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Abstrakt
Ett övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger tolkar inkludering. Mer 

specifikt syfte är att undersöka hur de arbetar enligt deras uppfattning, för att inkludera barn som är 

i behov av särskilt stöd och vilka kommunikationsverktyg de säger sig använda i sitt arbete att 

inkludera. Som insamlingsmetod användes kvalitativa intervjuer och förhållningssättet i studien var 

inspirerat var en hermeneutisk ansats.

Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna tolkar inkludering som att verksamheten ska 

anpassas utifrån barns behov och förutsättningar. Pedagogerna menar att alla barn ska få stöd 

oavsett om de har en formell diagnos eller inte. Betydelsen av samhörighet med barngruppen lyfts 

fram i tal om inkludering, samt pedagogens uppgift att ta vara på olikheterna i barngruppen. 

Samtidigt framför pedagogerna att inkludering är ett ideal som är svårt att uppnå utifrån hur 

verksamheten är organiserad, vilket beror på resurser. Pedagogerna beskriver olika arbetsstrategier 

för att inkludera barn i behov av särskilt stöd för att tillgodose de individuella behoven hos varje 

barn: de delar barngruppen i mindre grupper, gör anpassningar i den fysiska miljön och tillsätter 

extra personal, när det är möjligt. De intervjuade pedagogerna använder bilder som ett bildschema 

och teckenkommunikation TAKK för att stärka kommunikationen i barngruppen, som de menar 

skapar förutsättningar för inkludering i barngrupper. Samarbete i arbetslaget, reflektion och 

utvärdering, samt pedagogens förhållningssätt kring arbete med inkludering är också viktiga 

aspekter enligt pedagogerna. Resultatet visar att utformning av den fysiska miljön i inkluderande 

syfte, samt vilka faktorer som påverkar resursfördelning i förskola är relevanta frågor för vidare 

undersökning.

Nyckelord: pedagog, inkludering, barn och kommunikationsverktyg
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1 Inledning
Tänk dig att du är mamma till en pojke som heter Pelle. Pelle vill inte till sin förskola och varje 

morgon när de ska dit är det kämpigt för familjen. Detta kommer inte plötsligt utan han har 

motvilligt följt med under en längre tid. När föräldrarna talat med pedagogerna på förskolan visar 

det sig att Pelle ofta drar sig undan, leker för sig själv och drömmer sig bort vid samlingar. En 

utredning visar att Pelle har svårt med sitt tal och koncentration.

Barn som går i förskola kan möta en miljö som känns inbjudande, där de kan träffa sina kompisar, 

leka och delta i olika aktiviteter. Men deras upplevelser kan även vara det motsatta, som i Pelles 

fall. Förskolans värdegrund vilar på demokratiska principer om alla människors lika värde (Zackari 

& Modig, 2000, s.40). Inom utbildningsväsendet talar styrdokumenten om en skola för alla, i 

förskolans kontext en förskola där alla barn har rätt till stöd utifrån sina behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2010, s.5; Riksdagen, 2010:800, s.2).

Barn som hamnar i svårigheter på grund av att de inte kan kommunicera med sin omgivning har 

sämre förutsättningar för samspel med kompisar och att vara inkluderade i verksamheten. I en 

studie visar Lillvist och Granlund (2010, s. 132) att nästan 70% av barn som ingick i deras studie 

och var i behov av särskilt stöd, hade svårigheter i situationer som krävde tal, språk och samspel. 

Detta minskar deras möjlighet att leka med andra, öva sina sociala färdigheter och vara delaktiga. 

Av den anledning menar jag att det är viktigt att studera hur inkludering tolkas och implementeras i 

förskolan.

I en intervju med en tal- och språkpedagog framkommer det att begränsningar ofta finns hos de 

vuxna, hur de ser på barnet och hur de formar barnets miljö (Elmefjärd, personlig kommunikation, 

30 oktober 2013). I ett samtal kan det lätt bli envägskommunikation där barnet bildar ljud men inte 

kan förmedla sina tankar. För att ge förutsättningar för ömsesidig kommunikation, kan 

teckenkommunikation vara ett bra sätt att stärka barnet. Tanken är inte att teckna hela tiden utan att 

förstärka kommunikationen genom att lägga till tecken när man talar och förklarar. I en miljö där 

teckenkommunikation används behöver inte barn som har svårt att uttrycka sig känna sig 

annorlunda. Av den anledningen har det stor betydelse för ett barns identitetsskapande att pedagoger 

skapar en inkluderande miljö där även barn med funktionsnedsättningar kan känna sig hemma 

(Elmefjärd, personlig kommunikation, 30 oktober 2013). Därför kan det anses vara relevant att 

studera de kommunikationsverktyg som pedagoger använder i förskolan.
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1.1 Syfte
Den inledande delen av kapitlet visar att inkludering är ett viktigt begrepp, som lanserats genom 

styrdokumenten för att förskolan ska kunna vara en plats för alla barn på lika villkor. Vidare har det 

i intervjun med tal- och språkpedagogen framkommit att det kan finnas behov av 

kommunikationsverktyg i arbetet med inkludering. Dessa bakgrundsfakta ligger till grund för syften 

och frågeställningar som formulerats för den föreliggande studien.

Det övergripande syftet med studien är att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka hur 

pedagoger tolkar begreppet inkludering. Det mer specifika syftet med denna studie är att undersöka 

hur pedagogerna arbetar enligt deras uppfattning, för att inkludera barn som är i behov av särskilt 

stöd och vilka kommunikationsverktyg de säger sig använda i sitt arbete att inkludera.

1.2 Frågeställningar
Hur tolkar pedagogerna begreppet inkludering?

Hur menar pedagogerna att de arbetar för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd?

Vilka kommunikationsverktyg säger pedagogerna att de använder i sitt arbete för att inkludera?
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2 Litteraturgenomgång
I det följande avsnittet kommer en översikt av studiens områden att presenteras. Forskning som är 

gjord inom dessa områden sammanfattas, definition av de viktigaste begreppen kommer att anges. 

Slutligen beskrivs delar av ett vetenskapligt perspektiv som är relevanta för studiens innehåll.

2.1 Tidigare forskning
I detta avsnitt redovisas forskning som är viktig för studien. Inledningsvis presenteras en avhandling 

som beskriver hur förskolan fungerar som arena för kamratrelationer, vilket har betydelse för varje 

barns känsla av samhörighet med en grupp, en aspekt som kommer att diskuteras i samband med 

inkludering. Inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd står i fokus i den forskningen som 

presenteras därefter. Denna fråga har anknytning till syftet för studien: att undersöka hur pedagoger 

menar att de arbetar för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Den kvarstående 

forskning som framförs i detta avsnitt har koppling till kommunikation, och effekter av 

teckenkommunikation. Detta är relevant för att besvara det mer specifika syftet i studien: vilka 

kommunikationsverktyg pedagoger säger sig använda i sitt arbete att inkludera.

Jonsdottir (2007,s.178-179) belyser i sin avhandling Kamratrelation i förskolan att förskolan inte är 

en plats där alla barn ges möjlighet att skapa goda relationer med andra barn. Hon har undersökt hur 

förskolemiljön fungerar med avseende på kamratrelation. I hennes avhandling framkommer att det 

finns förskolor där det finns tendenser på att pedagoger inte ta vara på den mångfalden som finns i 

gruppen och att barn kan vara sårbara i de sociala miljöer som de vistas i (Jondottir, 2007, s.145-

146). Barn som visar sig vara socialt kompetenta blir mer kompetenta i förskolan i jämförelse med 

barn som är exkluderade och visar lägre social kompetens. Enligt Jonsdottir (2007, s.158) beskrivs 

förskolan som en sårbar miljö, där det finns tendenser för exkludering och utanförskap. Barns 

handlingar påverkar pedagogers uppfattningar om barns egenskaper och kompetenser. Effekten blir 

att barn visar sig leva upp till de förväntningar som pedagoger ställer på dem enligt Jonsdottirs 

(2007, s.161) studie. Tillämplighet av resultatet finns med tanke på syftet för denna studie, som är 

att undersöka hur pedagoger tolkar inkludering för att skapa en förskola för alla barn, och hur 

pedagoger menar att de kan ge stöd till barn som av olika skäl hamnar i svårigheter. Enligt 

styrdokumenten är förskolans uppdrag att skapa en trygg miljö, där barn kan uppleva sitt eget värde 

och få hjälp och stöd utifrån sina behov (Skolverket, 2010). Det betyder att pedagoger behöver vara 

medvetna om sitt förhållningssätt, hur de arbetar och hur deras uppfattningar påverkar barn och 

miljö i förskolan.

Betydelsen av inkludering för barn som är i behov av särskilt stöd anförs i en enkätundersökning 
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Teacher Training in Using Effective Strategies for Preschool Children with Disabilities in Inclusive  

Classrooms gjort av Russli och Yang (2012, s.53-58) som intervjuat 26 pedagoger och specialister 

som arbetar eller utför fysisk träning och terapi i inkluderande klasser. Nyckeln till att göra 

inkludering framgångsrikt finns enligt forskarna i tillgång till effektiva inkluderande strategier och 

vidareutbildning av pedagoger. Många av de strategier som beskrivs i studien handlar om 

kommunikation, samspel men även hur den fysiska miljön anpassas. En vuxen medverkar oftast i 

situationer för att förtydliga vad som sägs och menas. Studien visar att inkludering gynnar barn med 

funktionella nedsättningar och barnens kamratrelationer. Dessutom menar forskarna att barn utan 

funktionsnedsättning som går i inkluderande förskolor utvecklas till mer accepterande, toleranta och 

empatiska individer. Många pedagoger uttrycker, att de saknar kompetens för att tillgodose behov 

hos barn som har olika nedsättningar och är i behov av särskilt stöd. Samtidigt visar undersökningen 

att pedagoger som har på ett framgångsrikt sätt arbetat med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd uttrycker stöd för inkluderande klasser (Russli & Yang, 2012, s.53). Resultatet klargör att det 

finns fördelar med att vistas i en inkluderande miljö för barn med och utan funktionshinder, men det 

kräver pedagogisk kompetens och medvetna strategier för inkludering. Därför finns relevans i min 

studie att ta reda på hur pedagoger menar att de arbetar för att inkludera barn som är i behov av 

särskilt stöd.

Lillvist & Grannlund (2010, s.131-133) har gjort en kvantitativ undersökning Preschool Children in 

Need of Special Support:Prevalance of Traditional Disability Categories and Functional  

Difficulties, med syfte att kartlägga förekomst av barn i behov av särskilt stöd i två svenska län. 

Studien söker även svar på vilka funktionella svårigheter som förekommer mest hos barn i behov av 

särskilt stöd, men även hos barn som inte har en formell diagnos men uppfattas av pedagoger att 

vara i behov av stöd. Barn delades i två grupper beroende på om de hade formellt identifierade 

svårigheter, (dvs barn som är berättigade av staten till särskilt stöd och har diagnos) och barn som 

identifierades av personal att vara i behov av särskilt stöd, informellt identifierade barn, barn utan 

diagnos. Ca 70% av barnen i båda kategorierna hade svårigheter med tal och språk vilket påverkade 

deras kommunikations möjligheter. På andra plats var det svårigheter med samspel som förekom 

mest. Det framhålls i resultatet att barn som är i behov av särskilt stöd väljs sällan som kompisar, 

vilket minskar deras möjlighet att öva sina sociala färdigheter och vara delaktiga i verksamheten. 

Det som också är intressant i resultatet av Lillvist och Grannlunds (2010, s.133) studie, är att 

majoriteten av barn som inte hade en formell diagnos men uppfattades av förskollärare att vara i 

behov av stöd visade funktionella svårigheter i form av samspel, tal och språk. Dessa resultat visar 

på att barn behöver vistas i en språklig stimulerande miljö och få stöd av pedagoger för att kunna 
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kommunicera i barngruppen. I den föreliggande studien kommer pedagoger som har i sin barngrupp 

barn som är i behov av särskilt stöd att intervjuas. Användning av kommunikationsverktyg är 

aktuell i dessa förskolegrupper och därför en del av mitt syfte att undersöka vilka 

kommunikationsverktyg de använder. Detta har även samband med vad kommunikation mellan en 

pedagog och ett barn bygger på, och vad en pedagog behöver ta hänsyn till i kommunikation. I 

nästa studie redogörs några av dessa aspekter.

Andersson (2002, s. 40-43) förklarar i sin avhandling Interpersonell kommunikation att 

kommunikation är en viktig del av barns utveckling och barn kan genom att kommunicera öva sina 

färdigheter genom tal och språk. Syn- och ögonkontakt är också en viktig del i kommunikation där 

miner och gester ingår. En annan intressant aspekt som tas upp är betydelse av vilken 

kommunikationsstil som används, när det kommuniceras med barn. Andersson (2002, s.242- 245) 

urskiljer två stilar – barncentrerad och vuxencentrerad kommunikationsstil. Hon förklarar att i den 

första kategorin är det barnets perspektiv som står i fokus, den vuxne uppmuntrar samtal kring det 

som barnet är intresserad av och barnet bekräftas. Utgångspunkt i undersökningen är att det lätt kan 

uppstå en obalans i kommunikation, och framförallt barn med funktionsnedsättning som 

kommunicerar mindre, kan lätt hamna i en miljö där de vuxna styr kommunikationen och utövar en 

vuxencentrerad kommunikationsstil. Ett barn med olika funktionshinder är beroende av de vuxnas 

hjälp i sin utveckling och av den anledningen betonar Andersson (2002, s.242-245) att det är viktigt 

att vuxna intar ett barncentrerat perspektiv i sin kommunikation och att samtal bygger på barnets 

delaktighet och intresse.

Som jag tidigare förklarat är det utifrån resultaten från tidigare forskning relevant att undersöka 

vilka kommunikationsverktyg som pedagoger använder för att inkludera barn som är i behov av 

särskilt stöd. Banajee, Di Carlo och Stricklin (2001, s. 120) har i sin studie Effects of Manual  

Signing on Communicative Verbalizations by Toddlers With and Without Disabilities in Inclusive  

Classrooms undersökt effekter av teckenkommunikation på kommunikativa verbala processer bland 

små barn med och utan funktionsnedsättningar. (Teckenkommunikation är ett 

kommunikationsverktyg). Studien genomfördes genom observation av aktiviteter i två 

förskolegrupper bland barn i ålder 15-36 månader. Anledningen till undersökningen var att oro hade 

uttryckts bland föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar att barnens tal och språk skulle 

påverkats negativt genom att pedagoger använde teckenkommunikation. I barngrupper som 

observerades fanns barn med funktionsnedsättningar (autism, Downs syndrom och cerebral pares) 

och barn utan funktionsnedsättningar. Pedagoger använde teckenkommunikation och verbal 

kommunikation samtidigt. Teckenkommunikation användes som ett komplement till den verbala 
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kommunikationen och pedagoger tecknade mest nyckelord för föremål och aktiviteter relaterade till 

ett konkret sammanhang. Studien visar att barnens verbala kommunikation inte påverkas eller 

minskas på grund av att barn använder teckenkommunikation, och av den anledningen finns det 

inget stöd för oro bland föräldrar för att teckenkommunikation skulle ha negativ påverkan på 

barnens tal eller dess verbala förmåga. Barn med funktionsnedsättningar som använde sig av 

teckenkommunikation och påverkades inte heller negativt med avseende på deras verbala förmåga. 

Dock menar forskarna att det inte kan dras generella slutsatser om hur teckenkommunikation 

påverkar varje enskilt individ i olika miljöer. I denna studie hade hälften av barnen i grupperna 

funktionsnedsättningar (Banajee, Di Carlo & Stricklin, 2001, s. 122-124).

2.2 Definition av de viktigaste begreppen
Kommande avsnitt klargör de centrala begreppen som används i studien: inkludering och 

kommunikationsverktyg. Det första avsnittet handlar om inkludering, ett begrepp som har ett direkt 

samband med syftet av denna studie. Avsnittet därefter behandlar begreppet 

kommunikationsverktyg, som också är knutet till syftet och frågeställningarna. Slutligen får läsaren 

en redogörelse av hur jag uppfattar begreppen inkludering och kommunikationsverktyg.

2.2.1 Inkludering
En del av syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tolkar inkludering, och hur de uppfattar 

att de arbetar för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Det finns olika synsätt kring 

begreppet. I definitioner som anges i avsnittet begränsas till det som är användbart och relevant i 

förhållande till studiens innehåll. Inkludering undersöks i denna studie i en förskolemiljö som har 

styrdokument som underlag för sitt arbete. Forskarna och författarna som presenteras nedan och 

diskuterar begreppet utgår också från styrdokumentens innehåll. Deras definitioner kan inte 

betraktas som en värderingsfri kunskap, då vissa normer och politiska idéer skapar ramar för 

styrdokumenten och dess implementering. Samtidigt problematiseras begreppens innebörd av 

forskarna vilket ger en ny vinkel på dess definition. I samband med detta formulerar forskarna nya 

perspektiv på inkludering. Persson (2007, s.165-167) förklarar relationellt och kategoriskt 

perspektiv. Ahlberg (2001, s.22) urskiljer ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv. Även Haug 

(1998; ref. i Persson, 2007, s.136) beskriver ett perspektiv i tal om inkludering och kallar det ett 

demokratiskt deltagarperspektiv.

Nilholm (2006, s.9-17) framhåller att det finns en ideologisk förankring av begreppet inkludering i 

idéer och värden av ett demokratiskt samhälle, där samhället tar vara på människors olikheter. 

Vidare menar han att forskare inte alltid är överens om hur begreppet ska definieras. I beskrivningar 
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av inkludering, där han även sammanfattar andras forskning, finns kritik mot specialpedagogik, där 

det sätts in kompensatoriska åtgärder för ett barn som inte kan leva upp till miljöns krav och 

förväntningar. Det kan barnet, som är föremål för extra insatser, uppleva som stigmatiserande. Han 

jämför begreppet inkludering med ett annat begrepp – integrering, och han sammanfattar andra 

forskares syn på begreppen. Med integrering syftas på att delarna ska anpassas in i helheten. I 

förskolans värld betyder det att ett barn i behov av särskilt stöd ska anpassa sig för att kunna ta del 

av förskolans verksamhet. Inkludering däremot innebär att helheten ska anpassas till de olika 

delarna, det vill säga att förskolan ska organiseras utifrån att barn är olika och har olika behov 

(Nilholm, 2006, s.14).

Persson (2007, s.23) tolkar begreppet inkludering utifrån styrdokument där han diskuterar att alla 

barn ska få stöd i sin utveckling utifrån sina förutsättningar och känna gemenskap, dela samvaro 

med andra. Han talar också i samband med detta om ”en skola för alla”, i förskolan värld ” en 

förskola för alla”. Persson (2007, s.23) problematiserar att styrdokumenten utgår från barn som kan 

leva upp till de kraven som ställs i skolans miljö, vilket utgör ett mått för vad som anses vara 

normalt. Han diskuterar det i förhållande till barn som inte lever upp till det måttet och menar att i 

en sådan miljö skapas ett specifikt sätt att se på barnet som annorlunda. Persson (2007, s. 165-167) 

urskiljer två perspektiv när han talar om barn i behov av särskilt stöd och inkludering. Ett 

kategoriskt perspektiv, när ett barn beskrivs som bärare av problemet och barnet blir objektet där 

insatser behöver sättas in. Det andra perspektivet är relationellt, där man inte ser barnet som bärare 

på svårigheten utan man arbetar med den pedagogiska verksamheten, barnet ska få stöd inom den 

vanliga verksamheten. ”I ett sådant perspektiv blir det viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet 

eller interaktionen mellan olika aktörer” (Persson, 2007, s. 166). Fokus på utformning av miljön i 

förskolans verksamhet, där leken, samlingen eller annan aktivitet anpassas så den passar alla barn 

oavsett vilka behov de har är en avgörande faktor. Pedagogens ansvar är att erbjuda barn en 

variation av aktiviteter utifrån barnets olikheter och förmåga, samt planera sitt arbete långsiktigt 

vilket kräver engagemang och samarbete mellan personalen och ett stöd från ledningen (Persson, 

2007, s. 23, 153-156).

Ett annat sätt att se på inkludering belyser Ahlberg (2001, s.22) genom ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv. Även om hennes studie är gjord i en skolmiljö, år 1 och 2 ser jag 

studiens relevans för förskolan, eftersom fokus ligger på kommunikation och reflektion över 

pedagogens tankar och praktik vilket är relevant för denna studie utifrån dess syfte. Reflektion är en 

viktig del av lärarens arbete om läraren vill se olika möjligheter hur man kan möta ett barn som är i 

svårigheter. De sociala och språkliga sammanhang studeras utifrån hur de påverkar varandra men 
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även hur de är relaterade. ”De sociala och språkliga sammanhang i vilka människor befinner sig, 

skapar den sociala praktiken i skolan” (Ahlberg, 2001, s.23). Perspektivet har vuxit fram ur 

empiriska studier, utgångspunkten är att man inte söker svårigheter hos individen utan försöker 

inrikta sig på den sociala praktik som skola/förskola utgör och på individens förutsättningar och 

behov. Samspelets betydelse för barnets delaktighet och lärande lyfts fram enligt denna definition 

(Ahlberg, 2001).

En viktig aspekt att diskutera när det talas om inkludering är hur verksamheten ser ut som helhet, 

hur grupper i skolan och förskolan organiseras (Persson, 2007). En definition som ges av Haug 

(1998; ref. i Persson, 2007, s.136) beskriver ett demokratiskt deltagarperspektiv där verksamheten 

måste avnormaliseras och hantera heterogenitet i grupperna istället för att särbehandla och 

differentiera barnen. Det kan kräva att rutiner ändras i verksamheten för att skapa en miljö för alla 

barn.

Syften i den föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger tolkar inkludering och hur de 

arbetar enligt deras uppfattningar för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Vid 

bearbetning av svaren från intervjuerna kommer det användas begrepp inkludering. Med 

inkludering syftar jag på att barn som är i behov av särskilt stöd ska vara en del av den ordinära 

verksamheten, samt få det stöd som de behöver för att känna delaktighet och gemenskap med andra 

barn och inte betraktas som annorlunda. För att skapa en inkluderande miljö behöver verksamheten 

anpassas och organiseras utifrån barns förutsättningar och behov.

2.2.2 Kommunikationsverktyg TAKK och bildschema
En del av den föreliggande studien är att intervjua pedagoger som är verksamma inom förskolan 

och undersöka vilka kommunikationsverktyg som de använder i sitt arbete att inkludera. Det finns 

två kommunikationsverktyg som presenteras i det kommande avsnittet TAKK (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation) och ett bildmaterial som bildschema. Inledningsvis 

definieras begreppet kommunikation vilket ska ge en förklaring på vad som menas med 

kommunikation och i slutet av avsnittet anges hur jag uppfattar begreppen.

I definitionen av kommunikation utgår jag från en avhandling Interpersonell kommunikation där 

forskaren Andersson (2002, s.35) förklarar att begreppet kommunikation härleds till latinets 

communicare. Hon definierar det på följande sätt: ”att utföra handlingar som leder till gemenskap, 

att dela mening, är den grundläggande betydelsen av att kommunicera” (Andersson, 2002, s. 35). 

Denna definition av kommunikation är relevant i den föreliggande studien eftersom 

förskoleverksamhet undersöks i ett inkluderande syfte där gemenskap i det man gör tillsammans har 
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stor betydelse och där kommunikation är en brygga som förmedlar tankar. Det innebär att man i det 

vardagliga livet samtalar och ingår i en interaktion, man har kontakt och delar med sig.

TAKK är teckenkommunikation som används på avdelningar där de intervjuade pedagogerna 

arbetar, och därför är det relevant att få inblick i vad kommunikationen via TAKK bygger på. I 

definitionen av TAKK utgås från Heister Trygg (2004) eftersom hon är grundaren av detta 

alternativa kommunikationsverktyg:

TAKK innebär att tecken används som ett stöd i språk- och taltillägnande. Tecken används som komplement

och alternativ för både förståelse- och uttryckssida av språket. Tecken används tillsammans med talat språk

och följer talspråksgrammatik även om i huvudsak bara nyckelord tecknas. De tecken som används anpassas

efter individens behov och förmåga (Heister Trygg, 2004, s.13).

Den viktigaste aspekten som lyfts fram är att TAKK ska användas som ett redskap för att samspela 

och kommunicera med sin omgivning. Det menas att barn som har svårigheter att uttrycka sig, är 

försenade med talet eller inte hunnit utveckla sitt tal kan med fördel använda sig av TAKK.

Heister Trygg (2004, s.13-14) argumenterar för denna metod genom att tecken som används i 

TAKK kräver mindre finmotorik än tal. Tecken kan även underlätta för personer som är auditativt 

svaga eftersom de får ett visuellt stöd i sitt sätt att kommunicera. Dessutom tydliggör tecken det 

talade språket och vid användning av TAKK sänker vuxna tempot när de talar. Dessa aspekter 

underlättar i kommunikation med barn. Det som är viktigt är att man urskiljer att TAKK inte är 

teckenspråk. Teckenspråk fungerar som stöd men även som ersättning för talet. Dövas teckenspråk 

betraktas som ett primärt språk, TAKK tillämpas däremot som ett alternativt och kompletterande 

verktyg och talet används samtidigt som det tecknas. Människor som använder dövas teckenspråk är 

oftast döva eller har en omfattande hörselnedsättning, och de använder teckenspråk som ett visuellt 

språk (Sveriges dövas riksförbund, 2011).

För att ett barn ska tillägna sig TAKK är det viktigt att det vistas i en kommunikativ miljö, där 

tecken används för att förstärka ordens betydelse. Man ska använda tecken i vardagliga situationer 

och det är viktigt att denna kommunikation stöds och uppmuntras av vuxna. Det tar lång tid att lära 

sig tecknen som omfattar ett ordförråd, och det krävs att många vuxna tecknar så att stimulansen 

finns kontinuerligt. Ett barn behöver se tecknen flera gånger, och ibland underlättar det om den 

vuxne tar barnet i knäet och hjälper det att forma dem. Man tecknar inte till varje ord utan endast till 

de viktigaste orden. Användningsområden för TAKK är: tecken för att uttrycka sig, tecken som 

komplement till talet eller tecken tillsammans med annan alternativ kompletterande kommunikation 

(Heister Trygg, 2004, s. 17-24).
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Teckenkommunikation TAKK är ett kommunikationsverktyg som jag ser som en tillgång för 

pedagoger och barn för att skapa en bättre kommunikativ miljö. Jag ser TAKK som ett verktyg som 

förtydligar det verbala språket i dagliga situationer. När information som förmedlas med ord inte är 

tillräckligt klargörande för ett barn som har en funktionell nedsättning, är tecken som 

ackompanjerar orden ett viktigt sätt att förtydliga ett sammanhang, enligt min uppfattning.

Ett annat kommunikationsverktyg som en av de intervjuade pedagogerna använder i sin avdelning 

är ett bildmaterial med ett bildschema. Av den anledningen sammanfattas kort hur materialet 

används i kommunikationssyfte och min uppfattning kring dess definition.

Aspeflo och Gerland (2009,s. 113-115) förklarar att rutinsituationer som till exempel påklädning, 

matsituation, samling kan skapa svårigheter för barn som är i behov av stöd med kommunikation. 

Om man i förväg vill förbereda ett barn för vad som ska hända kan man göra ett bildschema över 

dagens rutiner och händelser för att förtydliga vad som förväntas av barnet. I förskolelokal finns det 

ett bildschema på en vägg. Ett barn som har svårt med föreställningsförmåga, kommunikation 

(exempelvis ett barn med autism), har likadana bilder till hands som plockas fram av pedagogen 

beroende på vad som ska hända. Bilden som barnet får av pedagogen motsvarar bilden som finns på 

väggen. När barnet exempelvis ska äta ger pedagogen barnet en bild som visar en matsituation 

samtidigt som pedagogen förklarar verbalt vad som ska hända. I nästa steg letar barnet upp en 

motsvarande bild på väggen i sitt bildschema och kan se vilka bilder som är lika.

Ett barn med autismspektrumtillstånd behöver veta vad som ska hända, saker som barnet inte kan 

förutse kan annars skapa stress påpekar Aspeflo och Gerland (2009, s.116). Författarna förklarar att 

hos dessa barn påverkas förmågan att kategorisera och generalisera, det som för omgivningen 

framstår som självklart. När en person utan autism kan relatera till en tidigare händelse och dra en 

generaliserande slutsats, har inte en person som är påverkad av autism den förmågan och 

förståelsen. Händelserna måste förtydligas, visas med bilder steg för steg på ett konkret sätt. 

Bildscheman kan hjälpa barnet att öva de förmågor som är nedsatta, som till exempel 

kategorisering.

Bildmaterial som bildschema är ett kommunikationsverktyg som kan stödja kommunikation mellan 

ett barn och dess omgivning. I tal om inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd ska miljön 

anpassas så att barn med funktionsnedsättningar kan vara del av den ordinära verksamheten, då 

menar jag att ett bildschema som verktyg kan vara en del av denna anpassning. En bild kan behövas 

för att ge en visuell information till ett barn som har svårt att uppfatta omgivningens förväntningar 

genom enbart muntlig kommunikation. Detta är också min förklaring av hur jag definierar 

bildmaterial som bildschema.
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2.3 Ett sociokulturellt perspektiv
I en förskolemiljö där barn och förskollärare skapar sitt sammanhang är barns lek, lärande och 

samspel i fokus, och en förutsättning för detta är att barn kan kommunicera. Förskolan ska lägga en 

grund till livslångt lärande och det är förskollärarnas uppdrag att skapa en gynnsam miljö där 

läroplanens intentioner förverkligas (Skolverket, 2010, s.5). Ett av syftena i den föreliggande 

studien är att undersöka vilka kommunikationsverktyg som pedagoger säger sig använda i sitt 

arbete för att inkludera. Begreppen artefakter och mediering som kommer att presenteras nedan kan 

kopplas till inkludering, kommunikation och kommunikationsverktyg och i analysen av studien 

används dessa begrepp. I det följande avsnittet sammanfattas kort de delar i ett sociokulturellt 

perspektiv som är relevanta i undersökningen.

Säljö (2000, s. 18-23, s.37) tolkar kommunikation som ett av de centrala begreppen i ett 

sociokulturellt perspektiv, och han belyser att kommunikation är viktig mellan barn och dess 

omgivning för att barnet ska kunna tillägna sig ny kunskap och utveckla sina kognitiva förmågor. 

Detta sker genom en interaktion med andra människor. Enligt författaren finns det tre viktiga 

företeelser som samverkar inom det sociokulturella perspektivet: användning av intellektuella 

redskap (tankar, språk) och fysiska redskap (verktyg) och kommunikation. Genom interaktion med 

omvärlden, som sker med hjälp av dessa företeelser, kan människan forma en kultur.

Intellektuella och fysiska verktyg kallas även artefakter i det sociokulturella perspektivet. Artefakter 

formas i olika kulturer, de skapas och används av människor. De kan ge stöd i kommunikation. I ett 

sociokulturellt perspektiv är interaktion, där samspel och kommunikation äger rum viktigt för 

människans utveckling. Genom att umgås med andra skaffar människor nya erfarenheter. 

Erfarenheterna och andras uppfattningar och tolkningar av omvärlden hjälper oss att förstå det som 

händer och sker. I ett sociokulturellt perspektiv menas att människor som förmedlar denna 

information medierar (Säljö, 2000, s. 29-30, s.66-67).

När detta överförs till förskolans värld kan det betyda att interaktion mellan ett barn och dess 

omgivning, (andra kamrater, pedagoger men även de redskap de använder i kommunikation, 

artefakter), har avgörande betydelse för att barnet ska lära sig saker, bygga nya erfarenheter och 

vara del av sin omvärld. Pedagogens roll kan framhållas i detta sammanhang, då pedagogen besitter 

en högre kompetens än barnet och medierar. Lika viktigt är kontakten och kommunikationen med 

kamrater som på ett spontant sätt kan mediera under en lek och förmedla sina tankar och 

förklaringar till hur saker och ting fungerar utifrån deras förståelse. Alla dessa erfarenheter kan 

vidga barnets förståelse av sin omvärld.
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3 Bakgrund
I litteraturgenomgången sammanfattades forskning och definitioner av begrepp som är viktiga i den 

föreliggande studien utifrån dess syften och frågeställningar. I bakgrunden anges innehåll av de 

styrdokument som har betydelse för inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd, ett av de 

områden som undersöks genom intervjuerna i studien. De pedagoger som ska intervjuas arbetar 

inom förskoleverksamhet och deras uppdrag är att implementera styrdokumentens innehåll.

3.1 Styrdokument
I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s.5) står det att verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan och de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans ska få det. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och 

att de resurser som finns att tillgå ska fördelas där behoven finns. ”Alla barn ska få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig att vara 

tillgång i gruppen” (Skolverket, 2010, s.5).

Styrdokumenten lyfter fram vikten av att stärka barn så att de kan uppleva sig som en tillgång, se 

sitt eget värde. Barnets välmående och lärande måste gå hand i hand och det är helhetssynen som är 

läroplanens intentioner för hur förskolan ska genomföra sitt uppdrag. I styrdokumenten finns mål 

som en förskola ska sträva mot och det är upp till varje pedagog att hitta ett sätt att förverkliga dessa 

mål. Alla barn har resurser och i kommunikativa sammanhang kan barn vidga sin förståelse och 

uppleva glädje i att få vara tillgång i en gemenskap. Samarbete med föräldrarna lyfts också fram i 

styrdokumenten, och det ska verka för att varje barn utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket, 

2010, s.13). Pedagogernas förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

förtroende är därför viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.

I allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005, s.32-33) betonas det att 

pedagoger ska sträva efter att barns behov av särskilt stöd tillgodoses i den ordinarie verksamheten 

samt att personalen har tillräcklig kompetens för detta. Barns behov av särskilt stöd ska tillgodoses i 

den ordinarie verksamheten hellre än genom särlösningar.

Slutligen är FN:s barnkonvention om barns rättigheter betydelsefull i tal om inkludering, då 

konventionens huvudprinciper är att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Barnets bästa ska alltid komma först och barn får inte diskrimineras (UNICEF, 1996, s.1). FN:s 

barnkonvention är ett internationellt styrdokument som Sverige skrivit på.
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4 Metod
I val av metod måste tas hänsyn till frågeställningar och syften för den föreliggande studien 

(Denscombe, 2004, s.37-40). Kvalitativa och kvantitativa metoder för undersökning och dess 

användbarhet beror på frågor som ligger i fokus för en studie. När man vill få en djupare förståelse 

av det som studeras kan en kvalitativ metod vara lämplig (Björndal, 2005, s.22-23). Syftet med 

studien är att undersöka hur pedagoger tolkar begreppet inkludering. Samtidigt är det av intresse för 

studien att undersöka hur pedagogerna arbetar enligt deras uppfattning, för att inkludera barn som är 

i behov av särskilt stöd och vilka kommunikationsverktyg de säger sig använda för detta syfte. Med 

hänsyn till dessa aspekter har det valts en kvalitativ undersökning i form av kvalitativa intervjuer 

som metod för datainsamling.

Kvale och Brinkmann (2007, s.118) beskriver att förberedelse fasen inför en kvalitativ intervju är 

viktig och den som intervjuar ska ha ett klart syfte, veta vilka frågor som ska ställas och hur 

intervjun ska genomföras. I förberedelse av frågor inför intervjuerna har de viktigaste begreppen 

inkludering och kommunikationsverktyg operationaliserats. Det har lagts fokus på delar som riktar 

sig mot studiens syfte.

I det kommande kapitlet redovisas en vetenskapsteoretisk ansats som har inspirerat mitt 

förhållningssätt för denna studie, då jag syftar till att skapa en ny förståelse för de områden som 

undersöks. Vidare anges fakta kring urvalet av pedagoger för intervjuerna, processen och 

bearbetningen av det empiriska materialet och de etiska aspekterna som togs hänsyn till i 

undersökningen.

4.1 Analysinstrument
I en vetenskaplig undersökning väljs en vetenskapsteoretisk ansats som undersökningen vilar på i 

syfte att avgränsa sitt arbete. I detta avsnitt presenteras den hermeneutiska ansatsen vilken ligger till 

grund för mitt förhållningssätt i syfte att skapa en ny förståelse i den föreliggande studien.

När människans förståelse eller tolkning av ett fenomen undersöks kan en hermeneutisk ansats 

väljas för ett arbete (Birkler, 2008, s.100). Inom aletisk hermeneutik läggs fokus på att det alltid 

finns en förförståelse när ett fenomen undersöks. Denna förförståelse sätts i relation till den nya 

förståelsen (Alvesson & Skölberg, 2008, s.198-201). I processen är det nödvändigt att forskaren 

identifierar sin förförståelse då den skapar ett synfält för det som undersöks (Birkler, 2008, s.108). 

För att uppnå en ny förståelse behöver den som genomför en undersökning kommunicera med andra 

människor. Målet är inte att ta reda på vem som har rätt eller fel, utan att förstå hur den andre 

uppfattar det som undersöks, vilket ska leda till att vidga förståelsen och bidra till ny kunskap.
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Syftet för studien är att få en förståelse av hur pedagoger tolkar begreppet inkludering. Samtidigt 

syftar studien på att ta reda på hur de arbetar, enligt deras uppfattningar, för att inkludera barn som 

är i behov av särskilt stöd och vilka kommunikationsverktyg de säger sig använda. Inför den 

föreliggande studien och intervjuerna har jag funderat kring vilken förförståelse jag hade om de 

ämnen som undersöktes. Min förförståelse bestod av ett sociokulturellt perspektiv, som är ett 

vetenskapligt perspektiv. Begreppen artefakter och mediering som förklaras inom det 

sociokulturella perspektivet relateras till inkludering och användning av kommunikationsverktyg i 

denna studie.

Demokratiskt deltagarperspektiv och relationellt perspektiv är samhällsperspektiv som också är 

relevanta i redogörelsen av inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd och arbetsstrategier 

för inkludering. Även kommunikativt relationsinriktat perspektiv har samband med inkludering och 

relateras till detta ämnesområde i studien. Dessa perspektiv utgjorde min förförståelse inför 

undersökningen. Vidare var det forskning som presenterades kring de berörda områdena som ingick 

i förförståelsen. 

Som tidigare nämnts finns det som mål i studien att skapa en ny förståelse för de presenterade 

ämnena, och då utgjorde förförståelsen och svaren i intervjuerna en källa till den nya förståelse som 

skapades. Detta förhållningssätt är inspirerat av hermeneutik.

4.2 Urval
Jag har valt en kvalitativ undersökning i form av kvalitativa intervjuer för att besvara syftet med 

denna studie. Två förskollärare från två olika avdelningar på en förskola har intervjuats. Eftersom 

jag genomförde undersökningen själv, och under en mycket begränsad tid, fanns det inte utrymme 

att intervjua och bearbeta fler intervjuer på ett kvalitativt bra sätt. En del av syftet i den föreliggande 

studien är att undersöka hur pedagoger arbetar enligt deras uppfattningar för att inkludera barn som 

är i behov av särskilt stöd med särskilt fokus på kommunikationsverktyg. Därför gjordes ett 

strategiskt urval av pedagoger som fått utbildning inom TAKK (tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation) och använder TAKK i sin pedagogiska verksamhet. Båda 

pedagogerna är utbildade förskollärare och har en lång erfarenhet av arbete i förskolan.

4.3 Processen och bearbetning av empiriskt material
Den första kontakt som togs med de pedagoger som intervjuades var via telefon. De intervjuade 

pedagogerna fick i förväg en allmän beskrivning av syftet med intervjun. Intervjuerna var 

semistrukturerade, frågorna ställdes kring vissa tema med utrymme för följdfrågor (Eliasson, 2011, 
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s.26). Det var tre teman som urskildes vid utformning av intervjuguiden utifrån de områden som 

undersöks i studien: inkludering, arbetsstrategier för inkludering och kommunikationsverktyg för 

inkludering. Det förekom vissa följdfrågor under intervjuerna, i syfte att förtydliga pedagogernas 

uppfattningar. Frågorna hade ett tydligt syfte, samtidigt som de var av öppen karaktär. Öppna, 

cirkulära frågor beskriver Hougaard (2004, s.21) som frågor som inte går att besvara med ja eller 

nej utan kräver en längre beskrivning. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon.

I bearbetningsfasen transkriberades intervjuer, det vill säga det empiriska materialet som samlades. 

För att hitta ett systematiskt arbetssätt vid vidarebearbetningen av empiri valde jag att leta upp de 

viktigaste meningarna i texterna. Meningarna som valdes ut hade en konkret anknytning till syftet i 

undersökningen, exempelvis meningar där pedagogerna förklarar inkludering, sina arbetsstrategier 

för inkludering och kommunikationsverktyg. Genom meningskoncentrering hittades enheter som 

hörde samman (Giorgi, 1975; ref i Kvale & Brinkmann, 2009, s.221-222). Dessa enheter kunde 

kopplas till de tre teman som frågorna i intervjuerna ställdes kring. Det skapade en översikt vilket 

jag behövde för att kontrollera att syften och frågeställningarna för undersökningen kunde bli 

besvarade med hjälp av den insamlade informationen. Vidare söktes efter likheter och skillnader i 

pedagogernas svar, som sedan sammanställdes i resultatet.

Nylén (2005, s. 96) anför att i en undersökning ställs vissa krav på en forskare som vill att den 

samlade informationen sammanställs på ett objektiverande sätt. Hon menar att det är viktigt att de 

intervjuades tankar och uppfattningar presenteras innan forskaren lägger på teoretiska perspektiv. 

Med hänsyn till detta valde jag först att presentera den samlade empirin i resultatet utan att tolka 

det, och i nästa steg - analyserades pedagogernas resonemang med hjälp av forskning och de 

perspektiv som presenterades ovan.

Arbetssättet var abduktivt (Birkler, 2008, s.84-86). Vid en undersökning finns det alltid en viss 

förståelse som utgår från den förkunskap som finns, samtidigt är det empiriska materialet som 

samlas in i studien en viktig utgångspunkt (Birkler, 2008, s.84-85). Vid analys av svaren i 

intervjuerna sammanfördes dessa två delar för att utveckla mer specifika förklaringar av svar som 

framkom i intervjuerna. Sociokulturellt perspektiv, kommunikativt relationsinriktat perspektiv, 

relationellt perspektiv, demokratiskt deltagarperspektiv och tidigare forskning formade förförståelse 

som fanns inför studien, och det empiriska materialet som samlades in genom intervjuerna utgjorde 

en annan källa för förståelse i undersökningen.
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4.4 Etiska aspekter
Det vetenskapliga arbetet måste alltid överväga etiska konsekvenser som följd av en studie. Kvale 

och Brinkmann (2007, s.78, 211-220) framhåller att en forskare bör vara uppmärksam på de 

känsliga och kritiska frågor som kan dyka upp under intervjuernas gång och förbinda sig att 

sammanställa resultatet av intervjuerna så objektivt och ärligt som möjligt. Vidare får de intervjuade 

pedagogernas identitet inte avslöjas. Av den anledningen förekommer inga namn i studien utan de 

intervjuade pedagogerna har namnen A och B i resultatet som redovisas nedan. Även platsen för 

intervjuerna är viktig för att minska stress och obehag kring situationen och därför fick pedagogerna 

välja tid och plats själva. Ett informerat samtycke lämnades till de intervjuade i god tid med syfte att 

lämna en allmän information om vad studien handlar om och om konfidentialitetens garanti. Dessa 

samtycken har de intervjuade godkänt och skrivit på. Vidare har pedagogerna godkänt och gett sitt 

samtycke till publiceringen av den färdiga studien. Jag har också varit noga med att skydda det 

inspelade materialet samt innehållet i de transkriberade texterna så att inga andra personer skulle få 

tillträde till materialet. Efter att transkriberingen var klar raderades intervjuerna från diktafonen. Jag 

har också erbjudit de intervjuade personerna att läsa den bearbetade texten, för att se om de kunde 

hitta några felaktigheter i den samlade informationen. Detta tackade de nej till. Under bearbetning 

av empiri har jag försökt att sammanställa pedagogers svar på ett ärligt och objektivt sätt.
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5 Resultat
För att samla ett empiriskt underlag för studien genomfördes kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 

innehöll frågor som var koncentrerade kring teman som var relevanta för att besvara syften med 

undersökningen – inkludering, arbetsstrategier för inkludering och kommunikationsverktyg för 

inkludering. I följande avsnitt redovisas resultatet av de kvalitativa intervjuerna som gjorts med två 

pedagoger. Förkortningen TAKK som förekommer i avsnittet betyder tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation.

5.1 Inkludering
Pedagog A beskriver att hon tolkar begreppet inkludering som en skola för alla, där alla barn som är 

i behov av stöd och hjälp ska kunna få det inom sin förskoleverksamhet. A förklarar att barn som är 

i behov av särskilt stöd inte endast är barn som fått en diagnos utan även barn som av olika skäl är i 

svårigheter (hon exemplifierar att det kan handla om svårigheter av social karaktär). Vissa 

svårigheter menar A kan bero på att förskolan som miljö ställer andra krav på ett barn i avseende på 

relationer och samspel än hemmamiljön, där det inte finns så många relationer att förhålla sig till. 

Inkludering av alla barn i svårigheter utifrån hur verksamheten är organiserad på hennes arbetsplats, 

menar hon är omöjlig:

Det är ju en förskola, eller skola för alla är det ju och jag har alltid tänkt så tidigare. Som det ser ut idag är det 

inte det. För det verkar, det finns inte den möjligheten att hjälpa de barnen och de andra barnen kommer lite i 

kläm, det är utifrån hur verksamheten ser ut. (pedagog A )

Vidare förklarar pedagog A att hon är kluven i frågan om inkludering. ”Att se till varje individ”, 

som hon också tolkar begreppet, kan för ett barn betyda att barnet behöver ha ett vuxenstöd hela 

tiden, och därför menar hon att det inte alltid gynnar barnet att vara i ordinär förskoleverksamhet 

om det inte också kan få ett individuellt stöd. A utgår från den barngrupp där hon arbetar och där 

finns 16 barn i åldrarna från 1-4 år. De har två barn som A uppfattar vara i behov av särskilt stöd 

utifrån de funktionella svårigheter som de uppvisar i förskolan.

Pedagog B närmar sig begreppet inkludering i en förskoleverksamhet utifrån att pedagogen måste ta 

vara på likheter och olikheter i en barngrupp och se till att alla barn ska vara med. B menar i likhet 

med A att barn som är i behov av särskilt stöd inte endast har en diagnos, utan det kan finnas olika 

skäl till varför ett barn är i svårigheter. B beskriver att vissa barn inte kommer in i gruppens 

gemenskap och behöver en pedagog som finns med för att hjälpa till och bjuda in så att barnet 

kommer in i gruppen.

Pedagog B lyfter fram betydelsen av att ha ett barncentrerat perspektiv när pedagogen vill inkludera 
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alla barn. Hon menar att när man arbetar utifrån det perspektivet utgår man från barnet och dess 

förutsättningar. Detta menar hon har betydelse för barns lärande och utveckling:

För att jobba inkluderande får man ha ett barncentrerat perspektiv, man får utgår från barnen, det

får man tänka på själv ofta, för det är så lätt att man hamnar i det där vuxensättet, men att man ska

verkligen ha tanken att det är barncentrerat för att kunna arbeta inkluderande känner jag. Och att ta

vara på likheter och olikheter att barn ska vara tillsammans när de leker och har samvaro. De lär sig

av varann och utvecklas. (pedagog B)

Både A och B anför att i anspråk på att arbeta inkluderande skulle verksamheten behöva organiseras 

på ett annat sätt, barngrupper skulle ha färre barn och det skulle vara högre personaltäthet. B anser 

generellt att det borde finnas en specialpedagog tillgänglig i större utsträckning än det är idag, då 

pedagoger behöver vänta för att få hjälp och tips, eftersom en specialpedagog ska täcka många 

förskolor. Samtidigt är B nöjd med att hon får en kompetensutveckling inom autismspektra, då hon i 

sin barngrupp har ett barn som är under utredning för autism. B förklarar vidare att på grund av 

denna utredning är de nu 14 barn i hennes barngrupp istället för 16 som är den vanliga förekomsten, 

och en specialpedagog kommer på mer regelbundna besök. A har en motsatt erfarenhet i sin 

barngrupp, där det finns barn som personal anser vara i behov av särskilt stöd men som inte har en 

formell diagnos. Stöd och åtgärder som nämns ovan i form av vidareutbildning, mindre barngrupp 

och specialpedagog finns inte. A antar att hon skulle få mer utbildning om hon skulle efterfråga det, 

men i nuvarande situation är hon inte intresserad av olika skäl.

5.2 Arbetsstrategier för inkludering
Under intervjuerna framkom det att pedagoger använder olika strategier i sin strävan att tillgodose 

behov i barngruppen, och att arbeta för att inkludera barn som är i behov av stöd. En strategi som 

både A och B beskrev var att dela gruppen i mindre enheter vid behov, för att få en lugnare miljö för 

barnen. De menar att det gynnar alla barn eftersom pedagogen har en bättre överblick och finns mer 

tillgänglig på ett annat sätt än i en större grupp. I en stor grupp anför A, finns det risk att de barn 

som inte gör anspråk på pedagogens uppmärksamhet hamnar i skymundan. I en mindre grupp 

menar A, lyfter man fram barn som individer och tar vara på deras kompetenser. Detta stärker 

barnen uttrycker A, och det har stor betydelse för deras utveckling.

En annan strategi är att tillsätta en extra resurs för att öka personaltätheten, vilket då sker i en 

begränsad utsträckning utifrån de besparingsåtgärder som finns i kommunen. Samtidigt är det 

viktigt enligt A att inte ha för många vikarier, eftersom förändringar kan leda till att det blir svårt för 

barnen. A berättar att barn som är oroliga har svårt för förändringar och därför försöker de bibehålla 

kontinuitet för barnen:
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Då försöker vi liksom i den möjligaste mån att göra så små förändringar som möjligt men ibland

måste man på grund av verksamheten. Ska vi flytta in barn till en annan avdelning då tar vi inte de

här barnen. Det är inte så bra för dem, de behöver vara i sin invanda miljö för vi tror att det är det

bästa för dem. (pedagog A)

A beskriver utifrån barngruppens nuvarande situation, att när det är 16 barn på förskolan samtidigt, 

försöker de vistas utomhus så mycket det går eftersom det fungerar bäst för gruppen: barn har bättre 

utrymme, det blir färre konflikter och barn som är i behov av särskilt stöd kommer mer till ro. Detta 

bekräftas av B som menar att den fysiska miljön har betydelse för inkludering. Hon berättar hur de 

arbetar med miljön inomhus: utifrån hur man möblerar skapar man mindre rum för gemenskap 

mellan barnen även beroende på deras intresse.

Även pedagogen själv i sitt förhållningssätt kan gynna gruppens förutsättningar för inkludering 

förklarar B. Här nämner hon att pedagogens flexibilitet, lyhördhet och tillgänglighet är viktiga 

aspekter om man vill skapa inkluderande miljöer för alla barn:

Sen kan det vara så om man liksom ser att barnet inte är med när vi har en samling, då får man liksom

göra på ett annat sätt, hela tiden får man ha det i bakhuvudet att det måste fungera för alla. Det är nog hela

tiden att man får anpassa och ändra. En gång funkar en grej och en annan gång kanske det inte funkar, man

får hela tiden vara flexibel där och se så att det blir bra för alla. (pedagog B)

Pedagog B vidareutvecklar påståendet och förklarar att samarbetet i arbetslaget och utvärdering av 

arbetsstrategier där man inte är rädd att förändra och prova nya saker är viktigt. I det avseendet är B 

nöjd med det stöd som hennes arbetslag får från ledningen, där hon upplever att det finns bra dialog 

och öppenhet för arbetslagets förslag och tankar.

5.3 Kommunikationsverktyg för inkludering
Det tredje området som intervjuerna behandlar är betydelse av kommunikation i förskolans 

verksamhet som en förutsättning för lärande, utveckling och inkludering.

Ett återkommande ämne som A tar upp är att barn som är i behov av särskilt stöd både formellt och 

informellt hamnar i svårigheter när de kommer i en förskolemiljö, eftersom det ställs krav på att 

samspela med andra barn:

Det visar sig när man är i en grupp, det ställer krav på att samspela med andra, när man inte ens kan hålla 

fokus.[.......... helt plötsligt ska man fungera ihop med många andra barn, ja, det ställer krav på barnets sociala 

mognad. (pedagog A)

Pedagog A beskriver utifrån sin kontext av den barngrupp där hon arbetar att det finns två barn i 

åldern 2,5 -3 år som behöver stöd i leken, i påklädningen och i de flesta vanligt förekommande 
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aktiviteter i förskolan. Ett sätt att få det att fungera är att en vuxen alltid följer dessa barn och visar 

och instruerar. A ser det som en nödvändighet för att det inte ska uppstå konflikter och att barnen 

inte ska distraheras av andra saker i sin omgivning. Hon påpekar att både verbal och icke verbal 

kommunikation är viktig och därför ser hon fördelar när man använder TAKK som stöd i 

kommunikationen. Det blir tydligt när man både säger och visar med händerna. A ser TAKK som ett 

stöd även i kommunikation med små barn som inte utvecklat sitt språk. Denna beskrivning av 

TAKK överensstämmer med Heister Tryggs (2004, s.13-14,s.17-24) definition, grundaren av detta 

alternativa kommunikationsverktyg, tecken ska stärka ordens betydelse och underlätta i 

kommunikationen. Det tecknas inte till varje ord utan till nyckelord.

Barn visar intresse för tecken och därför använder pedagogerna teckenkommunikation TAKK i de 

flesta situationer. Barn som hon beskriver vara i behov av särskilt stöd i sin grupp har inte varit där 

så länge och inte hunnit lära sig så många tecken. Hon menar att kommunikationen kan bli bättre 

när de lärt sig mer och kommit in i det att man kan förstärka sitt språk med hjälp av tecken. 

Barngruppen använder TAKK till sånger och rörelser och enligt A:s uppfattning är det positivt och 

barn är glada för att teckna.

I den barngrupp som B arbetar i finns ett barn som är under utredning för autism. Av den anledning 

har gruppen fått tillgång till ett bildmaterial som ett bildschema. Bildmaterialet ska underlätta i 

kommunikationen och är ett av de två kommunikationsverktygen som de använder. I B:s grupp 

används materialet för hela gruppen och B ser bildschemat som en tillgång i kommunikation med 

alla barn:

Man provar det här med bilder, att man har bilder för en samling, en bild på att tvätta sig, bilder på

 frukt och det som händer under dagen. Att man plockar fram en bild så får man titta på den, så pratar 

vi samtidigt...... (pedagog B)

Pedagog B berättar i intervjun att flickan som är under utredning för autism är mest med vuxna och 

det är sällan som hon tar kontakt med de andra barnen. Flickan visar intresse för aktiviteter utomhus 

som att cykla och leka med en boll, där hon gärna finns bland barnen. Inomhus tar hon inte kontakt 

med de andra barnen, men hon kan sätta sig bland dem och visa att hon har roligt. B beskriver att 

det ligger fokus på dessa bilder från bildschemat i barngruppen som en förstärkning av 

kommunikationen. Det är i rutinsituationer som förekommer vanligt i en förskola som svårigheter 

kan uppstå för ett barn som har svårt att kommunicera. Aspeflo och Gerland (2009, s.113-116) 

förklarar att ett bildschema har till uppgift att i förväg förbereda barnet på det som ska hända, den 

visuella bilden kompletterar den verbala kommunikationen. Om ett barn saknar
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föreställningsförmåga, vilket förekommer hos barn med autism, behövs andra hjälpmedel för 

kommunikation, för att minska stress för barnet.

Det andra verktyget som pedagog B tar upp är TAKK och hon ser flera fördelar med användning av 

tecken i kommunikation. I likhet med A menar hon att även de små barn som har svårt att forma ord 

och inte hunnit utveckla språket kan ibland visa tecken om de inte hittar ord. De lär sig TAKK 

snabbt och tycker att det är roligt att använda det till exempel som rörelser till sånger. B förklarar att 

där ser barnen en koppling att ett ord kan både sägas men även visas med händerna. Då har de sen 

lätt att överföra det till andra situationer. Barn kommer fram till B och visar med tecken vad de vill 

ha.

Samtidigt säger pedagog B i intervjun att de håller på att tappa TAKK, på grund av att de lägger 

mer vikt vid att använda bilder. Det är något som de diskuterar i arbetslaget hur de på ett optimalt 

sätt ska använda sig av både bilder och TAKK som ett komplement i kommunikation i barngruppen. 

B menar att de inte kan göra saker bara för att de ska göra dem, utan de måste se effekter, att det 

gynnar kommunikationen i gruppen och utvärdera hur de ska arbeta.
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6 Analys
I det kommande kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av ett sociokulturellt 

perspektiv och andra perspektiv som är relevanta i studien - ett relationellt perspektiv, ett 

demokratiskt deltagarperspektiv och kommunikativt relationsinriktat perspektiv. Vidare sätts detta i 

relation till aktuell forskning som är gjord för de områden som har varit föremål för 

undersökningen. Kapitlet redovisas utifrån de teman som intervjuerna utformades kring: 

inkludering, arbetsstrategier för inkludering och kommunikationsverktyg för inkludering.

6.1 Inkludering
I resultatavsnittet framkommer det att pedagogerna tolkar inkludering, som att alla barn oavsett 

formell eller informell diagnos ska få stöd och hjälp i sin utveckling och lärande i förskolan. A 

beskriver att för henne betyder inkludering även att skapa en verksamhet för alla barn och se till 

varje barns behov. Barn som går i hennes barngrupp och som hon anser vara i behov av särskilt stöd 

behöver ett vuxenstöd hela tiden. Hon ser vissa svårigheter med det, då hon beskriver att barn som 

är i behov av särskilt stöd i hennes grupp kräver mycket uppmärksamhet, och det leder till att 

pedagogerna inte hinner med andra barn på samma sätt. Därför menar A att inkludering utifrån de 

förutsättningar som hennes verksamhet har är svår, det skulle behövas mer resurser för att tillgodose 

alla barns behov.

Persson (2007, 165-167) förklarar att skolan/förskolan har utifrån styrdokumentens intentioner en 

utmaning i att skapa en likvärdig verksamhet för alla barn. Enligt honom behöver verksamheten 

vara utformad så att ett barn inte ska ses som bärare av svårigheter, utan fokus ska ligga på 

relationen mellan olika aktörer för att skapa en fungerande miljö för barnet. Miljön, och barnets 

möte med dess krav kan skapa en svårighet menar han, vilket kan leda till att barnet betraktas som 

annorlunda. Av den anledningen har det betydelse vad som händer i möten mellan olika aktörer. 

Han kallar perspektivet relationellt. Enligt detta perspektiv kan pedagog A:s resonemang förklaras. 

Hon anser att miljön utgör en svårighet och ser hinder i sitt arbete på grund av att resurser inte 

räcker till, personaltätheten skulle behöva öka och verksamheten organiseras på ett annat sätt. 

Pedagog A har beskrivit att förskolan ställer andra krav på ett barn i avseende på samspel och 

relationer än hemmiljön. Enligt det relationella perspektivet skulle samverkan mellan olika aktörer, 

vilket kan i detta sammanhang vara föräldrar, pedagoger och förskolans ledning, kunna bidra till att 

hitta lösningar för barnet. Barn har olika behov och förutsättningar och för att skapa en bra miljö för 

dem behöver vuxna vidta åtgärder som leder till att ett barn inte hamnar i svårigheter (Persson, 

2007, s. 165-167).
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Pedagog B förklarar att för henne innebär begreppet inkludering att i den pedagogiska 

verksamheten tas vara på likheter och olikheter i gruppen. För att möjliggöra detta, för att ge stöd 

till varje barn menar hon att pedagogen måste ha ett barncentrerat perspektiv. Det är viktigt att 

pedagoger utgår från barnets förutsättningar, visar ett förhållningssätt som är präglat av flexibilitet, 

lyhördhet och tillgänglighet. Det har enligt henne betydelse för att skapa en inkluderande miljö. 

Pedagog B förklarar att när barn är inkluderade, har de glädje av varandra, de lär tillsammans. Hon 

vidareutvecklar sitt resonemang och säger att pedagoger måste se till att alla barn är med i det som 

händer, inkluderade i de aktiviteter som görs på förskolan och känner gemenskap med andra barn.

Här diskuterar pedagogen B kamratrelationer, känslan av samhörighet med gruppen som en aspekt 

av inkludering. Jonsdottir (2007, s.158) visar i sin avhandling att förskolan inte är en arena där alla 

barn kan bygga vänskapsrelationer utan det finns barn som kan exkluderas. Enligt en annan studie 

gjord av Lillvist och Granlund (2010, s. 132-133) har barn som är i behov av särskilt stöd ofta svårt 

med tal och språk vilket begränsar deras möjligheter till kommunikation och samspel. Det finns 

alltså en anledning att framhålla att barn som är i behov av särskilt stöd och som uppvisar 

svårigheter som påverkar kommunikation och samspel kan lätt exkluderas. I pedagog B:s barngrupp 

finns det ett barn som är under utredning för autism och har svårt att kommunicera med sin 

omgivning, och i pedagog A:s grupp finns två barn som har svårt hålla fokus och samspela med sin 

omgivning. I likhet med pedagog A menar pedagog B att ibland kan det behövas en vuxen som ger 

stöd hela tiden, speciellt om pedagogen märker att barnet inte kommer in i gruppens gemenskap, 

inte vågar ta sin plats i gruppen. En lyhörd pedagog som är med och ger stöd i kommunikationen 

kan hjälpa barnet att övervinna svårigheter och skapa en inkluderande miljö för barnet enligt 

pedagog B.

6.2 Arbetsstrategier för inkludering
De intervjuade pedagogerna använder vissa arbetsstrategier för att tillgodose de behov som finns i 

barngruppen och för att hjälpa barnen i vardagliga situationer. Svaren i intervjuerna visar att 

pedagogerna försöker forma en inkluderande verksamhet, där barns behov står i centrum, och 

heterogenitet i gruppen gynnas utifrån de rutiner och strategier som används. Exempel på det är 

arbete i mindre grupper, ökad personalstyrka (när ledningen tillåter det) och anpassningar i den 

fysiska miljön. Russli och Yang (2012, s.53) visar i en studie att tillgång till effektiva inkluderande 

strategier och kompetens bland personal är nycklar för inkludering. De strategier som beskrivs i 

studien bygger på att ge stöd i kommunikation och samspel mellan barnen med hjälp av en 

vuxen/pedagog som medierar i situationer. Pedagogen kan underlätta i kommunikationen genom sin 
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medverkan och kan förtydliga information mellan barn. Det som är intressant i resultatet av denna 

studie är att barn som är utan funktionsnedsättning men går i inkluderande klasser, visar sig vara 

empatiska, toleranta och goda kamrater. Inkludering gynnar både barn som är i behov av särskilt 

stöd men även barn som inte har en funktionsnedsättning, och kan leda till bättre kamratrelationer 

(Russli & Yang, 2012, s.53). I detta sammanhang är det relevant att lyfta fram ett demokratiskt 

deltagarperspektiv som lanserats av Haug (1998; ref. i Persson, 2007, s.136). Enligt honom måste 

en verksamhet avnormaliseras, det måste ändras rutiner, regler och sökas lösningar som kan leda till 

att skola/förskola kan inkludera barn. Samtidigt visar resultatet av intervjuerna att trots att 

pedagogerna försöker hitta nya lösningar är inkludering svår att förverkliga. Pedagog A uttrycker 

frustration kring den situation som finns i hennes barngrupp där de har två barn som är i behov av 

stöd hela tiden och mer resurser skulle behövas. Hennes barngrupp får inte extra personal, endast i 

några undantags fall, och hon säger att dessa barn skulle behöva ett individuellt stöd hela tiden. 

Detta skiljer sig från pedagog B:s beskrivningar och upplevelser av sin situation i barngruppen. 

Pedagog B har ett barn som är under utredning för autism i sin grupp, vilket också berättigar 

gruppen till extra insatser som: att minska antal barn, pedagogerna har tillgång till vidareutbildning 

och kontinuerligt samarbete med en specialpedagog. Pedagogen B är mer nöjd med situation i 

barngruppen än pedagog A. Det som framkommer i intervjuerna är att det råder skillnad i hur 

ledning fördelar och resonerar kring resurser när det gäller barn som är under utredning för en 

misstänkt diagnos eller barn som visar svårigheter som inte tyder på en formell diagnos.

6.3 Kommunikationsverktyg för inkludering
Båda pedagogerna har i sina barngrupper barn som behöver stöd i kommunikation och de använder 

kommunikationsverktyg i ett inkluderande syfte. De anser att kommunikationsverktyg underlättar 

kommunikationen och leder till att barn får stöd inom den ordinära verksamheten. Pedagog A har 

mest erfarenhet av TAKK, ett kommunikationsverktyg som används på hennes avdelning, där den 

verbala kommunikationen förtydligas med hjälp av tecken. De tecknar inte till alla ord utan till 

nyckelord i ett sammanhang vilket förtydligar det verbala språket. A påpekar att både verbal och 

icke verbal kommunikation är viktig för att fånga uppmärksamhet av ett barn som har svårt att 

lyssna och hålla fokus. Även B menar att TAKK ger stöd i den vardagliga kommunikationen där ord 

inte räcker till. Det handlar till exempel om matsituationer, påklädning men i hennes barngrupp 

tecknas det också till sånger och sagor. Barn är glada för att teckna och visar intresse för TAKK 

enligt pedagogernas uppfattningar.

Pedagog B:s barngrupp har börjat använda ett annat kommunikationsverktyg samtidigt som de har 
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kvar TAKK. Det är ett bildschema, där bilder används för att förtydliga vad som förväntas av barn i 

ett sammanhang, och det kompletterar den verbala kommunikationen. Bildschemat var speciellt 

framtaget för ett barn som är under utredning för autism, men det används för hela barngruppen. 

Bilder ska i förväg förbereda barnen på vad som ska hända, de förtydligar dagens rutiner och 

händelser. Pedagogerna plockar fram olika bilder efter hand beroende på vad som ska hända, till 

exempel finns det en bild på utevistelse eller att man ska tvätta sig.

Mediering är ett begrepp som används i ett sociokulturellt perspektiv och syftar på att en person 

använder intellektuella och fysiska redskap i kommunikation med omvärlden, dessa redskap kallas 

även artefakter (Säljö, 2000, s.81). Artefakter är språket men även TAKK och bildschema, de 

hjälper i barngruppen att hantera olika kommunikations situationer, de har en medierande funktion. 

Med hjälp av en pedagog eller en kompis som medierar, och som försöker kommunicera med hjälp 

av olika verktyg, inkluderas barnet i olika sammanhang, och blir delaktigt i aktiviteter och lekar i 

förskolan. Barnet behöver inte själv bemästra allt som situationen kräver. Pedagogen har en högre 

kompetens och kan förmedla kommunikation med hjälp av artefakter mellan barnen och underlätta 

situationer (Säljö, 2000, s.66-67). Mediering är också en anpassning utifrån barnets behov, där 

miljö, pedagoger och barn samverkar för att ett barn som är i behov av särskilt stöd och har 

svårigheter med samspel och kommunikation lättare ska kunna göra sig förstått och inkluderas. 

Denna interaktion tyder på ett perspektivval där det relationella perspektivet blir synligt. Olika 

aktörer samverkar för att skapa en inkluderande miljö för barnet (Persson, 2007, s.166). Som jag 

beskrivit tidigare visar även Russli och Yang (2012, s.59-60) i sin studie att bland effektiva 

strategierna för inkludering ligger fokus på att en vuxen medierar i olika situationer för att 

underlätta i kommunikation och samspel.

De intervjuade pedagogernas uppfattningar är att kommunikationsverktyg fyller en viktig funktion i 

det inkluderande arbetet inom förskolan. De förklarade att barn som har svårt att samspela på grund 

av att kommunikationen utgör ett hinder, kan med hjälp av teckenkommunikation och bilder 

interagera med sin omvärld. I ett konkret sammanhang kan barn lära sig att man kan förmedla sina 

tankar inte endast genom ord utan även med hjälp av kommunikativa verktyg. Intervjuerna och 

forskningen visar att miljöns utformning och de attityder som barnet möter kan skapa 

förutsättningar för inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd. Pedagog B framhåller att 

pedagogens förhållningssätt som präglas av ett barncentrerat perspektiv är en nyckel för 

inkludering, där pedagogen inte styr aktiviteterna utan utgår för ett barns intresse. Andersson (2002, 

s.242) menar i sin avhandling att barn med funktionshinder är beroende av andras stöd och barn 

som inte kommunicerar så mycket kan hamna i situationer där omgivningen styr kommunikationen. 
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Därför ser Andersson (2002, s. 242-245) betydelsen av att vuxna är medvetna om sin 

kommunikationsstil när de samtalar med barn. De ska uppmuntra till ett samtal och utgå från 

barnets intresse menar hon, och hon kallar det en barncentrerad kommunikationsstil. Samtalet ska 

gynna barnets möjlighet att delta i de olika sammanhang som de ingår i, och den vuxne bekräftar 

barnet istället för att dominera och styra samtalet (Andersson, 2002, s. 242-245). Detta gå att förena 

med pedagogen B:s uppfattning om att fokus i kommunikation ska även ligga på att anta ett 

barncentrerat perspektiv.

En väsentlig del av pedagogens arbete enligt B är reflektion kring sitt arbete och kring de 

arbetsstrategier som används. Hon anser att samarbete i arbetslaget och utvärdering och samtal 

kring arbetsstrategierna behövs för att inte fastna i mönster som inte fungerar. Därför menar hon att 

det är viktigt att man inte är rädd att prova nya saker och förändra sina arbetssätt. 

Ahlberg (2001, s. 22-23) förklarar utifrån ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv att 

reflektion är en viktig del i pedagogens arbete om pedagogen vill se nya vägar för inkludering av 

barn som är i behov av särskilt stöd och möta de svårigheter som uppstår. Hon vidareutvecklar sitt 

resonemang och anför att fokus ska ligga på den sociala praktiken i skolan/förskolan som utgörs av 

de språkliga och sociala sammanhang som en verksamhet består av. Enligt detta perspektiv 

bekräftas de erfarenheter som pedagog B beskriver i intervjun.
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7 Diskussion
Följande kapitel är den sista delen av studien. Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger 

tolkar begreppet inkludering. Det mer specifika syftet var att undersöka hur de arbetar enligt deras 

uppfattning, för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd och vilka kommunikationsverktyg 

de säger sig använda i sitt arbete att inkludera. Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna av 

resultat av studien, och de utvecklas genom min reflektion kring hur resultatet skulle kunna 

tillämpas i en pedagogisk verksamhet. Det förs samman med styrdokumentens innehåll. Vidare 

diskuteras valet och genomförande av den använda metoden. Till sist ges förslag på vilka områden 

som skulle kunna undersökas i framtiden.

7.1 Resultatens konsekvenser och didaktiska tillämpningar
Analysen visar enligt pedagogernas utsagor att barns kommunikation och delaktighet möjliggörs i 

de sociala kontexter i förskolan när barn samspelar med sin omgivning, när det finns lyhörda och 

tillgängliga pedagoger och när språket och olika kommunikationsverktyg används. En förutsättning 

är att förskolan skapar en inkluderande miljö där barns olikheter inte ses som hinder, utan 

verksamheten anpassas utifrån deras behov. Samspel mellan barn under lek och deras samvaro är 

viktiga interaktioner, som kan hjälpa barn att ta del av andras tankar och erfarenheter samt känna 

gemenskap. Jonsdottirs (2007, s145-146, s.161) avhandling visar en kritisk bild av förskolan där 

alla barn inte får samma möjlighet och stöd av sina pedagoger för att bygga relationer och känna 

samhörighet med sin grupp. Avhandlingens resultat tyder på att pedagoger har en viss makt genom 

att barn visar sig leva upp till de förväntningar som pedagoger har, därför menar jag att pedagogens 

förhållningssätt påverkar förskolans miljö. Alla barn är unika och pedagoger i förskolan har till 

uppgift att skapa en trygg miljö, där barn kan uppleva sitt eget värde och få en positiv erfarenhet av 

samvaro och lärande (Skolverket, 2010, s.5). Därför anser jag att pedagoger bör vara medvetna om 

det inflytande de har över barnen och reflektera kring sitt förhållningssätt och de arbetssätt de 

använder. Även svaren i intervjuerna bekräftar att reflektion, utvärdering och omprövning av de 

praktiker som används är nödvändig för att arbeta inkluderande. Ahlbergs (2001, s. 22-23) 

beskrivning av ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv lyfter också fram reflektion som en 

del av den pedagogiska praktiken, där de språkliga och sociala aspekterna formar en ram för en 

verksamhet. Medvetenhet kring dessa faktorer kan enligt min mening bidra till en ökad förståelse 

och kvalitet i arbetet kring inkludering.

I begreppet inkludering finns enligt Nilholm (2006, s.9-17) en ideologisk förankring av idéer och 

värden i ett demokratiskt samhälle där olikheter inte ses som ett hinder utan verksamheten som 
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helhet måste anpassas utifrån de behov och förutsättningar som finns. Att ta vara på barns olikheter, 

utgå från de individuella behoven i gruppen, och anpassa miljön var något som de intervjuade 

pedagogerna diskuterade i samband med inkludering och de strategier som de använder för att 

inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Alla barn är lika mycket värda och deras bästa ska 

alltid komma först, det lyfter också FN:s barnkonvention om barns rättigheter fram (UNICEF, 

1989).

Denna syn och arbetssätt kan kopplas till ett relationellt perspektiv, där Persson (2007, s.166) 

framhåller betydelsen av samverkan mellan olika aktörer för barnets bästa, ett barn ska inte ses som 

bärare av problem. Det handlar om ett förhållningssätt, vilket stämmer överens med min 

uppfattning om att de vuxna har ett ansvar för att forma en inkluderande miljö.

Intervjuerna har inte berört samarbete med föräldrar, vilket skulle kunna bidra till bättre 

kommunikation mellan pedagoger och barn. Läroplanen beskriver samarbete som en viktig länk 

mellan förskola och hem, där ökad förståelse för barns behov kan bidra till att barn utvecklas utifrån 

sina förutsättningar (Skolverket, 2010, s.13).

I resultatet framkommer det att de intervjuade pedagogerna ser det som problematiskt att 

förverkliga inkludering utifrån hur deras verksamhet är organiserad. De anser att deras barngrupper 

behöver vara mindre och att det krävs högre personaltäthet. Jag tolkar det som att inkludering blir 

ett ideal som de strävar efter att förverkliga, men som de själva upplever är svårt att uppnå. Orsaken 

är att resurserna inte räcker till och att man därför har stora barngrupper och inte tillräckligt med 

personal. Haug (1998; ref. i Persson, 2007, s.136) lanserar ett demokratiskt deltagarperspektiv där 

han lyfter fram att en verksamhet måste avnormaliseras. Det vill säga att rutiner och regler behöver 

ändras om skolan/förskolan ska kunna inkludera alla barn, och inte endast söka differentierande 

åtgärder. Detta är relevant i de sammanhang som pedagogerna A och B beskriver, där de i sin 

strävan att inkludera väljer vissa arbetsstrategier i sina barngrupper som: arbeta i mindre grupper, 

öka personalstyrkan och ändra den fysiska miljön. En annan viktig anpassning är användning av 

kommunikationsverktyget TAKK och bilder i bildscheman. Vad jag vill lyfta fram är att majoriteten 

av barnen i barngrupperna där pedagogerna arbetar inte visar svårigheter i tal, språk och 

kommunikation - detta är dock inte styrande för hur verksamheten utformas. Pedagogerna har 

försökt att hitta vägar så att barn som behöver stöd i tal och kommunikation kan inkluderas i 

verksamheten. Trots det upplever de sitt arbete med inkludering som svårt. Speciellt påtagligt är det 

för pedagog A som har två barn som är i behov av stöd i sin grupp, men de har inte fått de extra 

resurser som hon anser behövs för att arbetet ska vara tillfredsställande. Frågan är om det idag finns 

tillräckligt med resurser för att förverkliga inkludering och ”skapa en skola/förskola för alla”?
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Interaktion mellan barn, men även mellan barn och pedagoger gynnar barns utveckling och lärande 

enligt ett sociokulturellt perspektiv (Säljö; 2000, s.67). Resultatet i intervjuerna visar att interaktion 

där kommunikation ingår skapar viktiga mötesplatser och möjliggör inkludering. I det avseendet är 

användning av kommunikationsverktyg som TAKK och bildscheman relevanta artefakter som 

öppnar för kommunikation med barn som är i behöver av stöd och som annars har svårt att 

kommunicera. Pedagogerna menar att dessa kommunikationsverktyg stärker och förtydligar barns 

och pedagogers kommunikation i olika situationer. TAKK och bildmaterial fungerar på ett 

medierande sätt. Konsekvensen för barn som inte kan kommunicera kan bli att de exkluderas från 

gemenskapen, vilket skulle kunna påverka deras välbefinnande, lärande och utveckling. Därför 

anser jag att i förskolor där det finns svårigheter bland barn inom kommunikation och samspel, men 

även i barngrupper där det finns barn som är i behov av stöd på grund av funktionsnedsättningar 

som begränsar deras kommunikation, finns behov av kommunikationsverktyg som kan stärka och 

förtydliga kommunikationen. Användning av TAKK och bildscheman är en anpassning utifrån 

barns behov där pedagoger och barn samverkar för att barn som har svårigheter i kommunikation 

lättare ska göra sig förstådda och inkluderas.

Även kommunikationsstil bör uppmärksammas i en pedagogisk verksamhet. De vuxna ska inte 

dominera ett samtal anser Andersson (2002, s.142-145) utan de måste utgå från barns intresse och 

tankar. Denna kommunikationsstil bekräftas av pedagog B i intervjun. Hon påtalar pedagogens 

förhållningssätt som en viktig aspekt för inkludering, där pedagogen behöver anta ett barncentrerat 

perspektiv. Flexibilitet och lyhördhet ska prägla det pedagogiska arbetet anser B. Förskolan har en 

viktig uppgift som en socialisationsarena, där barn kan upptäcka och lära sig saker i interaktion med 

andra barn och vuxna. Därför menar jag att de första erfarenheterna är viktiga. De bär barnen med 

sig vidare till skolan och kan påverka deras relationer till andra människor och syn på samhället.

Som blivande pedagog har jag även ställt mig frågan om det kan finnas negativa effekter av 

användning av kommunikationsverktyg. Banajee, Di Carlo och Stricklin (2001, s.120-124) har 

undersökt effekter av teckenkommunikation på kommunikativa verbala processer bland små barn, 

och utifrån resultatet av studien fanns det inga negativa effekter som kunde observeras. Barns 

verbala kommunikation varken minskade eller påverkades genom användning av 

teckenkommunikation.

Intervjun med tal- och språkpedagog visar att det snarare finns fördelar med användning av tecken 

som komplement till det talade språket (Elmefjärd, personlig kommunikation, 30 oktober 2013). 

Tecken kan stärka barn menade hon, och när hela miljön tecknar behöver barn som har svårigheter 
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med tal och språk inte känna sig annorlunda. Även pedagogernas erfarenheter av 

teckenkommunikation i barngrupperna var positiva. Barn var glada för att teckna och tecken i 

kombination med tal hade en medierande funktion i olika situationer. Avslutningsvis vill jag sätta 

detta i relation till den forskning som Russli och Yang (2012, s.60) gjort i sin studie. Enligt 

forskarnas resultat är effektiva arbetsstrategier där fokus ligger på kommunikation, samspel och 

anpassning i den fysiska miljön viktiga nycklar i inkludering. Därför finns det anledning att 

använda kommunikationsverktyg i förskolan och se dem som en tillgång i kommunikationen, som 

kan bidra till en inkluderande miljö för alla barn.

7.2 Metoddiskussion
I arbetet med denna studie upplevde jag vid flera tillfällen att det hade varit värdefullt för kvaliteten 

av de resonemang som görs att skriva studien tillsammans med en annan student. Det hade kunnat 

öppna för nya tankar och tolkningar av studiens innehåll.

En annan faktor som skulle kunna påverka resultatet i undersökningen är antal informanter i 

studien. Eftersom det fanns en tidsaspekt att ta hänsyn till intervjuade jag endast två pedagoger. För 

att kunna överföra resultatet av studien till andra sammanhang skulle studien behöva omfatta fler 

intervjuer.

I valet av informanter kunde jag ha valt ett mer slumpmässigt urval, till exempel genom att välja 

pedagoger från olika förskolor. Detta var min tanke från början och när jag tog kontakt med några 

pedagoger från en annan förskola visade det sig, att de inte hade barn i behov av särskilt stöd i sina 

barngrupper, och de ansåg, att de hade mycket lite information att ge mig.

När det gäller validitet i denna undersökning menar jag att resultatet av studien besvarade syftet och 

frågeställningarna. De etiska aspekterna togs också hänsyn till. Jag har vidare velat att 

informanterna skulle läsa genom resultatet av studien och bekräfta att det inte ha uppstått några 

felaktigheter under bearbetningen av informationen. Detta tackade de nej till. Tanken var att höja 

tillförlitligheten i denna undersökning och öka objektiviteten av resultatet (Denscombe, 2004, s.125, 

194).

Analys av studiens resultat gjordes på ett abduktivt sätt (Birkler, 2008, s.84). Sociokulturellt 

perspektiv, kommunikativt relationsinriktat perspektiv, relationellt perspektiv, demokratiskt 

deltagarperspektiv och tidigare forskning formade förförståelse jag hade inför studien, och det 

empiriska materialet som samlades in genom intervjuerna utgjorde en annan källa för förståelse i 

undersökningen. Arbetssättet var mer kreativt eftersom jag inte endast utgick från ett perspektiv 
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med dess begrepp och definitioner, och forskning tillförde en vetenskaplig dimension till analysen. 

Birkler (2008, s.86) förklarar att kunskapskällor inom abduktion är både förnuft och erfarenhet 

vilket genererar en pragmatisk kunskap, nackdelen är att det kan råda brist på logik. Jag har under 

min arbetsgång uppfattat det som positivt att jag i analys av det empiriska materialet använde olika 

perspektiv och forskning.

I frågan om validitet i undersökningen har de viktigaste begreppen operationaliserats för att de 

skulle besvara syften med undersökningen. Enligt Denscombe (2004, s.124) är det viktigt vid 

insamling av data och vid analys att försäkra sig om att de ger förklaringar till de frågor som ställs i 

undersökningen. Likaså föregicks intervjuerna av ett arbete med sammanställning av frågor i en 

intervjuguide kring de teman som var viktiga för att besvara syftet med studien. Ett omfattande 

arbete med litteratursökning och granskning av källor av de angivna författare och forskare gjordes 

också i syfte att på ett trovärdigt sätt ge en bild av den forskning som är gjord inom berörda 

ämnena. Vid bearbetning av det empiriska materialet arbetade jag med meningskoncentrering för att 

skapa ett system som gav mig överblick över de viktigaste slutsatser som framkom i intervjuerna 

och som kunde kopplas till teman i studien. Denna typ av bearbetning av det samlade materialet 

som Giorgi (1975; ref. i Kvale & Brinkmann, 2007, s. 221-222) anger som meningskoncentrering är 

användbart när det finns ett tematiskt syfte i en undersökning, vilket gällde i denna studie.

Jag är medveten om att studiens källor även består av styrdokument som läroplan, skollag och 

Barnkonventionen, som inte anses vara vetenskapliga källor utan de utgår från de politiska normer 

som styr utbildningsväsendet. Dokumenten är dock viktiga för studiens innehåll då begreppet 

inkludering har en stark koppling till arbete med barn som är i behov av särskilt stöd och 

implementering av detta arbete är förankrat i dokumenten.

Avslutningsvis vill jag tillägga att det kunde ha valts observation som datainsamlingsmetod i 

undersökningen som ett komplement till intervjuerna. Detta hade kunnat tillföra ett bredare synfält 

på de företeelser och områden som studerats. Observationen hade gett inblick i hur saker är i de 

konkreta miljöerna (Denscombe, 2004, s.21-22).

7.3 Förslag för fortsatt forskning
I intervjuer framkommer det att den fysiska miljön och dess utformning är en aspekt som pedagoger 

arbetar med för att anpassa verksamheten utifrån barns behov och intressen. Pedagogerna påtalar att 

arbete i mindre grupper är att föredra när man vill skapa en inkluderande miljö. Där finns det mer 

utrymme för ömsesidiga samtal och pedagoger hinner ge mer uppmärksamhet och bekräftelse till 

varje barn. Av den anledningen ser jag relevans att studera den fysiska miljöns betydelse för 
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inkludering i förskolan. Vidare pekar resultatet på att grupper där det finns barn som är berättigade 

till ett formellt stöd utifrån en diagnos (eller en misstänkt diagnos) får mer respons från sin ledning i 

anspråk på resurser. Detta är också en fråga som skulle kunna undersökas mer.
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9 Bilaga - Intervjuguide
I inledning av intervjuer ställer jag frågor om pedagogernas yrkesbakgrund.

Tema- inkludering

1. Berätta utifrån din erfarenhet vilka barn som du anser vara i behov av särskilt stöd?

1. Hur upptäcker ni att ett barn är i behov av särskilt stöd?

2. Hur går ni sen till väga?

3. Hur tolkar du begreppet inkludering?

4. Finns det barn i din grupp som är i behov av särskilt stöd?

Tema- arbetsstrategier för inkludering

5. Hur arbetar ni i ert arbetslag för att anpassa verksamheten utifrån dessa barns behov?

6. Brukar ni tillsammans reflektera och utvärdera de arbetsstrategier som ni använder för att 
skapa en miljö för alla barn? Beskriv hur ni arbetar i arbetslaget.

7. Vilka hinder eller begränsningar ser ni i detta arbete?

8. Vad kan du som pedagog få för hjälp och stöd i arbetet?

9.  Hur upplever du att barn i behov av särskilt stöd fungerar i avseende på kommunikation och 
samspel?

10. På vilket sätt anser du att det kan uppstå svårigheter?

Tema- kommunikationsverktyg för inkludering

11. Ni arbetar med TAKK som en kompletterande kommunikation, vad är din erfarenhet av 
detta från din barngrupp?

12. Visar barnen intresse för TAKK?

13. Finns det någonting mer som du skulle vilja tillägga för att fördjupa min förståelse för de 
ämnenm som vi samtalat om?
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