Studien syftade (ibid.) till att skapa en förståelse för hur förskolan som institution konstrueras
av förskolans aktörer genom att studera förskolan sociala praktiker och resultatet visar på att
förskolans aktörer tillsammans konstruerar en institution som snarare kan ses som “En förskola
för det normala barnet”. Där barn inom denna institution följaktligen definieras som normala
eller avvikande, beroende av hur väl barn anpassar sig till förutbestämda sätt att vara ett normalt
förskolebarn.

Likt resultatet från Markströms (2005) studie visar Pallas (2018) studie på hur svenska
förskolan blir en annan plats för barn i behov av särskilt stöd jämfört med barn utan särskilt
stödbehov. I studien syftade Palla (2018) till att synliggöra och problematisera åtgärdsprogram
som en del av specialpedagogiska processer i den svenska förskolan utifrån Foucaults teori om
normaliserande granskning och hierarkisk övervakning. Genom studiens resultat framträder en
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bild av att pedagoger genom upprättandet av åtgärdsprogram förflyttar barn i behov av särskilt
stöd från förskolans strävansmål till att istället examineras utifrån uppnåendemål.

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd
I en studie av Lundqvist (2016) vars syfte var att beskriva och analysera övergångarna från
förskolan till skolan hos en grupp barn (n=16) i behov av särskilt stöd visar resultaten på att på
att barnens möjligheter till inkludering varierade. Där förändringar av barnens villkor vid
övergångarna från förskolan till skolan, kvalitetsskillnader mellan olika förskolor och skolor
samt en bred och varierad bild av barn i behov av särskilt stöd framhålls som avgörande
aspekter. Det framstår även av studien (ibid.) att det råder en osäker inställning till inkludering
av barn i behov av särskilt stöd och en mångfald av riktlinjer som bidrar till stor tolkningsvidd
och osäkerhet inför uppdraget.

I Jonsdottirs (2007) studie konkretiseras konsekvenserna av den tolkningsvidd och osäkerhet
kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd som framställdes genom Lundqvist (2016)
studie. I studien syftade Jonsdottir (2007) till att kartlägga förskolebarns (n=353)
kamratrelationer samt hur pedagoger (n=50) skattade barnens sociala förmågor. Studien
inramades dels av pluralistisk moralteori, som syftar till att beskriva människans beroende av
erkännande från andra i sin omgivning. Samt teorier kring social förståelse, som berör hur barn
i förskoleåldern förstår och förkroppsligar sin sociala omgivning. Resultatet från studien (ibid.)
visade på att det fanns en skillnad mellan olika avdelningar huruvida barnens kamratrelationer
var inkluderande eller exkluderande. Där pedagogerna uppvisade större tilltro till barnens
sociala förmågor på de avdelningar som kännetecknades av inkluderande kamratrelationer.
Pedagoger hade också i större utsträckning negativ tilltro till den sociala förmågan hos barn
som exkluderades från kamratrelationer.

I relation till resultaten från Lundqvist (2016) och Jonsdottirs (2007) studier som visar på
varierande möjligheter till inkludering för barn i behov av särskilt stöd visar en avhandling av
Granbom (2011) på att det går att förändra barn rådande möjligheterna till inkludering. Syftet
med avhandlingen var att undersöka huruvida pedagogisk processreflektion kan bidra till att
pedagoger förbättrar samspelsprocesser och barns delaktighet i förskolan. Genom studien fick
pedagoger (n=15) från fem olika avdelningar möjligheter att använda pedagogisk
processreflektion för att synliggöra och tolka rådande samspelsprocesser på respektive
avdelningar. Inledningsvis framgick det att avdelningarnas samspelsprocesser ledde till att en
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del barn uppfattades som avvikande och problematiska vilket i sin tur ledde till exkludering.
Genom tillfällena av pedagogisk processreflektion kunde däremot pedagogerna skapa en
gemensam förståelse för hur dessa samspelsprocesser kunde förändras genom att vända bort
blicken från enskilda barn som avvikande till att synliggöra brister inom utbildningen.
Resultatet (ibid.) visade också på att denna förändrade syn på samspelsprocesserna ledde till att
pedagogerna uppfattade att barn som tidigare setts som exkluderade istället kunde inkluderas.

Erfarenheter som grund för attityder till inkludering
I en intervjustudie med jordanska förskollärarstudenter (n=20) använde sig Fayez, Dababneh
& Jumiaan (2011) av tolkande analysmetod för att närma sig deltagarnas upplevelser av
fenomenet inkludering. Resultatet visade på att de förskolärarstudenter som hade haft möjlighet
att undervisa barn i behov av särskilt stöd under sin praktik ansåg att deras upplevelser av
inkludering varit negativa. Genom resultatet framträdde det dessutom att dessa
förskollärarstudenter hade större oro inför inkludering jämfört med förskollärarstudenter utan
erfarenheter av att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

Likt Fayez et al. (2011) inramades Akdağ & Hasers (2017) studie av tolkande analysmetod för
att närma sig deltagarnas upplevelser av fenomenet inkludering. I studien deltog turkiska
förskollärarstudenter (n=16) som till skillnad från Fayez et al. (2011) studie även fick möjlighet
att dela med sig av erfarenheter vid två tillfällen under deras första år som verksamma
förskollärare. I slutet av utbildningen upplevde förskollärarstudenterna att deras erfarenheter av
att undervisa barn i behov av särskilt stöd varit negativa under deras praktiktillfällen (Akdağ &
Haser, 2017). Till skillnad från förskollärarstudenterna från Fayez et al. (2011) studie uppgav
förskollärarstudenterna i Akdağs & Hasers (2017) studie ändå hög motivation till att undervisa
barn i behov av särskilt stöd vid detta tillfälle. Under första året som yrkesverksamma
förskollärare hade endast ett fåtal (n=4) undervisat barn i behov av särskilt stöd. De
förskollärare som upplevde att de inte lyckats inkludera barn som var i behov av särskilt stöd
uttryckte att deras motivation inför inkludering hade avtagit samt att de tvivlade på sig själva i
rollen som förskollärare. I motsats ökade motivationen till inkludering hos förskollärare som
upplevde att de lyckats inkludera barn som var i behov av särskilt stöd.
Dias & Cadime (2016) och Štemberger & Kiswarday (2018) enkätstudier visar precis som
Akdağs & Hasers (2017) resultat att erfarenheter av att undervisa barn i behov av särskilt stöd
kan ha negativa konsekvenser för pedagogers inställning gentemot inkludering. Båda studierna
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syftade till att identifiera bakgrundsvariabler som hade konsekvenser för attityder gentemot
inkludering hos portugisiska förskollärare (n=68) (Dias & Cadime, 2016) och slovenska
pedagoger (n=261) (Štemberger & Kiswarday, 2018). Av Dias & Cadimes (2016) studie
framgick det att förskollärare som hade tidigare erfarenheter av att undervisa barn i behov av
särskilt stöd angav att de var mindre benägna att förändra sina handlingsstrategier för att
tillmötesgå barns varierande behov. Štembergers & Kiswardays (2018) resultat pekade på att
de pedagoger som uppgav att de undervisat barn i behov av särskilt stöd och inte hade någon
utbildning i specialpedagogik var de som uppvisade mest negativa attityder gentemot
inkludering.

Netnografisk forskning
Sjöberg (2010) syftade i sin studie till att studera hur ungdomars sociala samspel ter sig på
sociala medier. Där studien ramats in av dels sociokulturella utgångspunkter kring språket som
verktyg för interaktion men också av socialkonstruktionismens syn på interaktion som en
konstruerande kraft. Resultatet visar på att social interaktion på sociala medier likt fysisk social
interaktion regleras av bestämda sätt att yttra sig och att det i sin tur reglerar huruvida individen
accepteras som delaktig i interaktionen. Där Sjöberg (2010) framhåller att individer som
överöser interaktionen med text och tar över handlingsutrymmet i interaktionen inte accepteras.
Hon anför även att upprättandet och vidmakthållandet av interaktion är beroende av
gemensamma intressepunkter mellan individer.

I relation till resultatet från Sjöbergs (2010) studie som visar på att individers sociala interaktion
online regleras av andra individer så visar resultatet från Fox & Birds (2017) studie på att
individen också själv reglerar sitt varande online. I intervjustudien syftade Fox & Bird (2017)
till att skapa en förståelse för vilka utmaningar som lärare (n=12) i England upplever med att
använda sociala medier som lärare. Där deduktiv analysmetod användes för att skapa en
förståelse för deltagarnas intervjusvar. Studien visar på att lärare kände sig som mest bekväma
med att inte integrera sin privata ställning med sin ställning som lärare online.

Sammanfattning av tidigare forskning
Under temat Barn i behov av särskilt stöd lyfts tidigare forskning fram som visar på att barn i
behov av särskilt stöd uppfattas och ses utifrån en position som avvikande från de normala
barnen. Där forskningen som lyfts pekar på att dessa avvikelser ses som grundade i brister hos
barnet snarare än brister i barnets miljö. Dock visar framställd forskning på att pedagoger i
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förskolan aktivt tar avstånd från att dessa brister skulle vara grundade i medicinska diagnoser
men att diagnoser ändå har en viktig funktion för barn i behov av särskilt stöd.

Under temat En förskola för alla barn framställer tidigare forskning en bild av att ideologin om
ett inkluderande skolväsende inte är entydig och att förskolan inte kan ses som en plats för alla
barn. Genom den tidigare forskning som presenteras framstår förskolan istället som en plats för
barn som passar in i normen och att villkoren i förskolan förändras för de barn som anses vara
i behov av särskilt stöd.

Under temat Inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs tidigare forskning som visar
på att möjligheterna till inkludering varierar mellan barn och står i relation till kontextuella
villkor. Där tidigare forskning pekar på att pedagogers syn på och inställning till barn i behov
av särskilt stöd har konsekvenser för huruvida inkludering kan implementeras eller ej. En av de
presenterade studierna pekar dock på att det är möjligt att vända på exkluderande förhållanden
om en öppen dialog tillämpas där brister inom utbildningen synliggörs och problematiseras.

Under temat Erfarenheter som grund för attityder till inkludering lyfts tidigare forskning fram
som samstämmigt pekar på att negativa erfarenheter av inkludering har negativa konsekvenser
för attityder gentemot inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

Slutligen under temat Netnografisk forskning lyfts tidigare forskning som pekar på att social
interaktion online likt social interaktion offline är reglerat av konventioner kring vad som anses
vara acceptabelt att göra och yttra.

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt
I följande avsnitt kommer studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt presenteras samt
relateras till föreliggande studie. Där studiens teoretiska utgångspunkt ligger vid
socialkonstruktionistisk teori med diskursanalys och diskurspsykologi som nålsöga.

Socialkonstruktionistisk teori
Inom den socialkonstruktionistiska traditionen råder ett intresse för individers språkliga
framställningar i social interaktion (Allwood & Erikson, 2017) och utgör därav en förtjänstfull
utgångspunkt för föreliggande studie. Eftersom studiens syfte ligger vid att analysera språkliga
framställningar om inkludering av barn i behov särskilt stöd på sociala medier.
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Engagemanget för individers språkliga framställningar inom socialkonstruktionismen ligger
vid att det är genom sina framställningar som individer konstruerar verkligheten (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000). Dock ses inte individens framställningar enligt traditionen som en
konkret bild av hur verkligheten faktiskt är, utan som en spegling av hur den enskilda individen
uppfattar och förmedlar sin världsbild i relation till en specifik kontext (Börjesson & Palmblad,
2007). Den socialkonstruktionistiska teorin möjliggör därav att synliggöra vad som skrivs om
inkludering av barn i behov av särskilt stöd genom individers skriftliga framställningar på
sociala medier och skapa en förståelse för vilka verkligheter dessa ger uttryck för.

Trots att det socialkonstruktionistiska perspektivet erkänner förekomsten av individuella
skillnader mellan hur olika individer framställer världen, så finns det ett intresse för att finna
mönster i hur verkligheten framställs och följaktligen synliggöra vilka diskurser dessa
framställningar ger uttryck för (Boreús, 2015). Där intresset för att synliggöra rådande diskurser
ligger vid att dessa kan utgöra sociala möjligheter eller begränsningar (Allwood & Eriksson,
2017) beroende av vilka diskurser som ges genomslagskraft genom social interaktion (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000). I relation till studiens empiriska underlag kan det därav ses som
att de diskurser som får återkommande genomslag också är de som ger en bild av hur
inkludering av barn i behov av särskilt stöd uppfattas och kommer därav utgöra de resultat som
presenteras i studien.

Diskursanalys
Diskursanalys syftar till att skapa en förståelse för språkets roll i individers framställningar av
verkligheten och konstruktionen av diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Där
intresset ligger vid att kritiskt granska och problematisera hur individer använder språket för att
framställa verkligheten som objektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017). Därav utgör diskursanalys
ett förtjänstfullt verktyg för att skapa en förståelse för hur individers föreställningar om
inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs som sanningar.

Diskurspsykologi
Eftersom det empiriska underlaget för studien utgörs av skrivningar som gjorts av individer på
ett Facebookforum, lämpar sig diskurspsykologin som analytisk ansats. Detta då det finns ett
intresse inom teoribildningen att analysera individers vardagliga framställningar av
verkligheten och syftar till möjligheten att analysera ett så opåverkat material som möjligt där
naturlig variationsbredd representeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
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Inom diskurspsykologin används begreppet tolkningsrepertoarer för att beskriva den företeelse
som inom socialkonstruktionismen framhålls som diskurser. Där användandet av
tolkningsrepertoarer sker i syfte att särskilja diskurspsykologisk syn på diskurser från andra
diskursanalytiska angreppssätt. Detta då intresse för diskurser inom diskurspsykologin ligger
vid individers vardagliga framställningar istället för vid övergripande samhälleliga strukturer
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därav kommer tolkningsrepertoarer fortsättningsvis att
användas vid referering till diskurser.

Metod
I följande avsnitt kommer studiens metodologisk och analytiska ansats att presenteras och
diskuteras efter följande rubriceringar: Netnografi; Urval & Insamling av empiri; Bearbetning
av empiri; Analysverktyg; Tolkningsrepertoar; Kategoriseringar; Retorik; Extremisering &
Förminskning; Exkludering av aktören; Analys av empirin; Etiska ställningstaganden och
slutligen Metoddiskussion.

Netnografi
En netnografisk forskningsansats har använts som studiens metod, som syftar till att skapa
förståelse kring den verklighet som råder i individers uppkopplade värld (Berg, 2015). I relation
till den allt mer digitaliserade verklighet som människan lever i blir det centralt att även utforska
den värld som uppstår online. Eftersom det understryks att den värld som individen lever online
i viss mån korrelerar med den värld som individen lever offline (Berg, 2015). Dessutom utgör
metoden ett förtjänstfullt verktyg att belysa forskningsområdet ur ett nytt perspektiv. Detta då
det finns ett omfattande forskningsunderlag sen tidigare som berör inkludering av barn i behov
av särskilt stöd, dock har det inte gått att finna tidigare forskning som använt sig av den
netnografiska ansatsen i relation till forskningsområdet.

Urval & insamling av empiri
Studiens urval utgörs av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) då deltagarna i studien inte har
valts ut beroende av specifika attribut utan för att de blivit tillgängliga genom de texter de
producerat sedan innan på ett utvalt Facebookforum. De texter som valts ut till studiens empiri
har producerats av nio olika skribenter samt hämtats från ett och samma Facebookforum,
Förskolan.se. Där endast godkända medlemmar har möjlighet att läsa och kommentera det
innehåll som publiceras. Forumet vänder sig till individer som har intresseanknytningar till
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förskolan, så som studenter och yrkesverksamma inom det förskolepedagogiska fältet samt
andra individer som intresserar sig för förskolans organisation, utbildning och utveckling.

I förhållningsreglerna på Förskolan.se framgår det att det krävs samtycke från forumets
administratörer om innehållet önskas att användas i forskningssyfte. Därav skrevs ett
samtyckesbrev, där det framgick information om studien samt hur studiens empiriska underlag
skulle samlas in, behandlas och användas. Detta brev skickades till administratörerna på
Förskolan.se, där en av dem återkom med svar att hen skulle överlägga med övriga
administratörer om att ge samtycke till studiens genomförande. Hen återkom därefter igen med
ett godkännande att använda innehåll från Förskolan.se som underlag för denna studie. För att
det inte skulle uppstå något tvivel eller missförstånd kring studiens genomförande informerades
administratören igen om hur studiens empiriska underlag skulle samlas in. Hen återkom då med
svar att denna information skulle föras vidare till övriga administratörer för vidare överläggning
huruvida denna insamlingsmetod skulle godkännas eller ej. Hen återkom sedan med svar att
övriga administratörer godkände och gav samtycke till studiens genomförande och empiriska
insamlingsmetod.

Insamlingen av studiens empiri genomfördes genom sökningar på Förskolan.se utifrån ett urval
av följande sökord: Inkludering, Inclusion och Behov av stöd. Sökningarna gav ett begränsat
sökresultat både till antal och omfång av innehåll, då antalet diskussionstrådar var begränsade
samt att flertalet diskussionstrådar helt saknade eller hade få kommentarer.
Sökresultatet granskades och genomlästes fortlöpande, där tre diskussionstrådar som hade ett
rikt innehåll valdes ut och skärmdumpades i sin helhet för vidare genomläsning.
Skärmdumpningarna av innehållet skapade också möjligheter att ha tillgång till empirin
fortlöpande under arbetets gång utan att behöva återgå till Förskolan.se hela tiden.
Diskussionstrådarna som skärmdumpades hade 83, 64 och 46 kommentarer.

Bearbetning av empiri
De tre diskussionstrådar som skärmdumpats transkriberades i sin ursprungsform i helhet för att
ge ett empiriskt underlag som var lättöverskådligt. Vid transkriberingen av empirin
exkluderades datum- och tidsangivelser för när inläggen hade publicerats samt skribenternas
namn byttes ut mot de avidentifierade benämningarna. Dessa avidentifierade benämningar har
uteslutits i studiens resultatredovisning, eftersom deras syfte låg vid att skapa ordning i empirin
men studiens deltagare är inte i sig centrala för studiens syfte. Eftersom detta uteslutande kan
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ha konsekvenser för studiens trovärdighet, problematiseras och diskuteras detta vidare under
Etiska ställningstaganden och Metoddiskussion.

Analysverktyg
I följande avsnitt presenteras studiens analytiska verktyg samt relateras till hur de använts i
studiens analytiska process.

Tolkningsrepertoar
Tolkningsrepertoarer syftar till snarlika språkliga framställningar i social interaktion som
konstruerar en viss bild av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I föreliggande
studie fungerar tolkningsrepertoarer som analysverktyg för att synliggöra hur inkludering av
barn i behov av särskilt stöd genom olika framställningar kan ge uttryck för en viss bild av
verkligheten. De tolkningsrepertoarer som identifierats under analysprocessens gång utgör de
tematiseringar som presenteras i studiens resultat och analys.

Kategoriseringar
Kategoriseringar är ett sätt för individen att skapa ett greppbart meningssammanhang i den
komplexa verklighet som hen lever i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och innebär inte att
individer aktivt kategoriserar verkligheten, utan snarare vilka framställningar som bidrar till att
konstruera kategorier (Boreús, 2015). Kategoriseringar som analysverktyg används i studien
för att synliggöra vilka framställningar som leder till kategoriserande framställningar av
inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

Retorik
Retorik är ett centralt verktyg för individer att bygga upp sina framställningar genom deras
kontextuella världsbild (Bryman, 2018). Retorisk analys syftar till att skapa en förståelse för
hur individer använder sig av språket för att ge tyngd åt sina uttalanden (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000) och övertyga andra om att just deras framställningar verkligen är de sanna
(Bryman, 2018). I föreliggande studie kommer således retorisk analys användas för att
identifiera vilket språkbruk skribenterna använder för att ge tyngd åt sina framställningar.

Extremisering & förminskning
Extremisering och förminskning är ett retoriskt verktyg som individer kan använda sig av i sina
språkliga framställningar. Där förstärkningsord antingen generaliserar eller förminskar
betydelsen av framställningar (Holmberg, 2010). I studien används extremisering och
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förminskning som analytiskt verktyg för att synliggöra hur språkbruk leder till betydelsen av
framställningar kan generaliseras eller förminskas.

Exkludering av aktören
Genom språkliga framställningar som saknar en aktiv aktör framstår individers framställningar
som objektiva och oberoende av mänsklig påverkan. Vilket leder till att trovärdigheten av
framställningar upplevs som ett faktum istället för baserat på individuella upplevelser
(Holmberg, 2010). I studien används analysverktyget exkludering av aktören för att synliggöra
hur individer framställer sina framställningar som faktum.

Analys av empirin
Studiens empiriska underlag har behandlats genom induktiv analysmetod, då förståelse för
underlaget har framträtt under behandlingsprocessen (Bryman, 2018). Där förståelsen för
empirin har uppkommit genom en gedigen process av genomläsning och identifiering.

Inledningsvis lästes transkriberingarna igenom flertalet gånger för att skapa en initial förståelse
för innehållet och identifiera frekvent framträdande teman. De skrivningar som berörde dessa
återkommande teman kopierades och överfördes till ett nytt dokument, där de sorterades utefter
sina tematiska innehåll. Skrivningarna modifierades sedan, där text som var överflödig och inte
berörde skrivningens aktuella tema raderades och markerades med /.../, för att tydliggöra där
texten redigerats. Dessutom byttes enstaka ord ut mot synonymer, detta har dock inte markerats
i de skrivningar som presenteras i resultatet. Valet att inte markera ord som bytts ut mot
synonymer problematiseras och diskuteras vidare under Etiska ställningstaganden och
Metoddiskussion, eftersom detta kan ha konsekvenser för studiens trovärdighet.

De tematiseringar som framträdde under arbetets gång och presenteras i studiens resultat är
följande: Inkludering som skyldighet och rättighet; Inkludering och stödbehov som polariteter;
Inkludering som destruktiv kraft; Exkludering och stödbehov som synonymer och slutligen
Inkludering som skolans problem.

Tematiseringarna som presenteras i studiens resultat är i inte uttömmande utan utgör en
representation av de tolkningsrepertoarer som fick störst genomslag i de tre diskussionstrådar
som behandlats.
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Etiska ställningstaganden
Berg (2015) framhåller att det är mer snårigt att förhålla sig till de forskningsetiska principer
som är vedertagna inom det humanistiska forskningsfältet vid netnografiska studier. Det har
heller inte visat sig som möjligt att ta fram allmängiltiga etiska principer för forskningsfältet,
utan varje studie kräver sina unika överväganden. Där det framförallt handlar om att vidta
åtgärder så att individens integritet inte kompromissas (Berg, 2015). Studien förhåller sig trots
detta till samtliga av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer rörande
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet utifrån
studiens unika slag. Vilket betyder att samtliga av principerna inte har fullföljts men har tagits
i beaktning under studiens genomförande. De forskningsetiska principer som inte fullföljts i
studien är informationskravet och samtyckeskravet, eftersom studiens empiriska underlag har
hämtats in utan skribenternas vetskap. Dock togs principerna i beaktning då administratörerna
på Förskolan.se informerades om studiens syfte samt hur studiens empiri skulle behandlas och
tillfrågades om samtycke till studiens insamling av empiri. Då studiens insamlingsmetod kan
ses etiskt komplex vidtogs åtgärder för att försäkra att administratörerna på Förskolan.se var
införstådda med studiens insamlingsmetod. Där de en andra gång blev informerade om studiens
syfte och genomförande samt tillfrågades ännu en gång om samtycke till studiens empiriska
insamlingsmetod.

Eftersom skribenterna av studiens empiriska underlag inte informerades om studiens
genomförande eller tillfrågades om samtycke till deltagande har omsorgsfulla överväganden
tagits i förhållande till konfidentialitetskravet. Där både skribentens namn avidentifierades samt
att tids- och datumangivelser för när skribenterna publicerat sina inlägg uteslöts vid
transkriberingen. Skribenternas originaltexter har uteslutits från studien, då de skrivningar som
presenteras i studiens resultat i viss mån har modifierats, genom att ord bytts ut till synonymer.
Dessa modifieringar har inte markerats i resultatredovisningen. Eftersom material som finns
publicerat online kan återfinnas genom sökningar och utgör därav ett hot mot skribenternas
anonymitet (Berg, 2015). Därav hade inneslutning av originaltexter samt markering av ord som
bytts ut kunnat kompromissa huruvida konfidentialitetskravet tillmötesgås. Då dessa ord hade
kunnat uteslutas ur sökningar och följaktligen leda till att specifika inlägg kunnat identifieras
och följaktligen leda till att skribenternas identitet hade kunnat röjas. Vidare gjordes ett antal
kontrollsökningar på Förskolan.se för att se till att de modifierade texterna med lätthet inte
kunde härledas till en specifik skrivning. För att ytterligare försäkra att skribenternas identitet
inte ska kunna röjas så uteslöts även skribenternas avidentifierade benämningar samt vilken
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diskussionstråd som enskilda skrivningar hämtats från. Eftersom det föreligger en risk att
flertalet skribenters identiteter kan röjas om enskilda skribenters skrivningar kan härledas till
en specifik diskussionstråd.

Nyttjandekravet har tillmötesgåtts genom att det empiriska underlaget har behandlats med
försiktighet. Där både skärmdumpningar och transkriberingar av skärmdumpningarna har
sparats ned till en mapp som inte är ansluten till någon molntjänst och följaktligen endast har
lagrats lokalt. Vilket leder till att risken för spridning av materialet har minimerats i största
möjliga mån.

Metoddiskussion
Inom den diskursanalytiska traditionen tas aktivt avstånd från den positivistiska hållningen till
ensidig framställan av kunskap och därigenom inställningen till att endast empiri som är
samstämmig är valid (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därigenom kan den myriad av
skrivningar inom resultatets tolkningsrepertoarer nödvändigtvis inte kompromissa studiens
validitet utan snarare ses en representation av den mångtydiga verklighet som är central för
diskursanalytisk metod. Dock är det av vikt att analyser av denna typ av empiriskt material
drivs av en tät och djup analys om resultatet ska kunna ses som tillförlitligt (Bryman, 2018).
Därav har analysen av studiens empiri bearbetats på ett så uttömmande sätt som möjligt för att
utesluta möjligheten till luckor i analysen som skulle kunna leda till att studiens validitet
kompromissas.

Valet att endast presentera ett urval de skriftliga framställningar som utgör studiens empiriska
underlag kan å ena sidan ses som problematiskt. Eftersom det kan menas ge uttryck för att
analysprocessen varit selektiv och att betydande resultat utelämnas (Bryman, 2018) å andra
sidan kan det ses som en naturlig konsekvens av studiens diskursanalytiska ansats. Då det
framhålls att diskursanalys är beroende av ett rikt textunderlag att utgå från för att finna mönster
och representera variationer (Boréus, 2015). Dessutom syftar inte studien heller till att ge en
helhetlig återgivelse av vad som skrivs om inkludering av barn i behov av särskilt stöd på
sociala medier eftersom detta inte kan ses som relevant i relation till föreliggande studies
problemområde. Där det framställs att implementeringen av inkludering av barn i behov av
särskilt stöd är beroende av att intentionerna får genomslag på den politiska arenan. Vilket leder
till att det kan menas vara av större intresse att presentera återkommande tolkningsrepertoarer
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som fått genomslagskraft. Eftersom det skapar en stringens i studiens framställan, vilket kan
menas ge uttryck för studiens kvalitet (Bryman, 2018).

Berg (2015) framhäver att korrekta återgivelser av det empiriska materialet är centrala för
studiens trovärdighet. Vilket skulle kunna ses som att trovärdigheten av den föreliggande
studien i hög grad är kompromissad, eftersom det empiriska materialet har modifierats i viss
utsträckning. Dock kan denna åtgärd å andra sidan ses som nödvändig i relation till studiens
trovärdighet då det är centralt att forskningsetiska regler appliceras om trovärdighet ska uppnås
(Bryman, 2018). Eftersom det framhålls att forskningsetiska principer framförallt finns till för
att skydda individers integritet (Berg, 2015), framstod det som betydelsefullt att vidta åtgärder
som verkade för att studiens genomförande framförallt tog hänsyn till detta. Vilket ytterligare
kan understrykas i relation till det netnografiska forskningsfältet, då metodologin kan ses som
etiskt problematiskt eftersom gränsen mellan vad som är privat och offentligt suddas ut (Berg,
2015). Därav kan det hävdas att noga övervägda etiska ställningstaganden bidrar till att
forskningsfältet erkänns som mindre problematiskt. Dock har åtgärder vidtagits för att utjämna
denna möjliga kompromiss av studiens trovärdighet, eftersom studiens metodologiska
genomförande har återgetts i detalj. Vilket leder till att studien möjligtvis kan reproduceras och
följaktligen bidra till studiens tillförlitlighet, då detaljrik återgivelse leder till hög grad av
transparens (Bryman, 2018).

Resultat & analys
I följande avsnitt presenteras och analyseras resultatet av studiens empiriska underlag, där
studiens resultat framställs genom kursiverad text och efterföljs av en analys. Presenterat
resultat och analys utgörs av de tolkningsrepertoarer som framträtt under analysprocessessens
gång, där de tematiseringar som presenteras är följande: Inkludering som skyldighet och
rättighet; Inkludering och stödbehov som polariteter; Inkludering som destruktiv kraft;
Exkludering och stödbehov som synonymer och slutligen Inkludering som skolans problem.

Inkludering som skyldighet och rättighet
I följande avsnitt presenteras och analyseras ett urval av skrivningar där skribenterna genom
sina framställningar ger uttryck för tolkningsrepetoaren Inkludering som skyldighet och
rättighet, vilket talar för en ideologisk hållning gentemot inkludering av barn i behov av särskilt
stöd.
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Utdraget som presenteras och analyseras nedan framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring huruvida bangruppsindelningar i förskolan utefter
stödbehov kan vara ett alternativ.

Att ha en särförskola känns inte som det borde vara möjligt med dagens
läroplan och övrig lagstiftning. En inkluderande förskola för alla barn är det
enda tänkbara.

Då skribenten refererar till rådande styrdokument talar det för att hen kategoriserar inkludering
av barn i behov av särskilt stöd som en skyldighet som ligger utanför individuella åsikter.
Genom att referera till förskolans läroplan framhåller skribenten inkludering av barn i behov
av särskilt stöd som förskolans uppdrag samt förstärker sitt påstående genom att referera till
lagstiftning och påvisar på så vis att det rör sig om en tvingande skyldighet. Genom
skrivningen: känns inte som det borde vara använder sig skribenten av en retorisk uppmaning
att hens framställan är det rätta.

Skrivningen tyder även på att skribenten uttrycker att inkludering inte är något valbart när hen
använder ordet: är och framställer på så vis en säkerhet i sin framställan. Denna säkerhet
förstärks ytterligare när skribenten använder sig av orden: det enda tänkbara och på så vis
extremiserar sin framställan och talar för att hen inte anser att det finns mer än ett sätt att se på
inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

Nästkommande resonemang som presenteras och analyseras svarar på en tidigare framställan
som resonerar kring huruvida bangruppsindelningar i förskolan utefter stödbehov kan vara ett
alternativ.

/.../ Alla förskolor har väl förpliktelse att ta emot alla barn och man söker
ytterligare resurs när det behövs. En resursavdelning har ju blandat med
barn med och utan resursbehov för att alla barn har rätt att inkluderas väl
/.../

Då skribenten skriftligen formulerar: förskolor har väl förpliktelse talar det för att hen
kategoriserar inkludering av barn i behov av särskilt stöd som en skyldighet. Genom att referera
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till: förskolor exkluderar skribenten en aktiv aktör från skyldigheten att inkludera barn i behov
av särskilt stöd.

När skribenten sedan skriftligen formulerar: alla barn har rätt att inkluderas väl framhåller hen
att inkludering inte enbart är förskolans skyldighet utan också barns rättighet. Där användandet
av: alla extremiserar skrivningen och kategoriserar både inkludering och barn som något
entydigt. Å andra sidan leder skrivningen till att kategoriseringen: alla barn inte kan ses som
giltig då: barn med och utan resursbehov leder till att barn i behov av särskilt stöd och andra
barn kategoriseras som olika grupper av barn. Denna kategorisering förstärks även genom att
skribenten använder sig av ordet: blanda, vilket indikerar att hen ser barn i behov av särskilt
stöd och andra barn som olika. När skribenten använder sig av ordet: väl tyder det på att hen
söker ett medhåll från andra och på så vis syftar till att legitimera sina skrivningar.

Resonemanget som i följande stycke presenteras och analyseras är ett svar till ett tidigare
resonemang kring huruvida bangruppsindelningar i förskolan utefter stödbehov kan vara ett
alternativ.

Det är inte okej att exkludera barn med särskilda behov på egna avdelningar.
Alla barn ska inkluderas i förskolan oavsett svårigheter.

När skribenten skriftligen formulerar: Det är inte okej att exkludera barn med särskilda behov
på egna avdelningar framställer hen denna hållning utan aktiv aktör och framställan talar för
att det skulle röra sig om något allmängiltigt.

I nästkommande mening när skribenten använder sig av ordet: ska talar det för att hen uttrycker
att inkludering är en skyldighet då ordet: ska indikerar att inga andra alternativ är möjliga och
på så vis gör skrivningen definitiv.

Inkludering och stödbehov som polariteter
I följande avsnitt presenteras och analyseras ett urval av skrivningar där skribenterna genom
sina framställningar ger uttryck för tolkningsrepetoaren Inkludering och stödbehov som
polariteter, vilket talar för att inkludering av barn i behov av särskilt stöd inte ses som förenligt
med att tillgodose barns stödbehov.
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Följande utdrag som presenteras och analyseras framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

Inkludering går för långt när det tillåts att gå före individers behov.
Inkludering ska ske utifrån just individers behov. Man kan inte tvinga på
individen sitt mål, att hen ska kunna vara så mycket som möjligt i sin grupp,
om hen uppenbart mår dåligt i grupp.

Då skribenten inledningsvis uttrycker: Inkludering går för långt när det tillåts att gå före
individers behov ger det uttryck för att inkludering och stödbehov ses och kategoriseras som
varandras polariteter. När skribenten i nästkommande mening skriftligen formulerar:
Inkludering ska ske utifrån just individers behov talar det för att hen löser upp denna
kategorisering mellan inkludering och stödbehov som polariteter och istället kategoriseras som
varandras förutsättningar. För att i den avslutande meningen återgå till den inledande hållning
där inkludering och stödbehov kategoriseras som polariteter, då exkludering indirekt framhålls
som ett behov för vissa individer när hen skriver: om hen uppenbart mår dåligt i grupp.

Utdraget som nedan presenteras och analyseras utgörs av ett svar till en tidigare framställan
som resonerar kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

Om inkluderingstanken skapar principer som sätts i vägen för att få det stöd
man behöver eller det bästa stöd man kan få, så har den gått för långt/.../

När skribenten skriftligen formulerar: inkluderingstanken skapar principer som sätts i vägen
för att få det stöd man behöver tyder det på att hen kategoriserar stödbehov och inkludering
som varandras polariteter. Då hen framhåller att inkludering kan utgöra ett hinder för att
individens stödbehov tillgodoses. Inställningen till inkludering som en avgränsad
kategorisering förstärks ytterligare då skribenten refererar till: principer, som ger uttryck för
att inkluderingstanken bär med sig en specifik uppsättning normer.

Skribentens inledande framställan utelämnar också en aktiv aktör, då hen refererar:
inkluderingstanken, så tyder det på att inkludering kan ses som någon allmängiltig tanke snarare
än en konsekvens av individens handlanden.
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Då skribenten i avslutande mening använder sig av har talar det för en bestämdhet i framställan
och förstärker på så vis hens framställan.

Nedan presenteras och analyseras ett utdrag som framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

Visst är tanken fin men det finns risker att barn som behöver mycket stöd inte
får det /.../

Då skribenten skriftligen formulerar ordet: tanken talar det för att hen kategoriserar inkludering
av barn i behov av särskilt stöd som något ideologiskt grundat och distanserar följaktligen
inkludering från verkligheten.

När skribenten skriftligen formulerar: men det finns risker att barn som behöver mycket stöd
inte får det talar det för att hen insinuerar att inkludering kan medföra att stöd uteblir för en del
barn i behov av särskilt stöd. Därigenom kategoriserar hen inkludering och omfattande
stödbehov som polariteter.

Inkludering som destruktiv kraft
I följande avsnitt presenteras och analyseras ett urval av skrivningar där skribenterna genom
sina framställningar ger uttryck för tolkningsrepetoaren Inkludering som destruktiv kraft, vilket
talar för att inkludering av barn i behov av särskilt stöd ses som något potentiellt ofördelaktigt
för alla inblandade parter.

Följande utdrag som presenteras och analyseras framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring vilka konsekvenser inkludering av barn i behov av
särskilt stöd kan få.

/.../ Jag har även sett hela avdelningar gå på knäna på grund av denna
inkluderingstanke. Situationer där extra personal inte hjälpt, pedagogisk
handledning inte hjälpt, psykologhjälp inte hjälpt, där personal sjukskrivit
sig, där hela barngruppens lekar ständigt trasats sönder, där barn och vuxna
utsätts för dagligt våld. Situationer där ingen varit vinnare.
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När skribenten skriftligen formulerar: Jag har även sett hela avdelningar gå på knäna på grund
av denna inkluderingstanke tyder det på att hen anser att inkludering kan ha negativa
konsekvenser och kategoriserar följaktligen inkludering som en destruktiv kraft. Där hen
genom att framställa flertalet misslyckade åtgärder förstärker denna kategorisering som
oberoende av dessa yttre förhållanden.

Då skribenten sedan skriftligen formulerar: där personal sjukskrivit sig, där hela barngruppens
lekar ständigt trasats sönder, där barn och vuxna utsätts för dagligt våld förstärks hens
framställan ytterligare genom att precisera konsekvenser av den destruktiva kraft som
inkluderingstanken bär med sig. Denna framställan förstärks även ytterligare när hen använder
sig av de generaliserande orden: hela, ständigt och dagligt.

När skribenten i avslutande mening skriftligen formulerar: ingen varit vinnare talar det för att
hen anser att inkludering inte har positiva konsekvenser för någon vilket förstärker
kategoriseringen av inkludering som destruktiv kraft.

Utdraget som presenteras och analyseras härefter utgörs av ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan kring huruvida inkludering av barn i behov av särskilt stöd är barnets bästa.

/.../ Det finns barn som har sådana svårigheter som gör att det blir en
ohållbar situation för alla andra barn. Särskilt när det är utåtagerande barn
som slår, hotar eller förstör. /…/

När skribenten skriftligen formulerar: Det finns barn som har sådana svårigheter talar det för
att hen kategoriserar en del barn utifrån möjliga svårigheter. När hen sedan framhåller att
inkludering av dessa barn kan leda till att andra barn tar skada leder det till att hen kategoriserar
inkludering som en destruktiv kraft. Genom att använda orden: blir och alla förstärks
framställan ytterligare och leder till att denna destruktiva potential framställs som ett faktum
som drabbar alla andra barn.

Då skribenten i avslutande mening skriver: utåtagerande barn som slår, hotar eller förstör
kategoriserar hen återigen barn utifrån möjliga svårigheter och genom att använda ordet:
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särskilt preciserar hen inkluderingens destruktiva kraft till att i första hand gälla i relation till
dessa barn.

Nästkommande utdrag som presenteras och analyseras utgörs av ett svar på ett tidigare
resonemang kring huruvida inkludering av barn i behov av särskilt stöd är för alla barns bästa.

Vi vill att alla barn ska må bra och lyckas, men i vissa fall hamnar vi
dessvärre i lägen där vi måste sätta välmående hos en större del av barnen
mot ett enskilts barns bästa. Min erfarenhet säger mig då att även det enskilda
barnet fortsätter fara illa om vi tvingar in de i gruppen om det bara blir
oordning och kaos. Att ett barn gör alla andra barn bekymrade och rädda är
inte okej /…/

Då skribenten skriftligen formulerar: i vissa fall hamnar vi dessvärre i lägen där vi måste sätta
välmående hos en större del av barnen mot ett enskilts barns bästa talar det för att hen anser
att inkludering av enskilda barn kan leda till att andra barns välmående kompromissas. Vilket
leder till att hen kategoriserar inkludering som en destruktiv kraft.

När skribenten skriver: större del av barnen och ett enskilts barns talar det för att hen
kategoriserar enskilda barn som annorlunda jämfört med den kollektiva benämningen barn.
Denna kategorisering förstärks även genom att hen framhåller att vad som är det bästa för: ett
enskilt barn inte alltid är samma som för kategoriseringen: en större del av barnen. Där hen
också framhåller att den destruktiva kraft som inkludering bär med sig har konsekvenser för
merparten av barn.

När skribenten i nästkommande mening skriver: även det enskilda barnet fortsätter fara illa
om vi tvingar in de i gruppen förstärks kategoriseringen inkludering som destruktiv kraft då
hen framhåller att även det enskilda barnet far illa av att inkluderas. Hen förstärker även sin
framställan genom att framhålla oordning och kaos som möjliga konsekvenser av inkludering.
När skribenten i avslutande mening skriver: Att ett barn gör alla andra barn bekymrade och
rädda antyder hen att den destruktiva kraft som inkludering kan bära med sig är en problematik
som det enskilda barnet orsakar. Därigenom talar det för att hen kategoriserar enskilda barn
som bärare till inkluderingens destruktiva kraft. Då hen i avslutande mening relaterar till det
enskilda barnet som orsak till möjliga konsekvenser av inkludering förstärks denna
26

kategorisering av enskilda barn som destruktiva. Samt ger tyngd åt sin framställan genom
skrivningen: är inte okej, då detta tala för att skrivningen är definitiv.

Exkludering och stödbehov som synonymer
I följande avsnitt presenteras och analyseras ett urval av skrivningar där skribenterna genom
sina framställningar ger uttryck för tolkningsrepetoaren Exkludering och stödbehov som
synonymer, vilket talar för att exkludering av barn i behov av särskilt stöd ses som en
förutsättning för att tillgodose barns stödbehov.

Följande utdrag som presenteras och analyseras framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring att inkludering är alla barns rättighet.

/.../ Många av dessa barn behöver resursskolorna som faktiskt utformats för
att kunna möta dessa behov och inkluderingstanken stängde ner dem.
Inkluderingsidén att inkludering inte kan uppfyllas med resursskolor tycker
jag har lett till mindre inkludering än alternativet att ha dem.

Då skribenten skriftligen formulerar: Många av dessa barn behöver resursskolorna som faktiskt
utformats för att kunna möta dessa behov leder framställan till att hen kategoriserar exkludering
och stödbehov som synonymer. Eftersom hen insinuerar att det endast är speciellt utformade
miljöer som kan tillgodose specifika behov. Genom att använda ordet: behöver så förstärks
framställan som något definitivt. Skrivningen: Många av dessa barn leder också till att hen
lägger behovet av att exkluderas hos en specifik grupp barn och kategoriserar därav dessa barn
som en avskild grupp med specifika behov.

Det resonemang som nedan presenteras och analyseras utgörs av ett svar på en tidigare
framställan som resonerar kring om inkludering är för barnets bästa.
/…/ Jag är medveten om att vi behöver en kompetens och förmåga att möta
dessa

individer

med

anpassningar,

lågaffektivt

bemötande

och

specialpedagogik. Tyvärr finns inte alltid de förutsättningarna eller att det
ändå inte fungerar och då kan det krävas att dessa barn undervisas
individuellt eller i speciella klasser eller skolor.
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När skribenten inledningsvis skriftligen formulerar: Jag är medveten om att vi behöver en
kompetens och förmåga att möta dessa individer med anpassningar, lågaffektivt bemötande och
specialpedagogik talar det för att hen kategoriserar inkludering som beroende av specifika
villkor. För att i nästkommande mening sedan insinuera att dessa villkor inte utgör en garanti
för att inkludering är möjligt genom att använda orden tyvärr och ändå inte.

Då skribenten sen skriftligen formulerar: kan det krävas att dessa barn undervisas individuellt
eller i speciella klasser eller skolor leder det till att hen uttrycker att en del barn är i behov av
exkludering vilket leder till att hen kategoriserar exkludering och stödbehov som synonymer
för en vissa barn.

Följande utdrag som presenteras och analyseras framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring att strävan efter att implementera inkludering.
/…/ Att ibland dela upp grupper med hänsyn till hur långt barnen har kommit
eller hur svårt eller lätt de har för någonting, tror jag att många barn mår
bra av. Alla har rätt att utvecklas i sin egen takt.

När skribenten skriftligen formulerar: Att ibland dela upp grupper med hänsyn till hur långt
barnen har kommit eller hur svårt eller lätt de har för någonting leder det till att hen
kategoriserar barn utifrån att de har olika behov.

Då hen sedan skriftligen formulerar: tror jag att många barn mår bra av talar det för att hen
anser att exkludering med grund i barns behov är något eftersträvansvärt och ger följaktligen
uttryck för att exkludering och stödbehov kan kategoriseras som synonymt. Genom att använda
ordet: många förstärks framställan till att ge uttryck för något generellt.

När skribenten i avlutande mening använder sig av orden: alla och har så förstärks framställan
av kategoriseringen exkludering och stödbehov som synonymt. Där skrivningen leder till att
hen framhäver kategoriseringen som generell och definitiv.

Inkludering som skolans problem
I följande avsnitt presenteras och analyseras ett urval av skrivningar där skribenterna genom
sina framställningar ger uttryck för tolkningsrepetoaren Inkludering som skolans problem,
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vilket talar för att problematiken med inkludering av barn i behov av särskilt stöd distanseras
från förskolan och tillskrivs skolan.

Utdraget som härnäst presenteras och analyseras framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

/.../Förskolor är väl generellt bra på att jobba inkluderande. Grundskolorna
har större svårigheter /.../

När skribenten skriftligen formulerar: Förskolor är väl generellt bra på att jobba inkluderande
talar det för att hen anser att det inte råder någon problematik kring att implementera inkludering
i förskolan. Genom att använda ordet: generellt förstärks framställan till att gälla inte bara
enskilda förskolor utan förskolor överlag. När hen använder ordet: väl tyder det på att hen söker
medhåll.

Då skribenten skriftligen formulerar: Grundskolorna har större svårigheter framställer hen att
grundskolan har problem med att implementera inkludering och förstärker detta genom ordet:
har då framställan kan ses som definitiv.

Följande framställan som presenteras och analyseras återger ett resonemang som ger svar på ett
tidigare resonemang kring att inkludering är alla barns rättighet.

En del barn, oftare i skolan än förskolan, som inte alls fungerar i sin vanliga
klass eller skola /.../

Då skribenten inledningsvis skriftligen formulerar: En del barn talar det för att
inkluderingsproblematiken inte gäller alla barn och kategoriserar därigenom en del barn som
annorlunda. Då hen i efterföljande mening framhåller: oftare i skolan än förskolan talar det för
att hen anser att skolan till skillnad från förskolan kan orsaka att en del barn kategoriseras som
annorlunda. Där framställan förstärks genom ordet: oftare.
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Utdraget som presenteras och analyseras nedan framställer ett resonemang som ger svar på en
tidigare framställan som resonerar kring att det är först i skolåldern som inkludering av barn i
behov av särskilt stöd blir problematiskt.

/.../ Ofta synliggörs saker mycket tydligare i skolan där alla anpassningar
som har utvecklats under förskoletiden försvinner.

När skribenten skriftligen formulerar: Ofta synliggörs saker mycket tydligare i skolan talar det
för att hen anser att där förekommer en skillnad i förskolan och skolan. Där hen insinuerar att
problematiken kring inkludering framträder tydligare i skolan. Framställan förstärks genom att
hen använder sig av orden: ofta och mycket tydligare.

Då skribenten sedan skriver: anpassningar som har utvecklats under förskoletiden försvinner
talar för att hen upplever att man i skolan inte aktivt arbetar med inkludering i jämförelse med
förskolan. Vilket leder till att hen kategoriserar inkludering som skolans problematik. Denna
framställan förstärks genom att hen använder sig av ordet: försvinner vilket talar för att hen
anser att det arbete för inkludering som skett i förskolan är ogjort.

Diskussion
Syftet med studien är att synliggöra vilka föreställningar som framträder om en inkluderande
förskola för alla barn genom skrivningar i ett onlineforum för förskolefrågor, samt identifiera
vilka tolkningsrepertoarer dessa skrivningar producerar och upprätthåller. Frågeställningarna
för studien är: Hur skrivs det om inkludering av barn i behov av särskilt stöd på förskoleforum
på sociala medier? Vilka tolkningsrepertoarer om inkludering av barn i behov av särskilt stöd
framträder genom dessa skrivningar? Därigenom följer nedan en diskussion av resultatet i
relation till inledningen och den tidigare nämnda forskningen, för att ge uttryck för hur studiens
resultat och analys kan förstås på ett djupare plan i relation till studiens problemområde och
syfte.

Resultatet från studien visar på att barn framställs och kategoriseras som olika, där en del barn
anses ha behov som inte kan tillgodoses inom ramen för förskolans utbildning och därav inte
kan inkluderas. Vilket i samstämmighet med tidigare forskning ger uttryck för att barn
kategoriseras och definieras utifrån normalitet och avvikelse (Lindqvist, 2013; Palla, 2011). I
föreliggande studie ges det även uttryck för att förskolan överlag inte ses som bärare av
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problematiken med att implementera inkludering av barn i behov av särskilt stöd, vilket också
framställs som en rådande hållning inom förskolan (Lindqvist, 2013) och kan menas
understryka bilden av barn i behov av särskilt stöd som problembärare och avvikande från det
normala. Denna bild kan ses som problematisk då den ger uttryck för att förskolan inte äger
möjligheten att implementera inkludering och följaktligen kan menas reproducera den
problematik som råder i relation till inkludering. Eftersom tidigare forskning visar att då barn
framställs som problembärare kvarstår ogynnsamma förhållanden för inkludering medans
möjligheter till förändring och inkludering föds genom att förflytta problematiken till
kontextuella förhållanden (Bygdeson-Larsson; 2010) där barn ses och framställs som
kompetenta (Jonsdottir, 2007). Följaktligen framträder studiens resultat som betydande i
relation till implementeringen av inkludering av barn i behov av särskilt stöd, då resultatet bär
med sig en potential till att skapa förändrade synsätt.

Trots att resultatet från föreliggande studie framförallt pekar på att den rådande bilden av
inkludering som problematiskt reproduceras genom skrivningar online finns det fog för att inte
se studiens resultat som en pekpinne. Eftersom tidigare forskning från förskolans kontext pekar
på att individers inställningar gentemot inkludering inte föds genom ett vakuum utan baseras
på individers upplevelser av tidigare erfarenheter (Fayez et al., 2011; Dias & Cadime, 2016;
Akdağ & Haser, 2017; Štemberger & Kiswarday, 2018). Vilket leder till att framställningarna
i föreliggande studie inte kan ses som oberoende av individers erfarenheter av inkludering och
hur dessa har upplevts. Vilket leder till att det kan ses som betydande att tillåta individer att
göra sin röst hörd, om det ska bli möjligt att skapa en förståelse för vad som gör att individer
upplever och framställer inkludering av barn i behov av särskilt stöd som problematiskt. Annars
föreligger en risk att den problematik som råder inte får en verklig lösning, eftersom
individuella upplevelser kvarstår. Trots detta kan det vara av vikt att se studiens resultat med
viss försiktighet, då tidigare forskning pekar på att social interaktion online regleras av sociala
konventioner (Sjöberg, 2010). Vilket leder till att de framställningar som redovisats i studiens
resultat inte nödvändigtvis anger en verklig bild av hur inkludering av barn i behov uppfattas
utan istället återger en socialt accepterad bild.

Studiens resultat tyder inte bara på att inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs
som problematiskt utan att det också upplevs vara orsak till negativa konsekvenser för alla
inblandade parter. Där dessa framställningar kan ses som betydande att lyfta i relation till
inkluderingsuppdragets grunder, som har sina rötter i en strävan efter ett skolväsende fritt från
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segregering (Ahlberg, 2007; Nilholm & Göransson, 2013) men som brister i att ange faktiska
fördelar med ett sådant skolväsende som ligger utanför enskilda individers rätt och lika värde.

Genom studiens resultat framställs det även att där råder en ideologiskt grundad inställning till
inkludering av barn i behov av särskilt stöd men att problematiken som råder i relation till detta
ideologiskt grundade uppdrag upplevs som förankrade i verkliga förhållanden. Det framgår
följaktligen i linje med tidigare forskning (Ahlberg, 2007; Haug, 2017; Nilholm & Göransson,
2013; Skolinspektionen; 2017) att skribenterna ger uttryck för en diskrepans mellan intentioner
och implementering av inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Där resultatet från
föreliggande studie visar på att inkludering inte framställs som en möjlighet för barn med
stödbehov, vilket inte kan ses som förenligt med den rådande definition av inkludering. Där det
framhålls att inkludering rör sig om att barns stödbehov tillmötesgås på ett sådant sätt att de ges
möjligheter till delaktighet i förskolan (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Vilket leder till
att resultatet från studien ger sken av att den verkligt föreliggande problematiken som råder i
relation till inkludering av barn i behov av särskilt stöd först och främst kan ha sin grund i
otydligheter kring vad inkludering innebär.

Slutsats
Följaktligen framställs inkludering av barn i behov av särskilt stöd i föreliggande studie som
ett ideologiskt grundat uppdrag där det också framgår en diskrepans mellan intentioner och
implementering. Där framställningarna i föreliggande studie leder till att tidigare identifierade
sätt att framställa barn i behov av särskilt stöd och inkludering reproduceras men också att
studiens resultat ger indikationer kring sådant som behöver tydliggöras i relation till inkludering
av barn i behov av särskilt stöd.

Didaktiska implikationer
Studien vänder sig till samtliga som har ett intresse för att förskolans inkluderingsuppdrag inte
bara bibehålls utan faktiskt implementeras. Då den bild av inkludering av barn i behov av
särskilt stöd som studien framställer kan menas ha samma riktning som de politiska vindarna
blåser och på så vis kompromissa inkluderingstankens framtid. Därav utgör studien möjligheter
att synliggöra sådant som faktiskt upplevs som problematiskt med inkluderingsuppdraget och
en utgångspunkt för uppdragets framtid.

Studien bidrar även till att det kan ses som att varken förskolan som verksamhet eller förskolans
personal äger inkluderingsuppdraget, utan uppdraget distribueras genom de politiska
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intentioner som vinner mark. Vilket också kan härledas till inkluderingsuppdragets grunder,
som bygger på politiska intentioner om ett enhetligt skolsystem istället för en strävan hos
förskolans personal. Därav kan det menas att studien ger uttryck för betydelsen att belysa hur
inkluderingsuppdraget framställs utanför förskolans kontext, eftersom detta leder till att
förskolans personal ges möjligheter att äga inkluderingsuppdragets framtid.

Vidare forskning
Då det empiriska underlaget från föreliggande studie endast är hämtat från ett och samma
Facebookforum kan det menas vara av intresse att bedriva liknande studier där det empiriska
underlaget hämtas från flertalet sociala medier. Eftersom detta kan ge en ytterligare detaljerad
bild av hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online och en förståelse för
huruvida specifika framställningar är och blir kontextbundna.

Eftersom resultatet från föreliggande studie kan menas ge indikationer på att det inte råder
någon entydig definition av inkludering, framstår det som betydande att bedriva vidare
forskning som kommer till rätta med hur faktisk implementering av inkludering realiseras i
förskolans utbildning. Vilket också kan understrykas då otydligheter kring vad inkludering
innebär även lyfts genom tidigare forskning (Haug, 2017).

Då delar av studiens resultat pekar på att inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs
som något negativt för alla inblandade parter, hade det varit intressant och av vikt att bedriva
vidare forskning som ger en bild av de vinster som inkluderingsuppdraget för med sig. Eftersom
detta kan menas bära med sig en potential att förflytta inkluderingsuppdraget från en ideologisk
hållning till ett självklart uppdrag med faktiska positiva konsekvenser för barn i behov av
särskilt stöd.
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