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Abstract 

Vårt examensarbetes syfte är att fördjupa oss i vad förskollärare har för relation till begreppen 

inkludering, integrering och exkludering. Förskolans läroplan och Skollagen nämner inte 

begreppen en enda gång och vi vill skapa oss en förståelse om varför det talas så mycket om just 

dessa begrepp och att man ska arbeta för en verksamhet som inkluderar alla barn.  

Vi har gjort ett frågeformulär med majoriteten öppna frågor med sju förskollärare i västra 

Sverige.  

I vårt resultat framkom det att de flesta pedagoger vi intervjuat har en viss relation till 

begreppen och kan koppla dem till sin verksamhet. Framförallt kopplar de inkludering till “en 

skola/förskola för alla”. 

Studien visar på att ett fåtal av de pedagoger vi intervjuat inte kunde koppla begreppen till 

verksamheten där de arbetade, vilket vi fann mycket intressant. Vi har båda gjort vår slutpraktik 

på ett ställe där vi anser att de arbetar mycket med inkludering, så som vi tolkar deras arbetssätt. 

När vi, till en förskollärare som arbetar där, ställde frågan om hon kunde koppla inkludering till 

något som var en del utav deras verksamhet svarade hon rakt av nej. Eftersom vi hade en helt 

annan uppfattning om hur verksamheten ser ut på just den här förskolan, fick vi här bekräftat att 

det finns en viss okunskap om begreppets innebörd.  

Vi tolkar Lpfö98 (rev.2010) som att den syftar till att förskolan ska ha ett inkluderande 

arbetssätt, trots att själva termen inte nämns.  
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1.	Inledning	
Våra tankar kring inkludering i förskolan väcktes då vi under vår lärarutbildning läste en kurs 

om inkluderande syn- och arbetssätt. Den här kursen ingår i det allmänna utbildningsområdet 

som är en obligatorisk del för alla som studerar på lärarutbildningen, vilket visar på vikten av 

att känna till inkluderande syn- och arbetssätt. Ett utav målen var att vi efter avslutad delkurs 

skulle kunna “redogöra för olika teoretiska perspektiv och begrepp, samt skolans 

styrdokument ur ett inkluderandeperspektiv”.  

 

Vi har fått uppfattningen att många förskolor och framförallt skolor vill arbeta inkluderande 

men att verkligheten inte alltid ser ut så. Det talas mycket om en skola för alla men samtidigt 

placeras ”barn med svårigheter” i olika små grupper istället för att vara en del utav den 

faktiska klassen/barngruppen.  

En skola för alla kan tolkas på olika sätt, det kan vara att barnen integreras i samma 

rum och får samma information men även att de lär sig samma saker fast på olika sätt utifrån 

deras egna förutsättningar.  

 

1.1 Begreppsdefinition	
Vi kommer i följande stycke att kort presentera begreppen som står i fokus i vår uppsats, 

därefter kommer de sedan redogöras mer ingående längre fram i texten. 

 

Inkludering  

Inklusion står för ”innefattande” och handlar om hur man får barnen delaktiga i sin 

skolsituation, både socialt och fysiskt. I förskolan handlar begreppet mer om att låta 

barnet vara involverad i sin livssituation. För de yngre barnen innebär detta att vara 

engagerad, aktiv och själv kunna vara med och påverka sin vardag med tanke på vad som 

förväntas av åldern (Sandberg, 2009:24). 

 

Integrering  

Med elever som blir integrerade i klassrummet menas att de finns med men utan någon 

större delaktighet i själva undervisningen/samtalet (Egelund, Haug & Persson, 2006:60).  
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Exkludering  

Ordet exkludering betyder utestänga eller utesluta någon från något (Stigendal, 2004:44).  

 

En skola för alla  

Emanuelsson (i Tøssebro, 2004:101–102) skriver om en skola för alla och definierar det 

som en gemensam och sammanhållen skola för alla barn. En förutsättning för ”en skola 

för alla” är att barnen ges möjlighet att känna sig delaktiga i den gemensamma 

verksamheten (Egelund, Haug & Persson, 2006:60). 

 

1.2	Problemområde	
I förskolans läroplan står det skrivet:  

“Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta 

innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans 

resurser därför inte ska fördelas lika” (Skolverket, 2010:7). 

 

Skollagen säger: 

    “Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skollagen, 2010, 2 §). 

 

Citaten ovan från läroplanen och Skollagen tolkar vi som att de syftar på att förskolan ska 

arbeta för en inkluderande verksamhet även fast de inte benämner just ordet inkludering. Vi 

ifrågasätter alltså varför det talas så mycket och framförallt varför vi på vår lärarutbildning 

läser så pass mycket om inkludering, integrering och exkludering. I våra kursplaner från 

högskolan framgår det tydligt att vi ska arbeta ur ett inkluderandeperspektiv. Vi anser att det 

är motsägelsefullt då varken förskolans läroplan eller Skollagen tar upp något om inkludering. 

Enligt oss kan inkludering vara svårt att uppnå då många barngrupper har något eller 

några barn i svårigheter. Vi funderar på vad det är som gör att vi antar att vissa barn har 

svårigheter bara för att de har ett “avvikande beteende” i vissa situationer. Det här är även 
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något som Nordin-Hultman (2004:11–12) tar upp i sin avhandling. Vi frågar oss om det är då 

det uppstår ett behov av att exkludera barnet ifrån barngruppen. Som pedagoger får vi inte 

vara för snabba med att döma barnen utifrån specifika händelser, utan se helheten och 

framförallt försöka komma fram till skälet till beteendet kopplat till de olika situationerna 

(Nordin-Hultman, 2004:13). Författaren ställer sig också frågan hur vi som pedagoger, utifrån 

en kombination av psykologins idéer om vad barnet ”borde” kunna i en viss ålder samt utifrån 

den aktuella situationen och barnets bakgrund, kan förstå ett barns handlingar (2004:30). 

Vi vill även undersöka hur förskollärare tänker kring det eventuella behovet av 

exkludering, om de anser att det finns tillfällen då det är bäst att exkludera något barn ifrån 

den resterande barngruppen, samt om det är gruppen eller det enskilda barnet som gynnas av 

exkluderingen. Vi finner detta intressant att undersöka då det talas mycket om inkludering, 

integrering och exkludering i förskolan och att man ska arbeta för en inkluderande 

verksamhet, samtidigt som det inte tas upp i styrdokument och lagar.  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010:7) tar upp att den pedagogiska verksamheten 

ska anpassas och vara beredd att möta alla barn. Barn som tillfälligt eller långvarigt behöver 

extra stöd ska få det stöd utformat med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2010:7). Vi ifrågasätter hur det här kan genomföras då barngrupperna enbart 

växer (Ytterhus, 2003:209; Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby, 2001:19–20). 

Enligt oss blir inkludering allt viktigare att fokusera på eftersom det automatiskt blir fler barn 

som kommer i skymundan ju större barngrupperna blir.  

 

1.3	Syfte	
Ambitionen med vår uppsats är att fördjupa oss i vad verksamma förskollärare har för relation 

till begreppen inkludering, integrering och exkludering. Varken Skollagen eller Läroplanen 

för förskolan tar upp själva termerna inkludering, integrering och exkludering, dock tolkar vi 

en del av texterna till att de syftar på att förskolan ska ha ett inkluderande arbetssätt. Av våra 

egna erfarenheter känns det som att pedagoger ute i dagens förskolor knappt har någon aning 

om vad begreppen innebär, och att de finns med så tidigt som i förskolan. Syftet är även att ta 

reda på hur inkluderingsarbetet fungerar då barngrupperna blir allt större, och om det finns 

tillfällen då exkludering kan vara något positivt.  
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1.4	Frågeställningar	
Följande frågeställningar kommer att behandlas i arbetet: 

o Vad har tillfrågade förskollärare för relation till inkludering och kan de koppla 

det här syn - och arbetssättet till “en skola/förskola för alla” och sin 

verksamhet?  

o Är det viktigt och i så fall varför behöver förskollärare känna till termerna 

inkludering, integrering och exkludering när de inte nämns i varken Lpfö98 

(rev. 2010) eller Skollagen? 

o På vilket sätt anser tillfrågade förskollärare att storleken på barngruppen har 

betydelse för arbetet med inkludering? 

o Anser tillfrågade förskollärare att det finns tillfällen då barn behöver 

exkluderas, i så fall varför och för vems skull? 

 

2.	Litteraturgenomgång	
 

2.1	Styrdokument/konventioner		

 
2.1.1	Lpfö98	reviderad	2010	

I förskolans läroplan Lpfö 98 (rev.2010:7) står det att hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Därför kan förskolans verksamhet inte utformas på samma sätt 

överallt och förskolans resurser ska inte fördelas lika. Inget barn ska i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller för annan kränkande 

behandling (Skolverket, 2010:6). 

Läroplanen (Skolverket, 2010:6) tar också upp att verksamheten ska grundlägga och 

förankra de värden vårt samhälle vilar på. I arbetet med barnen ska förskolan utgå ifrån 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta, alltså är detta något som ska 

genomsyra hela verksamheten (Skolverket, 2010:6). 
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Den pedagogiska verksamheten ska även anpassas till alla barn i förskolan. Alla barn 

ska få hjälp med att övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer (Skolverket, 2010:6).  

 

2.1.2	Skollagen		

I Skollagen (kapitel 8, 2§) poängteras det tydligt upp att förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande. Verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet och dess behov 

och på så sätt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  

Skollagen (kapitel 8, 9§) tar även upp att barn som av fysiska eller psykiska eller 

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov 

kräver. Vi tolkar det som att Skollagen syftar på inkludering, trots att själva ordet inte 

benämns. Alltså att verksamheten anpassas för barnen och att alla, oberoende av behov, ska 

inkluderas.  

 

2.2	”En	skola/förskola	för	alla”	
Inkludering och inkluderande undervisning bör ses som en ständigt pågående process för 

målet ”en skola för alla” (Isaksson, 2009:18). Fergusson (1996) menar också på att 

inkludering är en ständigt utvecklande process som ställer krav på att normalpedagogik och 

specialpedagogik växer samman och på samarbete mellan personal (i Göransson, 2004:29).  

En förutsättning för ”en skola/förskola för alla” är att barnen ges möjlighet att känna 

sig delaktiga i den gemensamma verksamheten (Egelund, Haug & Persson, 2006:60).  

Gadler (2011:50) poängterar i sin avhandling att det finns många olika tankar och 

aspekter kring uttrycket ”en skola för alla” och vad begreppet egentligen innebär. Idag ser 

begreppet helt annorlunda ut än vad det gjorde under 1600-talet då det började växa fram ett 

behov av fler utbildade människor för att kunna hantera ett alltmer komplext samhälle. Då 

styrdes utbildningens utformning och innehåll av vilka samhällsklasser som människor 

tillhörde.  

Emanuelsson (i Tøssebro, 2004:101–102) skriver även han om en skola för alla och 

definierar det som en gemensam och sammanhållen skola för alla barn. Under början av 1900-

talet var den för barn upp till tioårsåldern, men senare kom den att ändras om och idag kan vi 
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tala om en 12-årig sammanhållen skola då i princip alla fortsätter till den officiellt frivilliga 

gymnasieskolan efter den obligatoriska grundskola.   

Här beskriver Gadler (2011:53) att det var i samband med grundskolans införande 

1962 som barn blev skolpliktiga från och med det år de fyllde sju. Det var då begreppet ”en 

skola för alla” började anta en annan riktning än vad det tidigare gjort. Nu menade man på att 

alla elever skulle få tillgång till utbildning oavsett funktionsnedsättning. Konsekvenserna av 

det här blev att de barn och ungdomar som hade funktionsnedsättningar ställde krav på 

särskilda anpassningar, såväl praktiskt som pedagogiskt för att undervisningen skulle kunna 

bedrivas på bästa sätt. De fick bo på institutioner för att kunna fullgöra skolplikten 

(Gadler:2011:53). 

Skriften ”En skola för alla! Att arbeta förebyggande och stödjande” menar Gadler 

(2011:53) är det första material från staten där begreppet förekommer. Författaren (2011:53) 

menar på att skriften tog bland annat upp hur skolan kan utvecklas så att den ger alla elever 

möjlighet att utvecklas och få sina behov tillgodosedda. Staten satsade i samband med 

implementeringen av “En skola för alla” riktade resurser för barn med funktionsnedsättningar 

att gå i skolan på hemorten (Gadler, 2011:53). 

 

2.2.1	Dilemman	med	“en	skola	för	alla”	

Gadler (2011:59) påpekar i sin avhandling att uttrycket “en skola för alla” skapar många olika 

frågeställningar och associationer, som på så sätt kan ge upphov till olika dilemman beroende 

på ur vilket perspektiv som tolkningen sker. Alla tolkar begreppet på olika sätt menar 

författaren (2011:59). Det finns en rad olika frågeställningar inom uttrycket som kan besvaras 

eller tolkas på många olika sätt. Vad avses egentligen med alla, är det varje skolpliktig elev 

eller finns det undantag? Är det en gemensam byggnad som avses, dvs att alla ska vara under 

samma tak? Hur ovanlig får man egentligen vara i uttrycket “en skola för alla?” (Gadler, 

2011:59).  

Gadler (2011: 59) poängterar även att i skrivningar från staten tas det upp att ingen 

elev ska räknas bort när det gäller rätten till utbildning, däremot skrivs det också att rätten till 

utbildning inte innebär att insatserna ser likadana ut. Istället skrivs det att insatserna ska 

anpassas utifrån den enskildes förutsättningar.  
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Gadler (2011:60) tar också upp att flera kommuner och skolor har inrättat särskilda 

undervisningsgrupper inom ramen för den ordinarie verksamheten där barn vistas under 

antingen kortare eller längre perioder. Här ges ofta förklaringen att barnen utvecklas på bästa 

sätt genom att inte vara närvarande i den ordinarie verksamheten. Författaren menar på att då 

elever på detta sätt lyfts ur den ordinarie verksamheten och särskilda grupper bildas förändras 

den ursprungliga klassens sammansättning. Vilka kriterier som avgör om elever bedöms ha 

möjligheter till att ingå i en klass, synliggör olika dilemmaperspektiv som kan tolkas in i 

begreppet “en skola för alla” (Gadler, 2011:60). 

 

2.3	Inkludering	
Sandberg (2009:24) poängterar att i skolans värld är inklusion eller inkludering viktiga 

begrepp. Inklusion står för ”innefattande” och handlar om hur man får barnen delaktiga i 

skolsituation, både socialt och fysiskt. I förskolans värld handlar begreppet mer om att låta 

barnet vara involverad i sin livssituation. För de yngre barnen innebär detta att vara 

engagerad, aktiv och själv kunna vara med och påverka sin vardag med tanke på vad som 

förväntas av åldern (Sandberg, 2009:24). 

Emanuelsson i Tøssebro (2004:105–108) skriver att förskolan är en plats som tar emot 

barn med alla typer av behov. Om de så är tvåspråkiga, har ett funktionshinder, 

koncentrationssvårigheter eller är osynliga finns de med i den vanliga verksamheten. Enligt 

författaren kan barnen vid dessa tillfällen känna sig försummade och utanför. Eftersom alla 

barn har rätt till full delaktighet uppstår det här ett dilemma, ska verksamheten anpassas efter 

barnen eller är det barnen som ska anpassa sig efter verksamheten? Inkludering har kommit 

att bli det begrepp som används för att belysa skillnaden i synsätt i förhållande till integrering 

(Emanuelsson i Tøssebro, 2004:105–108). 

Under 1990-talet blev inkludering ett mer centralt begrepp i skolan/förskolans värld, 

framförallt blev det ett alternativ till integration/integrering. I motsats till integrering, som ofta 

förknippas med enskilda elever, innefattar inkludering alla elever genom att verksamheten 

och undervisningen bör anpassas för att kunna möta elevers olikheter (Isaksson, 2009:17). I 

inkluderingsidén är tanken att skolan ska skapa en gemensam delaktighet där olikheter ses 

som värdefulla (Göransson, 2004:57). Oftast benämns själva etableringen av begreppet 

inkludering på en global nivå i den så kallade Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994), som 



Högskolan i Halmstad                          Emma Haglind & Marie Gustafsson 
LUT                                              2012-02-21 
Examensarbete - Grundnivå 
Handledare: Anders Urbas & Jette Trolle-Schultz 
 

8 
 
 

är en internationell överenskommelse om inkluderande arbetssätt och undervisning av barn i 

behov av särskilt stöd.  

Isaksson (2009:18) poängterar att om man fokuserar på en inkluderande undervisning, 

innebär det att undervisningen skall ske inom ramen för den ordinarie klassen och särskild 

prioritet ska ligga på social gemenskap och samvaro. Det här synsättet menar författaren 

(2009:18) skapar problem mellan den traditionella specialundervisningen och vanlig 

undervisning. Det vill säga; en inkluderande undervisning kräver att all personal har 

tillräckliga kunskaper att undervisa ”alla” barn, alltså elever som betecknas som 

”problembarn”. En utveckling inom det här inleddes på 1970-talet då man började skilja på 

specialundervisning som traditionell organisationsform och specialpedagogik som en specifik 

kunskap. Ett annat inslag i utvecklingen var även en successivt ökad betoning i olika 

styrdokument på att alla lärare har ett gemensamt ansvar för alla elever (Isaksson, 2009:18). 

Vidare menar Isaksson (2009:18) att begreppet inkludering kan förstås i relation till en 

uppfattning om social rättvisa och lika rätt till deltagande. Utmaningen med begreppet har 

alltså sin bakgrund i att förändra skolan så att den kan möta alla elever och ta del av alla 

elevers olikheter.  

Skillnaden mellan integrering och inkludering kan förenklat sägas vara att inkludering 

innebär att anpassa verksamheten till eleverna, istället för att eleverna ska anpassas till 

verksamheten (Isaksson, 2009:18).  

 

2.4	Integrering	
Emanuelsson (2001:10) menar att integrering kortfattat kan beskrivas som en ideologiskt 

motiverad målsättning. Begreppet kan också stå för utvecklingsprocesser som leder mot målet 

integration. Det innebär en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och lika värde. 

Därför blir integrationens mål en konsekvens av en demokratisk människosyn som förslagsvis 

ser olikheter hos människor som en tillgång istället för något som är problematiskt 

(Emanuelsson, 2001:11).  

Integreringens princip är att skolan/förskolan förändras i en integrerande riktning där 

barnens olikheter ses som tillgångar och resurser i den dagliga verksamheten (Egelund, Haug 

& Persson, 2006:60).  
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Här blir det fel att tala om social integrering, fysisk integrering eller individuell 

integrering. Klassrummet eller elevgruppen är endast en liten del i elevens värld. Elever som 

blir integrerade i klassrummet innebär att de finns med men utan någon större delaktighet i 

själva undervisningen/samtalet (Egelund, Haug & Persson, 2006:60).  

Isaksson (2009:14) menar att tanken om integrering har funnits med länge. Framförallt 

började själva integreringstanken bli mer tydlig och frekvent i officiella policydokument och i 

samhällsdebatter under 1960-talet. 

Därför kan integreringstanken kopplas samman till viss del med den kritik som 

förekom under 1960-talet mot institutioner och specialskolor för olika “avvikargrupper”. 

Integrering kopplas då till och har som målsättning att alla människor har rätt till full 

delaktighet i samhället och dess sociala arenor. Principen integrering kopplas samman till 

normaliseringsprincipen som innebär att funktionshindrade personer ska erbjudas möjligheter 

till att leva ett så normalt liv som möjligt (Isaksson, 2009:14).  

Isaksson (2009:15) menar även på att integrering också kan ses som något som ofta 

förknippas med målsättningen om en skola för alla. Däremot kan det tolkas på flera olika sätt 

inom skolan/förskolans värld. Integrering kopplas där ofta samman med organisatoriska 

lösningar och på så sätt blir det en process på individnivå (Isaksson, 2009:15). 

 

2.4.1	Segregerande	integrering	

Haug (1998:20) delar upp begreppet integrering i två riktningar; segregerande integrering och 

inkluderande integrering. I segregerande integrering har specialundervisningen sitt ursprung. 

De organisatoriska alternativ som kan vara aktuella här varierar från att barnet är med i 

klassrummet tillsammans med resten av klassen, får enskilda undervisningstimmar, är med i 

mindre grupper osv. (Haug, 1998:20). Det som är mest aktuellt här är att man hittar den bäst 

passande miljön för eleven. För det här krävs oftast sakkunnigas råd, vilka kommer fram till 

en lösning genom att diagnostisera barnets behov samt värderingen av vilken organisation 

som bäst passar just det här barnet (Haug, 1998:20).  

 

2.4.2	Inkluderande	integrering	

Begreppet inkluderande integrering beskriver Haug (1998:21) som något man länge arbetat 

med för att ersätta den traditionella och segregerande synen på specialundervisning. 
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Inkluderande integrering betyder att undervisning ska ske inom ramen för den klass där barnet 

är inskriven som elev. Författaren (1998:21) menar på att här bedöms det mest rättvisa och 

bästa för eleven och framförallt för samhället att eleven deltar i samma undervisning 

oberoende vilka förutsättningar han eller hon har. På så sätt blir det här en positiv grund för de 

barn som undervisas på det här sättet. Stor vikt läggs också vid social träning och på att 

utveckla gemenskapen. Det är också en del utav undervisningen att barnen är olika. 

Olikheterna hanteras genom individuell tillrättalagd undervisning för alla barn i samma skola 

och i samma klassrum (Haug, 1998:21).  

I och med det här poängterar Haug (1998:21) att barnen får den undervisning som gör 

att de kan komma så långt som möjligt. Det ska genomföras så att de inte blir exkluderade 

eller utstötta. Därmed framstår alla som likvärdiga. 

 

2.5	Exkludering	
Ordet exkludering betyder utestänga eller utesluta någon från något (Stigendal, 2004:44). Det 

här utanförskapet som en person då kan hamna i om han/hon blir utestängd eller utesluten 

beskriver författaren (2004:44) som att människor både kan vara utanför och innanför på 

samma gång. Alltså kan man vara utanför ett sammanhang av sociala relationer. Då det 

sociala sammanhanget markerar tydliga gränser kallar vi det för innanförskap, och ett 

utanförskap förutsätter ett innanförskap menar författaren (2004:44). Alla som befinner sig 

innanför gränserna är delaktiga i innanförskapet, som kan gälla allt ifrån familjen till skolan. 

Om man däremot känner sig delaktig är en annan sak, därför behöver inte känslan av 

delaktighet och faktisk delaktighet gå ihop med varandra. Exempelvis kan det vara så att 

beslut tas över barnets huvud utan att han eller hon har någon chans att påverka det 

(Stigendal, 2004:44). 

Innanförskapet är starkast, alltså när faktisk delaktighet och känsla av delaktighet 

sammanfaller och barnet både känner sig delaktig och även är det (Stigendal, 2004:44). 

Ytterhus (2003:214) menar på att i förskolan väljer barnen vilka de helst vill leka med, 

de måste kvalificera sig för en plats i “innanförskapet”. Förskolan är ett begränsat område 

vilket gör att samvaron blir påtvingad (Ytterhus, 2003:214).   

Stigendal (2004:44) menar också på att exkludering kan bero på många olika faktorer. 

Det kan mycket väl bero på bristande vilja; att man bara inte vill vara med. Författaren 
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(2004:44) menar här på att det här kan bero på att barnet har för lite att säga till om eller 

kanske inte känner sig trygg i situationen, och på så sätt väljer man själv att ställa sig utanför. 

Det här påpekar även Nordin-Hultman (2004:11–13) i sin avhandling, att bara för att barnen 

inte deltar i aktiviteten eller visar något intresse, behöver det vara något som inte är normalt 

då? Det kan helt enkelt vara bristande vilja. Är ett tecken på bristande vilja något som ska 

göra att barnen blir stämplade som att de är i “behov av särskilt stöd”? (Nordin-Hultman, 

2004:11–13).  

Stigendal (2004:45) menar även på att exkludering kan bero på avsiktlig avstängning 

(mobbning). En annan typ av exkludering som man kan stöta på i skolan är den så kallade 

organisatoriska exkluderingen vilket innebär att barnet blir utestängd utifrån kunskapsnivå 

eller funktionshinder (Stigendal, 2004:46–48).  

Emanuelsson (i Tøssebro, 2004:102–104) berättar att under början av 1900-talet var 

det vanligt att barn med svårigheter uteslöts (exkluderades) från klassrumsverksamheten 

eftersom de sågs som ett hinder för undervisningen och dess fart. Dessa uttryck förekom 

nästan inte alls under 1960-talet då den specialundervisningen slog igenom dramatiskt. Ett 

annat skäl till att exkludera barnen var att “de svaga” skulle ges stöd och hjälp i mindre 

grupper, för att kunna utvecklas. Det här ansågs inte möjligt att genomföra i de sammanhållna 

grupperna (Emanuelsson i Tøssebro, 2004:102–104). 

 

2.6	Att	ta	tillvara	på	barns	olikheter	
Lutz (2009:27) påpekar att man ska se förskolans miljö ur ett demokratiskt perspektiv vilket 

gör att man syftar på att den ska avnormaliseras, vilket innebär att gränserna för “normalt” 

beteende omformuleras och på så sätt kan fler barn inkluderas i verksamheten. I och med det 

här förklarar författaren att miljön blir mer varierande och anpassningsbar. Ses avvikande 

beteende som en brist i interaktionen mellan miljön och individen menar Lutz på att fokus 

ligger på att hitta nya sätt att omforma miljön så att den passar det enskilda barnet (2009:27). 

Utgår man ifrån en brist hos individen kommer det leda till att man fokuserar på att 

fördjupa kunskapen om problemet för att åtgärderna ska bli verksamma. Det leder vanligtvis 

till att barnen kategoriseras för att få en grund att stå på då man därefter ska anpassa individen 

i den givna miljön (Lutz, 2009:27–28). Idag synliggörs, bedöms och beskrivs barn som 

individer på ett mer genomgripande sätt än någonsin tidigare (Nordin-Hultman, 2004:178). 
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Barnen lär sig även att rikta den ”diagnostiska” blicken mot sig själv och bedöma sina starka 

och svaga sidor, redan från tidig ålder (Nordin- Hultman, 2004:178).  

Markström (2005:33) definierar i sin avhandling begreppet normalitet som något som 

är “vanligt” eller “genomsnittligt”. Det anger förhållandet mellan hur något är eller hur det 

brukar vara. Begreppet kan också kopplas till något som är önskvärt eftersom det är så det 

“brukar” vara. På så sätt blir normaliseringen något som ska strävas efter att uppnå och då ska 

individen förändras för att uppfattas som “normal” (Markström, 2005:33). 

Hellström (1993:9) ifrågasätter vart gränsen för normalitet egentligen går. Att dra 

gränser mellan normalt och avvikande är inte direkt önskvärt. Vad som är normalt och 

avvikande är omöjligt att svara på i och med att alla har med sig olika erfarenheter och 

upplevelser i sitt bagage, en sak som är normalt för någon behöver alltså inte vara normalt för 

någon annan (Hellström, 1993:9). 

Lutz (2009:24) frågar sig också vart gränsen faktiskt går mellan det normala och det 

avvikande. Författaren menar på att kritiken riktar sig emot tanken om att klassificera, 

kategorisera och diagnostisera människor utifrån uppskattade avvikelser (2009:24).  

Lutz (2009:26) beskriver även svårigheterna med att identifiera en gemensam 

referensram för vad som är normalt respektive avvikande. Han menar på att ifall man utgår 

utifrån en statistisk syn på normalitet krävs det instrument för att mäta skillnader mellan olika 

individer. Inte ens då det handlar om den fysiska attributen, såsom exempelvis kroppslängden, 

ger en normalfördelningskurva en klar brytpunkt med vad som anses som normalt respektive 

avvikande. Avvikelsen kan först identifieras då individen möter omgivningen (Lutz, 2009:26).  

Markström (2005:34) menar också på att det som är normalt i ett sammanhang kan 

betraktas som avvikande i ett annat, exempelvis barns beteende i förskolan i förhållande till 

hemmet. Det här bekräftar även Lutz (2009:25) då han menar på att istället för att normalitet 

ska ses som en brist hos individen, kan begreppet utgå ifrån en föreställning om att det 

faktiskt är ett relativt begrepp som definieras i förhållande till den miljö som individen 

kommer i kontakt med. Det är barnen som observeras och placeras in i förändringsinsatser, 

pedagogikens utformning betraktas i större utsträckning som given och har i princip inte 

förändrats alls (Nordin-Hultman, 2004:180).  
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2.7	Inkluderingsarbetet	i	relation	till	barngruppens	storlek		
På senare år har storleken på barngrupperna i förskolan ökat (Asplund Carlsson, Pramling 

Samuelsson & Kärrby, 2001:19–20). Störst förändring skedde under 1990-talet, det här på 

grund av ekonomiska nedskärningar som då gjordes (Skolverket, 2003:30). Det som är mest 

avgörande för verksamhetens kvalitet är gruppstorleken, även om personaltätheten är 

densamma är mindre grupper att föredra. De som tar mest skada av stora grupper är de yngsta 

barnen, de under 4 år, och barn i behov av särskilt stöd. Dessa gynnas mest av att vara i 

mindre grupper. Dock är det självklart ingen garanti att verksamheten håller god kvalitet bara 

för att personaltätheten är hög. Det finns en rad andra faktorer som ska samspela för att det 

här ska uppnås, bland annat pedagogernas kunskap och hur de använder den (Skolverket, 

2003:31).  

Att barngrupperna är så stora och personaltätheten så låg innebär att det inte finns så 

mycket tid för planerade aktiviteter och enskilda barn, utan den här tiden läggs istället på 

rutiner. Det här genererar att kvaliteten i förskolan blir allt sämre. Att minska barngrupperna 

skulle leda till att minska trycket på förskollärarna så att de kan få möjlighet att arbeta utifrån 

ett arbetssätt som mer ser till enskilda barns utveckling, vilket i sin tur då även förbättrar 

kvaliteten på verksamheten (Ytterhus, 2003:209). Dock visar forskning på att barn i större 

barngrupper har mer kommunikation med varandra än i de mindre grupperna. Både Asplund 

Carlsson et al. (2001:41) och Skolverket (2003:38) menar på att barn i grupper med hög 

personaltäthet har mer kontakt och kommunicerar mer med vuxna. I stora barngrupper är det 

vanligt att vissa barn blir mer passiva, men även att det var mer social samvaro och fri lek 

(Asplund Carlsson et. al., 2001:40).  

När det handlar om pedagogiska ledningsstrukturer skilde de sig inte beroende på 

gruppstorleken, det vill säga att det pedagogiska arbetet var lika barnorienterat i alla 

grupperna oberoende av storlek (Asplund Carlsson et. al., 2001:40). Däremot var det skillnad 

i aktivitetsnivån mellan grupperna med olika personaltäthet. Barnen deltog i fler och olika 

typer av aktiviteter i de grupperna med hög personaltäthet (Asplund Carlsson et. al., 2001:41). 

Författarna skriver också om hur gruppstorleken har betydelse för barnens prestationer. 

Kvaliteten i undervisningen förbättrades då barngrupperna var mindre, eftersom mer tid 

kunde läggas på enskilda elever. Det gör även att läraren tror mer på sig själv och sin 
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kompetens, och elevernas självförtroende stärks och deras relationer sinsemellan förbättras 

(Asplund Carlsson et. al., 2001:68).  

Ytterhus (2003:209) poängterar att förskollärare ska ha rätt förutsättningar, rimliga 

barngrupper och ändamålsenliga lokaler för att kunna genomföra sitt arbete på ett 

professionellt sätt. Det här står även i skollagen: “Huvudmannen ska se till att barngrupperna 

har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god 

miljö.” (Skollagen, 8§). Den säger också att det stöd som krävs ska ges till de barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det (Skollagen, 9§).  

 

3.	Metod	
I det här stycket kommer vi att beskriva vilken metod vi valt att använda för att insamlingen 

av vårt material.���

�

3.1	Val	av	metod	
Vi valde att göra ett frågeformulär med sex stycken ostrukturerade frågor och en strukturerad 

fråga, där förskollärarna fick svara på frågorna skriftligt. Det ostrukturerade frågeformuläret 

är då det innehåller öppna frågor (Stukát, 2005:43). Den tillfrågade får här själv skriftligen 

formulera sina svar utifrån frågeformuläret. Den här formen är den som mest efterliknar en 

vanlig intervju (Stukát, 2005:43). Trost (2007:61) menar på att då man talar om ett 

ostrukturerat frågeformulär saknar alla eller de flesta frågorna svarsalternativ. 

Trost (2007:23) påpekar också att då kvalitativa studier utförs är tanken att försöka 

förstå människors sätt att resonera eller reagera, vilket tanken med vår studie är. Syftet är även 

att upptäcka uppfattningar om något fenomen (Patel och Davidsson, 2011:82), i vårt fall de 

olika begrepp vi valt att fokusera på. 

Vi beslöt oss för att skicka ut frågeformuläret på mejl för att sedan efter de deltagande 

svarat på formuläret ha kontakt med dem för att eventuellt kunna diskutera svaren och om 

något var oklart. Genom att kunna diskutera svaren tillsammans med förskollärarna får vi en 

bättre bild av hur de tänker kring ämnet så att vi inte tolkar svaren på fel sätt.  

Vi kallar vårt frågeformulär för en variant av ”enkät under ledning” vilket innebär att 

man tar med sig frågeformuläret och besöker den person som ska besvara det för att kunna 

hjälpa till och eventuellt förtydliga något som är oklart (Patel och Davidsson, 2011:73).  
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Eftersom vi mejlade ut vårt formulär tog vi inte med oss det ut till förskollärarna men 

vi var ändå i kontakt med dem efteråt för att kunna diskutera oklarheter vilket på så sätt blir 

en form av ”enkät under ledning”. 

 
3.1.1	Motiv	för	val	av	metod	

Vi valde att ha ett frågeformulär med majoriteten öppna frågor istället för att exempelvis göra 

personliga intervjuer. Anledningen till att vi valde det här sättet var att vi kände att 

förskollärarna får längre tid att tänka och reflektera över sina svar vilket även Ejlertsson 

(1996:11) poängterar. Författaren menar här på att vid en personlig intervju kan den 

intervjuade känna press genom att den som intervjuar väntar på svar (1996:11). Eftersom vi 

valde att ha majoriteten öppna frågor blev de flesta frågor standardiserade, på så sätt får den 

intervjuade bestämma vilket även Trost (2007:61) bekräftar. Författaren menar här på att 

frågan på så sätt inte får samma betydelse för alla, alltså varierar standarden (2007:61). 

Genom att låta de tillfrågade själva i lugn och ro skriva ner sina svar blir intervjuerna mer 

effektiva (personlig kommunikation Anders Persson, 2011-10-03) och vi tolkar själva inte in 

egna värderingar i svaren. Deltagarna påverkas alltså inte utav vår intervjuteknik vilket är ett 

till argument för att välja att ha ett frågeformulär framför en personlig intervju. Det är bevisat 

att respondenten vid en personlig intervju påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor 

(Ejlertsson, 1996:11).  

Ett problem som kan uppstå då man använder sig utav ett frågeformulär är att den 

deltagande inte har möjlighet att ställa frågor om något är oklart (Ejlertsson, 1996:12). Det här 

problemet försökte vi motverka genom att diskutera oklarheter med de deltagande efteråt. Vi 

lämnade även både våra mejladresser och telefonnummer som de skulle kunna nå oss på ifall 

det var något som var otydligt. 

 

3.1.2	Urval		

De förskollärare vi valt ut till vår undersökning har vi en relation till sedan tidigare. Vi har 

antingen gjort vår VFU eller arbetat på de förskolor där de deltagande är verksamma och på 

så sätt känner vi till deras syn- och arbetssätt väl, därför kändes det intressant att även ha 

deras egen syn på sig själva och sin verksamhet. Att göra på det här sättet kan även beskrivas 

som att vi gjort en form utav bekvämlighetsurval (Trost, 2007:31), i och med att vi har en 
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relation till förskollärarna sedan tidigare. Det här sättet beskriver författaren som relevant för 

kvalitativa analyser men inte för kvantitativa (2007:32). Vi var i kontakt med femton olika 

förskollärare och frågade ifall de ville ställe upp och svara på vårt frågeformulär. Utav de 

femton tillfrågade var tolv stycken positiva till det och ville ställa upp och svara på frågorna. 

Vi fick sedan sju svar tillbaka, då de andra förklarade att tidsbrist var en orsak till att de inte 

kunnat svara på formuläret även om de var positiva till det då de blev tillfrågade.  

 

3.1.3	Studiens	tillförlitlighet	

Vi har valt att presentera vår studies tillförlitlighet utifrån de tre begreppen generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet. Generaliserbarheten svarar på frågan för vem eller vilka resultatet 

gäller (Stukát, 2005:125). Vi kan inte generalisera våra svar eftersom vi anser att underlaget 

är för litet då det enbart var sju stycken som deltog i undersökningen. Generaliserbarhet 

beskriver (Denscombe, 2004:182) som något som ofta förknippas med kvantitativa och mer 

positivistiska forskningsstilar. Författaren skriver också att den kvalitativa forskningen mer 

ägnar sig åt fyndens överförbarhet istället för deras generaliserbarhet (2004:182). 

Med överförbarhet menas den process som läsarna utför då de drar slutsatser vid 

läsningen och för över resultatet till andra situationer. Här gäller det att kvaliteten ger 

tillräckliga detaljer så att läsarna på så sätt kan föreställa sig att vara i situationen 

(Denscombe, 2004:182–183).   

Med reliabilitet menas hur stor tillförlitligheten är enligt (Stukát, 2005:125). 

Författaren beskriver att reliabiliteten mäter kvaliteten på frågorna vi har i vårt frågeformulär 

(2005:125). Eftersom förskollärarna som deltog i studien svarade individuellt på frågorna 

anser vi dem mer tillförlitliga än om de hade varit ett helt arbetslag som skulle besvara på 

formuläret tillsammans.  

Validiteten menar Stukát (2005:125) är om undersökningen verkligen mäter det den är 

avsedd att mäta. I vårt fall handlar det här om vi har fått svar på de frågor vi ville ha svar på. 

Vi hade önskat att fler deltagit i vår undersökning men samtidigt känner vi att vi fick utförliga 

svar från de som deltog vilket vi är nöjda med. 

 

 



Högskolan i Halmstad                          Emma Haglind & Marie Gustafsson 
LUT                                              2012-02-21 
Examensarbete - Grundnivå 
Handledare: Anders Urbas & Jette Trolle-Schultz 
 

17 
 
 

 

3.1.4	Bortfall		

Enligt Trost (2007:135) är ett problem då man skickar ut enkäter via e-post att de inte alltid 

kommer fram, vilket kan bero på att e-postadresserna är felaktiga eller för gamla. Det här 

problemet försökte vi motverka genom att kontakta de deltagande innan vi sände ut 

formuläret för att se att vi hade rätt e-postadress till dem. Genom att kontakta förskollärarna 

innan för att se om de överhuvudtaget ville ställa upp antog vi då vara ett bra sätt för att 

försöka minimera bortfallet. Det här visade sig i slutändan ändå inte motverkade bortfallet då 

alla som från början var positiva till att besvara vårt formulär ändå inte svarade. Vi fick sju 

svar utav tolv som från början sagt att de var positiva till att delta. Då vi skickade ut ett 

påminnelsemejl till de som inte svarat fick vi enbart ett svar till, från vissa fick vi inget svar 

alls men de flesta svarade att tidsbrist var en orsakande faktor även om tiden till deras 

förfogande var rimlig enligt oss. 

 

3.1.5	Dataanalys	

Vi har valt att inspireras utav fenomenografin när vi bearbetat vårt insamlade material. Att 

inspireras utav det här sättet ansåg vi vara relevant då vi valde att endast dela ut ett 

frågeformulär till de deltagande förskollärarna. Den fenomenografiska analysen sker i fyra 

steg (Patel och Davidsson, 2011:33). Författarna beskriver att det första steget för forskaren 

blir att bekanta sig med materialet och på så sätt skaffa sig ett helhetsintryck av det. I det 

andra steget uppmärksammar forskaren likheter och skillnader i intervjun. Därefter 

kategoriserar forskaren uppfattningar i beskrivningskategorier i det tredje steget. Slutligen i 

det fjärde steget studerar forskaren den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel och 

Davidsson, 2011:33). Vår analys har främst skett i de tre första stegen.  

Patel och Davidsson (2011:33) skriver att den här processen är induktiv vilket betyder 

att forskaren läser och sorterar materialet tills mönster blir tydliga. Våra intervjufrågor står 

som utgångspunkt till kategorierna i vår analys. Vi kommer att välja ut de som är mest 

relevanta och som mest besvarade våra frågeställningar. 

 

4.	Resultat		
Vi kommer i följande stycke att presentera svaren som framkommit i våra intervjuer. Svaren 
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kommer inte att redovisas enskilt utan vi kommer att sammanfatta dem i en löpande text och 

framförallt ta med det som är relevant att ta upp. Vi kommer i det här stycket enbart att skriva 

resultaten utifrån vårt frågeformulär för att därefter i stycket efter analysera dem.  

 

4.1	Pedagogers	relation	till	begreppen		
Vi ställde frågan “Är begreppen inkludering, integrering och exkludering något som du 

kopplar till verksamheten där du jobbar?” Nästan alla tillfrågade förskollärare hade någon 

slags relation till inkludering, integrering och exkludering och kopplade dem till 

verksamheten där de arbetar. Det var bara en pedagog som inte kopplade begreppen till sin 

verksamhet. Vi fick också många olika synpunkter på begreppen och hur de kan 

implementeras i verksamheten.  

Majoriteten utav de tillfrågade förskollärarna kopplade begreppen till då man har barn 

i behov utav särskilt stöd i barngruppen. En förskollärare svarade: “Jag tror det är när man 

har något barn i behov av särskilt stöd, det finns i de flesta barngrupper”.  

Alla pedagogerna höll med om att de skulle behöva mer fortbildning och kunskap i 

hur man ska kunna arbeta mot en inkluderande verksamhet. De flesta ansåg också att de är 

rektorn som är den ansvariga till att man får utbildning inom detta.  

En förskollärare sa “ Jag har i princip hela tiden arbetat med barn i behov av särskilt 

stöd under mina år som förskollärare, däremot anser jag inte att personalen i ett “vanligt” 

arbetslag idag har kompetens och erfarenhet för att kunna arbeta med denna problematik på 

bästa sätt. Förståelse saknas alltför ofta för barnets behov och åtgärder på både individnivå 

och gruppnivå. Detta gör ju även att om en i ett arbetslag har kompetens och erfarenhet så 

blir arbetet inte helt lyckat om inte förståelsen finns i hela arbetslaget och ibland hos 

ledningen.” 

Två av de intervjuade förskollärarna såg inkludering som något som förekommer i 

verksamheten hela tiden och som man även bör arbeta med då man inte har barn i behov av 

särskilt stöd.  

Den ena förskolläraren svarade: “För mig är inkludering då barnet i gruppen känner 

att de kan göra sin röst hörd och har en möjlighet att påverka verksamheten med sina 

önskemål. Barnen är med och påverkar i de områden de kan påverka utifrån sina önskemål 

och behov. De inkluderas i verksamheten som pedagogerna planerat. Jag känner inte att vi 



Högskolan i Halmstad                          Emma Haglind & Marie Gustafsson 
LUT                                              2012-02-21 
Examensarbete - Grundnivå 
Handledare: Anders Urbas & Jette Trolle-Schultz 
 

19 
 
 

inte har något barn som inte inryms i vår verksamhet. Vi utgår ju alltid ifrån barnen i vår 

planering. Integrering är däremot då alla är med men på verksamhetens villkor, och 

exkludering finns det ingen påverkan som helst med i bilden. Vi exkluderar inget barn aktivt, 

men då exkludering också handlar om barn emellan och då vi ser om ett barn har svårt att 

komma in i gruppen och samspela med de andra observerar vi och försöker få med barnet i 

gruppen.” 

Den andra förskolläraren svarade: “För mig handlar det mycket om hur jag är som 

pedagog och om jag är medveten om mitt bemötande till det enskilda barnet i olika 

situationer i den dagliga verksamheten. Begreppen är mångtydliga och kan inte separeras 

ifrån varandra när man diskuterar dem. Bara för att jag inkluderar ett barn är det inte säkert 

att jag integrerar barnet i det som samlingen egentligen går ut på.” 

Flera utav de tillfrågade förskollärarna ser inkludering och integrering som snarlika och har 

svårt att sätta ord på vad det är som gör att det skiljer sig ifrån varandra och hur begreppen 

implementeras i deras verksamhet. Några pedagoger kopplar även inkludering till uttrycket 

“en skola/förskola för alla”. Då vi ställde frågan: Är du bekant med uttrycket “en 

skola/förskola för alla”? Var alla de tillfrågade pedagogerna bekanta med det och hade 

ungefär samma bild av vad det betydde. Alla tillfrågade pedagoger ansåg att uttrycket innebär 

att alla barn oavsett behov, kön, nationell tillhörighet ska ha rätt att komma till förskolan och 

bemötas på lika villkor.  

En av förskollärarna svarade: “Det är vår skyldighet att anpassa verksamheten så att 

alla barn kan vara här oavsett hur deras bakgrund ser ut”. Det framkom även här att flera av 

pedagogerna kopplar “en skola/förskola för alla” till barn med särskilda behov och som inte är 

innanför ramen för det “normala”.  

En annan förskollärare svarade: “Jag överanalyserar gärna begreppet så jag är 

personligen inte riktigt med på det. Eftersom vi alla är olika kan det vara svårt att bara en 

förskola ska passa oss alla. Jag tycker snarare att förskolan måste anpassas efter de behov 

barnen har idag, om det är en förskola eller många förskolor spelar ingen roll utan mer att vi 

ska vara medvetna om mångfalden som existerar i dagens samhälle och anpassa oss efter det 

istället.”  

Alla tillfrågade pedagoger var överens om att exkludering inte alltid behöver vara 

något negativt men att man samtidigt bör vara medveten om varför man exkluderar ett barn 
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och i så fall på vilket sätt man gör det. En pedagog menade på att ifall man är i behov av att 

exkludera ett barn ska det vara för barnets bästa och att de ska påverkas positivt utav det, 

samtidigt kan det ibland också vara för den resterande barngruppens skull om exempelvis ett 

barn är utåtagerande eller stör de andra barnen.  

Då vi ställde frågan “Anser du att det finns tillfällen då barn behöver exkluderas ifrån 

den resterande barngruppen? Om ja, kan du ge några exempel?” fick vi flera olika svar. Två 

förskollärare var överens om att man kan exkludera ett barn från verksamheten om de behöver 

en lugn stund för att orka med dagen på förskolan. De menade på att det finns många barn 

som är i behov av att gå ifrån ibland och vara för sig själva eller med en pedagog. Flera barn 

är även i behov av extra stimulans som inte är genomförbart i den “vanliga” verksamheten 

och behöver då ibland gå ifrån den resterande barngruppen. Pedagogen menar här på att man 

bör vara medveten om varför man plockar bort barnet och att man gör det för barnets eget 

bästa, vanligtvis är det barnet som själv väljer att gå ifrån och på så sätt blir det inte en 

“tvingad” situation som det exempelvis blir om barnet är utåtagerande emot de andra barnen.  

En annan förskollärare kopplar också exkludering till när man har barn i behov av 

särskilt stöd och menar då på att man exkluderar barnet vid exempelvis logopedbesök, olika 

träningsmoment och vid tillfällen som inte kan läggas in i den vanliga verksamheten.  

Det var bara en förskollärare som tog upp att exkludering ibland är något nödvändigt 

då man exempelvis har ett utåtagerande barn som “förstör” för de andra, och på så sätt kan 

man behöva exkludera det. Däremot menade förskolläraren på att exkluderingen inte ska vara 

varaktig utan bara tillfällig och att man samtidigt måste förklara för barnet varför de togs bort 

ifrån den resterande barngruppen. Då menade pedagogen på att: “Här blir det mer en fysisk 

exkludering och innebär att barnet fortfarande är en viktig del av hela verksamheten.”  

En annan pedagog associerar begreppet exkludering till vad som är normalt respektive 

avvikande beteende hos barnet. Förskolläraren uttryckte sig “ Exkludering kan bli aktuellt om 

vi märker att ett barn beter sig avvikande, alltså såsom han eller hon inte brukar göra. Det 

finns ingen gräns för vad som är normalt respektive avvikande och man ska inte jämföra 

beteenden hos olika individer pga. dess olika bakgrunder och livsvärldar. Det som är normalt 

för mig behöver inte vara normalt för någon annan och det är det vi tar hänsyn till. Här 

handlar det mer om att vi uppmärksammar förändringar i det enskilda barnets beteende och 

på så sätt kan vi jämföra med hur barnet var tidigare innan detta beteende visade sig.”  
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4.2	Hur	bestämmer	man	vad	som	är	normalt	respektive	avvikande	

beteende?	
Vi ställde frågan: Pratar ni i ditt arbetslag om normalt respektive avvikande beteende hos 

barn? Om ja, hur går tankarna kring detta? Då vi tog upp det här var det inte många av de 

tillfrågade förskollärarna som reflekterat mycket över det. En menade på att det ofta kommer 

på tal då det diskuteras om förhållningssätt och bemötande mot olika barn, och då vanligtvis 

efter att en incident har uppstått. Förskolläraren menade även på att i sådana diskussioner 

beror det mycket på personalens kompetens och erfarenhet och på så sätt blir det ett underlag 

för hur diskussionen kring detta ser ut.  

En annan pedagog menade på att stor del beror på utbildningsgraden och om de 

märker att ett barn har ett ökat behov av stöd. Här förklarade pedagogen att de i arbetslaget 

försöker finna vägarna eller anledningarna till detta istället för att stirra sig blinda på vad som 

var normalt eller inte. Det handlar inte om att jämföra barn eller utgå från att barnet ska kunna 

“det här och det här” vid en viss ålder. 

De flesta av de förskollärare vi tillfrågat har inte reflekterat så mycket över det här 

utan anser att det är något som också kopplas till barn i behov av särskilt stöd och på så sätt 

inkluderingsarbetet. En svarade “Man ska inte jämföra beteenden hos olika individer, det är 

istället viktigt att jämföra varje enskilt barn med sig själv men inte med andra, alla är olika 

och det ska man respektera”.  

 

4.3	Barngruppens	storlek	i	relation	till	inkludering	
Då vi ställde frågan: På vilket sätt påverkar storleken på barngruppen ert arbete med 

inkludering? fick vi egentligen inget direkt svar. De flesta förskollärarna hade inget riktigt 

svar på hur det påverkar, mest bara att det är självklart att det har betydelse för verksamheten. 

Många av dem var överens om att ju mindre barngruppen är, ju lättare är det att få en bra 

kvalitet på verksamheten.  

Någon kände att det var svårt att räcka till när de hade en stor barngrupp, en annan sa 

att gruppstorleken är en av de viktigaste faktorerna för att arbetet med inkludering ska 

fungera. Flera utav förskollärarna pratade om att konstellationen av gruppen (ex ålder på 

barnen) även hade stor betydelse för verksamheten, och att alla barn har olika erfarenheter 
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med sig som pedagogerna behöver bli medvetna om.  Det var väldigt få som nämnde 

inkluderingen, de tänkte mest på hela arbetet och verksamheten.  

 

5.	Analys		
I kommande stycke kommer vi att presentera resultaten från vårt frågeformulär och koppla det 

till vår teoretiska bakgrund. Varje rubrik utgår ifrån en fråga som vi tagit upp i resultatet och 

vi kommer nedan att analysera svaren utifrån frågan. Vi har valt att inspireras av den 

fenomenografiska analysen vilket sker i fyra steg (Patel och Davidsson, 2011:33).  

I det första steget får forskaren bekanta sig med materialet och på så sätt skaffa sig ett 

helhetsintryck av det. I det andra steget uppmärksammar forskaren likheter och skillnader i 

intervjun. Därefter kategoriserar forskaren uppfattningar i beskrivningskategorier i det tredje 

steget. Slutligen i det fjärde steget studerar forskaren den underliggande strukturen i 

kategorisystemet (Patel och Davidsson, 2011:33). 

Vi kommer att fokusera på de tre första stegen och kommer därför inte fördjupa oss i 

det fjärde steget.   

 

5.1	Analys	av	pedagogers	relation	till	begreppen	inkludering,	integrering	

och	exkludering		
Sandberg (2009:24) skriver att i förskolans värld handlar inkludering om att låta barnet vara 

involverad i sin livssituation. För de yngre barnen innebär detta att vara engagerad, aktiv och 

själv kunna vara med och påverka sin vardag med tanke på vad som förväntas av åldern.  

Vi ställde frågan: Är begreppen inkludering, integrering och exkludering något som 

du kopplar till verksamheten där du jobbar? Hur? En förskollärare i våra intervjuer sa att 

barnen är med och påverkar de områden de kan utifrån sina önskemål och att de på så sätt 

inkluderas i verksamheten som pedagogerna planerat för. En annan av de tillfrågade 

förskollärarna beskrev hur de inkluderar barnen i sin verksamhet vilket var genom att låta 

dem vara med och påverka det som pedagogerna planerat. För oss är inte det här att inkludera 

barnen eftersom aktiviteten redan är planerad av de vuxna, istället blir det här att integrera 

barnen. Barnen är i denna situation inte med och väljer vad som ska ske, utan de får istället 

vara med och till viss del påverka det som pedagogen redan har planerat. Här framkommer 

det att vissa pedagoger inte är medvetna om skillnaden mellan inkludering och integrering. De 
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anser snarare att begreppen utesluter varandra istället för att se att de faktiskt inte har samma 

innebörd.  

Egelund, Haug & Persson (2006:60) tar upp att de elever som blir integrerade i 

klassrummet finns med men utan någon större delaktighet i själva undervisningen/samtalet, 

alltså utan själva “inkluderingskänslan”.  

Då en förskollärare tog upp att hon inte tycker att de har något barn som inte inryms i 

verksamheten blir det för oss inkluderande integrering, vilket betyder att inlärning ska ske 

inom ramen för den barngrupp där barnet befinner sig (Haug, 1998:21). Självklart är det här 

något som alla strävar efter, att alla barn ska vara delaktiga. Vi kan dock känna att det här 

uttalande är någon slags “illusion” av hur verksamheten verkligen är, det är viktigt att vara 

försiktig med att uttala sig såhär eftersom det ger sken av en slags oprofessionalitet. Att någon 

kan vara så säker på att alla barn inryms är tveksamt, men att sträva efter det är 

grundläggande för arbetet.  

Alla barn har rätt till hel och full delaktighet, men om det är verksamheten som 

anpassas efter barnen eller om det är barnen som anpassas efter verksamheten är inte helt 

tydligt. Inkludering har kommit att bli det begrepp som används för att belysa skillnaden i 

synsätt i förhållande till integrering (Emanuelsson i Tøssebro, 2004:105–108).  

En tillfrågad förskollärare menar dock på att ifall barnet inkluderas i samlingen på 

förskolan är det inte säkert att personalen integrerar det. Här märks det tydligt att 

förskolläraren inte riktigt kunde skilja på integrering och inkludering, och på så sätt blandade 

hon ihop dem.   

Utifrån våra intervjuer framkommer det även att förskollärarna känner att begreppen 

är svåra och stora, att de ännu inte har kompetensen att arbeta med dessa. Vi skulle gärna se 

att begreppen “minskades/togs ner” så att fler pedagoger känner att de kan behärska arbetet 

med dem, ifall begreppen ska användas i praktiken. Vi känner även att många pedagoger 

redan nu arbetar med bland annat inkludering utan att de vet om det, vilket framkommer 

tydligt i speciellt en utav våra intervjuer. Förskolläraren i intervjun kopplade inte något utav 

begreppen inkludering, integrering eller exkludering till förskolan där hon arbetade. Vi har 

däremot själva varit på denna förskola och gjort vår praktik och sett deras arbete, vilket i allra 

högsta grad är inkluderande, trots att de själva inte tycker att de arbetar med det. Frågan vi 

ställer oss här är om själva termen inkludering försvårar arbetet med det? Behöver verkligen 
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pedagogerna kunna termen, räcker det inte att veta vad begreppet innebär för att kunna arbeta 

med det? Eftersom just ordet inkludering inte nämns i styrdokumenten men pedagoger redan 

arbetar med det, varför ska det då finnas? Vi får känslan av att tanken kring inkludering har 

funnits länge, men det är inte förrän nyligen som det har satts ett ord på det, vilket i sin tur 

försvårat arbetet med det för många pedagoger.  

Begreppen (inkludering, integrering och exkludering) känns även enligt oss stora och 

komplicerade. Termerna finns som nämnts tidigare inte med i styrdokumenten. De flesta 

pedagogerna kände att de behöver ha mer kunskap och fortbildning i ämnet för att kunna 

arbeta med det. Enligt en av de tillfrågade förskollärarna ligger ansvar för att det här ska 

genomföras på rektorn, denne måste se till att det inte bara är en i arbetslaget utan alla som 

har kunskap för att kunna arbeta med inkludering. 

Vi ställde frågan: Anser du att det finns tillfällen då barn behöver exkluderas ifrån den 

resterande barngruppen? Om ja, kan du ge några exempel?  

Alla förskollärare var överens om att det ibland är nödvändigt att exkludera ett barn 

för stunden. En pedagog menade också på att det inte alltid behöver vara pedagoger som 

exkluderar barn utan att barnet själv kan välja att inte vara med och på så sätt exkludera sig 

själv, kanske just för att intresset inte finns. Alla barn behöver inte vara intresserade av 

samma saker och alla aktiviteter som genomförs på förskolan kan omöjligt passa alla barn. De 

tillfrågade pedagogerna var överens om att exkludering inte alltid behöver vara något negativt 

men att man samtidigt bör vara medveten om varför man exkluderar ett barn och i så fall på 

vilket sätt man gör det. En pedagog tog upp att flera barn behöver extra stimulans som är svårt 

att genomföra i den “vanliga” verksamheten och på så sätt behöver barnet ibland gå ifrån den 

resterande barngruppen, alltså exkluderas. Pedagogen menar här på att man är medveten om 

varför man plockar bort barnet och gör det för barnets eget bästa, och vanligtvis är det barnet 

som själv väljer att gå ifrån och på så sätt blir det inte en “tvingad” situation som det 

exempelvis blir om barnet är utåtagerande emot de andra barnen. Enligt oss sker det ingen 

exkludering av barnet här, vi känner mer att om barnet själv väljer att gå ifrån blir det inte 

exkludering. Då det finns många barn som är i behov av extra stimulans finns det tillfällen då 

de behöver tid med en pedagog och för oss blir detta ingen negativt laddad exkludering då det 

är för barnets eget bästa. Det här bekräftar Tøssebro (2004:102), som skriver om hur “svaga 

barn” förr i tiden avskiljdes ifrån undervisningen i skolan för att ges extra stöd och hjälp.  
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Vi anser att då barnet är medvetet om varför exkluderingen sker behöver det inte bli en 

negativ upplevelse. En pedagog menade på att ifall man är i behov av att exkludera ett barn 

ska det vara för barnets bästa och att det ska påverkas positivt utav det, samtidigt kan det 

ibland också vara för den resterande barngruppens skull om exempelvis ett barn är 

utåtagerande eller stör de andra barnen.  

Vi funderar på när det är exkludering. Ses exkludering som då man “tar bort” ett barn 

exempelvis ifrån samlingen “för att han/hon stör” blir det negativt för barnet men positivt för 

gruppen. Endast en pedagog tog upp att exkludering ibland kan vara nödvändigt, då barnet 

exempelvis är utåtagerande och inte kan vara kvar i barngruppen eftersom det förstör för de 

andra. Dock ska exkluderingen inte vara långvarig menade pedagogen, utan endast tillfällig 

för att underlätta just den situationen. Om barnet förstår varför han/hon blivit exkluderad kan 

han/hon förhoppningsvis fortfarande känna en delaktighet i gruppen, genom att den vuxne 

förklarar skälet och att barnet kommer att få gå tillbaka till de andra barnen efter en stund.  

Vi känner att tas barnet ifrån barngruppen för att få samma information som de andra i 

samlingen får, fast på ett annat ställe där han/hon kanske kan koncentrera sig kan vi på ett sätt 

inte kalla det exkludering, eftersom barnet faktiskt får chans att ta till sig samma sak även om 

det blir på ett annat sätt. Det här kan även kopplas till segregerande integrering, då barnet får 

enskild tid med pedagogen för att lättare ta till sig informationen, det som är mest relevant här 

är att man hittar den bäst passande miljön för barnet (Haug, 1998:20).  

Det blir positivt för barnet och berör inte gruppen, såhär kan det vara vid flera 

tillfällen, t.ex. vid logopedbesök, som en av förskollärarna nämnde. Vi känner att då barnet tas 

ur den “vanliga” verksamheten för att “arbeta” med något specifikt blir det en slags 

exkludering, men som sagt är den inte negativ. Därför behöver inte all typ av exkludering vara 

negativ enligt oss. Om barnet går ifrån på egen hand, alltså exkluderar sig självt ser vi det som 

positivt till viss del. Det är barnets eget val som han/hon gjort utifrån sina egna känslor och 

sin uppfattning om vad han/hon vill och klarar av.  

En av förskollärarna pratade om när exkludering kan bli aktuellt i deras verksamhet. 

Hon menade på att om de märker att ett barn beter sig avvikande, alltså såsom han eller hon 

inte brukar göra, kan exkludering bli aktuellt för att reda ut vad som är fel. 

Stigendal (2004:44) nämner också att just exkludering kan bero på flera olika saker. 

Ofta kan det bero på att barnet faktiskt inte vill vara med. Författaren menar på att det här kan 
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bero på att barnet har för lite att säga till om eller kanske inte känner sig trygg i situationen, 

och på så sätt väljer man själv att ställa sig utanför. Det här är något som även Nordin-

Hultman (2004:11–13) tar upp i sin avhandling. Hon skriver att bara för att barnen inte deltar i 

aktiviteten eller visar något intresse, behöver det vara något som inte är normalt. Det kan helt 

enkelt vara bristande vilja (Nordin-Hultman, 2004:11–13). 

En förskollärare tog också upp att exkludering till stor det kan handla om barn 

emellan, att de alltså exkluderar varandra, vilket även Stigendal (2004:45) poängterar, att just 

exkludering kan bero på avsiktlig avstängning (mobbning). En annan typ av exkludering som 

man kan stöta på i skolan är den så kallade organisatoriska exkluderingen vilket innebär att 

barnet blir utestängd utifrån kunskapsnivå eller funktionshinder (Stigendal, 2004:46–48).  

En utav pedagogerna kopplade exkludering till då barnet beter sig avvikande, på ett 

sätt som inte är normalt för just det här barnet. Pedagogen menade här på att det inte finns 

någon gräns för vad som är normalt respektive avvikande beteende eftersom alla barn är olika. 

Det här är något som vi håller med om, alla barn är olika och förtjänar att mötas där de är utan 

att bli dömda. Vi har som sagt olika “kriterier” för vad som är normalt respektive avvikande.  

 

5.2	Analys	och	tolkning	av	en	skola/förskola	för	alla		
Vi ställde frågorna: Är du bekant med uttrycket “en skola/förskola för alla? Och, Vad betyder 

uttrycket “en skola/förskola för alla” för dig? Förskollärarna vi intervjuat är alla bekanta med 

uttrycket “en skola/förskola för alla” och har ungefär samma bild av vad uttrycket innebär för 

dem själva. Däremot hade de lite olika förklaringar av det trots att alla var överens om att alla 

barn ska mötas på lika villkor oavsett erfarenheter och förutsättningar. Vissa var tveksamma 

till hur uttrycket ska implementeras i verksamheten och vad begreppet egentligen betyder på 

“riktigt” då alla har olika perspektiv och definitioner av det. Gadler (2011:50) poängterar 

också det här i sin avhandling, att det finns många olika tankar och aspekter kring uttrycket 

”en skola för alla” och vad begreppet egentligen innebär. Några av pedagogerna menade på 

att förskolan ska anpassas efter alla barn och deras behov, andra sa att alla barn oberoende av 

bl.a. etnicitet, kön och ekonomiska förutsättningar ska ha samma rättigheter i förskolan. De 

flesta kopplade dock begreppet till barn med särskilda behov, inte till den “vanliga” 

verksamheten. Som vi tolkar det visste förskollärarna mer om “en förskola/skola för alla” än 
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om inkludering. Vi anser att inkluderingstanken ingår i “en förskola/skola för alla”, 

inkluderar du inte barnen är det inte en förskola/skola för alla.  

En pedagog svarade att “Eftersom vi alla är olika kan det vara svårt att bara en 

förskola ska passa oss alla. Jag tycker snarare att förskolan måste anpassas efter de behov 

barnen har idag, om det är en förskola eller många förskolor spelar ingen roll utan mer att vi 

ska vara medvetna om mångfalden som existerar i dagens samhälle och anpassa oss efter det 

istället. Sedan är det svårt att veta vad uttrycket faktiskt innebär, jag själv har svårt att tro att 

alla förskolor passar alla barn.”  

Egelund, Haug & Persson (2006:60) menar på att en förutsättning för ”en skola för 

alla” är att barnen ges möjlighet att känna sig delaktiga i den gemensamma verksamheten, 

alltså ska de inkluderas i verksamheten på alla sätt. Det här var alla förskollärare överens om 

som vi intervjuat, det vill säga att verksamheten ska anpassas efter barngruppen och inte att 

barngruppen ska anpassas efter verksamheten.  

Däremot är flera utav de intervjuade pedagogerna eniga om att uttrycket “en 

skola/förskola för alla” skapar en viss problematik eftersom ingen egentligen har något svar 

på vad uttrycket faktiskt innebär.    

    En förskollärare säger “Vad innebär alla? Ska hela barngruppen vara med överallt hela 

tiden? Tolkar man det på det sättet blir uttrycket omöjligt att implementera i vår verksamhet”. 

Emanuelsson bekräftar denna osäkerhet, när han skriver att det länge varit och fortfarande är 

oklart vad som menas med en skola för alla (2004:101).  

Det här poängterar även Gadler (2011:59) i sin avhandling. Författaren nämner att 

uttrycket “en skola för alla” skapar många olika frågeställningar och associationer, som på så 

sätt kan ge upphov till olika dilemman beroende på ur vilket perspektiv som tolkningen sker. 

Alla tolkar begreppet på olika sätt och det finns en rad olika frågeställningar inom uttrycket 

som kan besvaras eller tolkas på många olika sätt. Vad menas då med alla, är det varje 

skolpliktig elev eller finns det undantag? Är det en gemensam byggnad som avses, dvs. att 

alla ska vara under samma tak? Hur “ovanlig” får man egentligen vara i “en skola för alla?” 

(Gadler, 2011:59).  

 

5.3	Analys	av	normalt/avvikande	beteende	i	relation	till	en	inkluderande	

verksamhet	
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Vi ställde frågan: Pratar ni i ditt arbetslag om vad som är normalt respektive avvikande 

beteende? Vem bestämmer den gränsen? En förskollärare menade på att man absolut inte får 

stirra sig blind på vad som är onormalt utan att man istället försöker finna anledningen till det. 

Förskolläraren poängterade att det som är normalt för en behöver inte vara normalt för någon 

annan, och att man på så sätt inte kan dra någon slags gräns för vad som är normalt respektive 

avvikande beteende. Då vi nämnde de relaterade de flesta pedagogerna på barn i behov av 

särskilt stöd. Några av de tillfrågade pedagogerna pratade kring gränsen för vad som är 

normalt respektive avvikande. De ansåg att man inte ska jämföra beteenden hos olika 

individer på grund av dess olika bakgrunder och livsvärldar. En förskollärare sa att “det som 

är normalt för mig behöver inte vara normalt för någon annan och det är det vi tar hänsyn 

till”.  

Här handlar det mer om att vi uppmärksammar förändringar i det enskilda barnets 

beteende och på så sätt kan vi jämföra med hur barnet var tidigare innan detta beteende visade 

sig. En av dem sa “Man ska inte jämföra beteenden hos olika individer, det är istället viktigt 

att jämföra varje enskilt barn med sig själv men inte med andra, alla är olika och det ska man 

respektera”. Det här ansåg vi var en väldigt klok tanke som fler borde ta del av och tänka på i 

sitt dagliga arbete. Enligt oss är det här mycket viktigt som förskolläraren tar upp. Man måste 

ta hänsyn till den miljön barnet befinner sig i och akta sig för att jämföra barnet med andra, 

vilket även Hellström (1993:9) påpekar då hon menar på att det inte finns någon förklaring för 

vad normalitet egentligen innebär och vart den gränsen skall dras. Författaren menar här på att 

dra gränser mellan normalt och avvikande inte är önskvärt. Vad som är normalt och 

avvikande är omöjligt att svara på i och med att alla har med sig olika erfarenheter och 

upplevelser i sitt bagage, en sak som är normalt för någon behöver alltså inte vara normalt för 

någon annan. En annan förskollärare säger “Det är vår skyldighet att anpassa verksamheten 

och miljön så att alla barn inkluderas i den, om ett barn beter sig avvikande är det vår uppgift 

att ta reda på varför han eller hon gör det och på så sätt finna lösningen. Vi får akta oss att 

stirra oss blinda på om barnet beter sig avvikande, dessutom måste man också ta hänsyn till i 

vilken miljö barnet befinner sig i”.  

Lutz (2009:27) bekräftar det här då han menar på att förskolans miljö ska ses ur ett 

demokratiskt perspektiv då den ska avnormaliseras, vilket innebär att gränserna för normalt 

beteende omformuleras och på så sätt inkluderas fler barn i verksamheten. Då blir miljön mer 
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varierande och anpassningsbar Lutz (2009:27). På så sätt menar författaren att avvikande 

beteende kan ses som en brist i interaktionen mellan miljön och individen och då ligger fokus 

på att hitta nya sätt att omforma miljön så att den passar det enskilda barnet.  

Flera utav förskollärarna vi intervjuat bekräftar det här som Lutz tar upp, att det som 

är normalt respektive avvikande till stor det beror på vilken miljö barnet befinner sig i. 

Antagligen beter sig inte barnet likadant på förskolan som i exempelvis hemmet.      

Markström (2005:34) bekräftar också detta, att just det som är normalt i ett 

sammanhang kan betraktas som avvikande i ett annat, exempelvis barns beteende i förskolan i 

förhållande till hemmet.  

Det här påpekar även Lutz (2009:25) då han menar på att istället för att normalitet ska 

ses som en brist hos individen, kan begreppet utgå ifrån en föreställning om att det faktiskt är 

ett relativt begrepp som definieras i förhållande till den miljö som individen kommer i kontakt 

med.  

 

5.4	Analys	av	gruppstorlekens	betydelse	för	arbetet	med	inkludering 
Ytterhus (2003:209) tar upp att barngrupperna idag på förskolor är stora och personaltätheten 

låg, vilket innebär att det inte finns mycket tid för planerade aktiviteter, istället läggs tiden på 

rutiner. Författaren menar att i och med detta blir kvaliteten i förskolan allt sämre. 

Att minska barngrupperna skulle leda till att minska trycket på förskollärarna så att de kan få 

möjlighet att arbeta utifrån ett arbetssätt som mer ser till enskilda barns utveckling, vilket i sin 

tur då även förbättrar kvaliteten på verksamheten (Ytterhus, 2003:209). 

Vi ställde frågan: På vilket sätt påverkar storleken på barngruppen ert arbete med 

inkludering? 
Då vi frågade förskollärarna om det här pratade de mest om att det påverkar, men inte 

på vilket sätt. De menade på att storleken på barngruppen har stor betydelse för att arbetet 

med inkludering ska fungera. En förskollärare svarade “Det är av mycket stor betydelse, jag 

skulle vilja säga en av de viktigaste faktorerna för om inkludering fungerar eller inte. Givetvis 

så är konstellationen av barngruppen också en avgörande faktor.” 

I Skollagen 8§ tas det upp att det är huvudmannens ansvar att se till att barngrupperna 

har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Vi läste tidigare forskning (Skolverket, 2003) som sa att verksamhetens kvalitet blev sämre ju 
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högre barnantalet var. Annan forskning visar dock på att barn i större grupper har mer 

kommunikation med varandra än i de mindre barngrupperna, så det beror alltså på lite vad 

man som pedagog är ute efter med verksamheten, barnkommunikation eller 

vuxenkommunikation (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson, Kärrby, 2001:40). Vi ville få 

reda på hur pedagoger ute i verksamheten tänker kring de ökande barngrupperna och om de 

ser det som en problematik. Nästintill alla tillfrågade bekräftade det vi läst i den tidigare 

forskningen, då de svarade att ju mindre barngruppen är ju lättare är det att få god kvalitet i 

verksamheten och hinna med alla barn. Vi tolkar dock deras svar som att de strävar efter 

vuxenkommunikation, inte barnkommunikation, eftersom de menar att de inte hinner med alla 

barn, men barnen kan ju hinna med varandra. Barnen behöver inte ha haft en “dålig dag” bara 

för att pedagogerna inte haft tid att sätta sig ner och prata med just det barnet, det kan ha fått 

socialt samspel ihop med de andra barnen. 

En förskollärare sa att hon inte kände att de hade något barn som inte inryms i deras 

verksamhet. Den här kommentaren fick oss att häpna en hel del. Hur kan man vara så säker på 

att alla barnen är delaktiga utan att ens ifrågasätta verksamheten? 

 

6.	Avslutande	diskussion	
I Lpfö98 (rev.2010) och Skollagen nämns inte termerna inkludering, integrering och 

exkludering överhuvudtaget. Samtidigt får vi på vår lärarutbildning läsa mycket om just dessa 

termer och att man ska arbeta för en inkluderande verksamhet som passar alla barn.  

    I våra intervjuer framkommer det att majoriteten utav förskollärarna inte känner till 

begreppen utan att de arbetar för en inkluderande verksamhet utan att faktiskt veta om att de 

gör det. Resultatet var ungefär detsamma som vi faktiskt hade förutsett innan vi genomfört 

våra intervjuer. Vi hade då en tanke om att det antagligen råder en viss osäkerhet kring dessa 

termer (inkludering, integrering och exkludering) ute i verksamheter idag, vilket vi då fick 

bekräftat efter att vi genomfört intervjuerna. Eftersom vi båda arbetat och gjort vår praktik på 

en förskola där vi gjort en utav våra intervjuer var vi helt säkra på att de pedagogerna skulle 

svara att de arbetar inkluderande, eftersom vi själva sett deras arbete vilket är inkluderande till 

stor del. Här kom det fram att de inte alls kunde koppla inkludering till sin verksamhet, och 

frågan vi än en gång ställer oss här är då ifall det är relevant för pedagoger i förskolan att 
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känna till vad inkludering är för något då de faktiskt arbetar med det utan att veta om det. 

Behöver de kunna sätta ord på det?  

Det tas upp i Lpfö98 (rev.2010) att förskolans verksamhet ska ta hänsyn till barnens 

olika förutsättningar och behov, vilket innebär att verksamheten inte kan se likadan ut 

överallt. Därför ska förskolans resurser inte fördelas lika (Skolverket, 2010:7).  

Det här är enligt oss i allra högsta grad att verksamheten ska präglas av ett 

inkluderande syn - och arbetssätt även fast själva termen inkludering inte nämns. Därför blir 

det inte viktigt att pedagoger känner till själva termen inkludering eftersom de faktiskt är 

Lpfö98 (rev.2010) som förskolans verksamhet ska arbeta utifrån.  

Vi har kommit fram till att det inte känns viktigt att just kunna sätta ord på att man 

arbetar inkluderande, det viktigaste är att man arbetar för att alla barnen ska vara delaktiga 

och inrymmas i verksamheten, vilket inkludering innebär enligt oss, och som även är den 

underförstådda meningen i Skollagen och Lpfö98 (rev. 2010). Eftersom vi ser i vårt resultat 

att inte alla pedagoger var medvetna om att de gjorde det (fastän de gör det) har det faktiskt 

ingen betydelse om de kan sätta ord på det eller inte. 

 

6.1	Förslag	till	fortsatt	forskning	
I vidare forskning hade det varit intressant att titta närmare på varför begreppen inkludering, 

integrering och exkludering ofta förknippas med då man har “barn i behov av särskilt stöd” i 

sin verksamhet.   

En annan sak att forska vidare kring är det faktum att Skollagen och Läroplanen för 

förskolan inte nämner inkludering, integrering och exkludering, men att det skrivits ett antal 

avhandlingar och andra böcker om just det här. Hur kommer det sig att vi på lärarutbildningen 

får lära oss att det är så viktigt att kunna dessa begrepp samt att arbeta med dem i 

verksamheten? Är författarna medvetna om det här eftersom de inte nämner dessa 

styrdokument?  
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Bilaga		
 

Frågeformulär 

 

1. Är begreppen inkludering, integrering och exkludering något som du kopplar till 

verksamheten där du jobbar? Hur? 

 

2. Anser du att får tillräckligt med kompetensutveckling för att kunna arbeta med det här i din 

verksamhet? 

 

3. Är du bekant med uttrycket “en förskola för alla”? 

 

4. Vad betyder uttrycket “en förskola för alla” för dig? 

 

5. Anser du att det finns tillfällen då barn behöver exkluderas ifrån den resterande 

barngruppen? Om ja, kan du ge något exempel! 

 

6. På vilket sätt påverkar storleken på barngruppen ert arbete med inkludering? 

 

7. Pratar ni i ditt arbetslag om vad som är normalt respektive avvikande beteende? Vem 

bestämmer den gränsen? 


