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Sammanfattning 
 
Vi ville med denna studie undersöka hur förskollärare arbetar med inkludering, delaktighet, 
samspel och miljö i förskolans verksamhet. Metoden som användes för vår studie var 
samtalsintervju, vi intervjuade fyra förskollärare på olika förskolor. Våra intervjusvar visade 
på att delaktighet och fungerande samspel är viktigt i förskolans verksamhet, men de 
förskollärare vi intervjuade arbetade med dessa frågor på olika sätt. Förskollärarna betonade 
under intervjuerna att förhållningssätt och engagemang ibland kan väga mer än kunskap, samt 
att man ska fokusera på möjligheter och inte bara se till de svårigheter som finns. Vår slutsats 
efter denna genomförda studie är att pedagogers förhållningssätt, engagemang och attityder 
har en stor påverkan på barns utveckling och lärande. Vi anser att denna studie är viktig för att 
området är outforskat och behöver lyftas fram.  
 
Nyckelord 
Inkludering, delaktighet, samspel och miljö. 
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Tack till! 
 
Vi vill härmed tacka de förskolor och de förskollärare som hade möjlighet att ta emot oss och 
medverka på intervjuerna. Detta gjorde det möjligt för oss att fördjupa oss inom 
specialpedagogik i förskolan. Det har varit mycket lärorikt för oss och vi kommer att ha stor 
glädje av detta när vi börjar vårt arbete som förskollärare. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Marianne Tuominen som väglett oss genom vårt arbete och 
givit oss konstruktiv kritik på hur vi ska komma vidare. 
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1. Inledning 
 
Vi har valt att skriva om specialpedagogisk verksamhet i förskolan, vi har ett intresse för 
specialpedagogik och vi vill fördjupa oss mer inom ämnet. Vår utbildning har berört ämnet 
specialpedagogik väldigt lite och därför vill vi nu ta chansen att få fördjupa oss ännu mer 
inom detta område. Våra tidigare erfarenheter är att funktionsnedsättning hos barn 
förekommer på de flesta förskolor. Vi anser därför att detta bör lyftas så att ämnet synliggörs 
mer. Inför vårt kommande yrkesliv vill vi känna oss trygga kring arbetet kring frågor som 
berör inkludering, delaktighet, samspel och miljö. Dessa begrepp är oerhört centrala för skapa 
en likvärdig förskola för alla barn, oavsett funktionsnedsättning (Nilholm, 2006, s. 3). 
Läroplanen betonar vikten av att förskolans verksamhet ska lägga stor vikt på demokratiska 
värderingar, individers olikheter samt allas lika värde. Vi har därför valt att skriva om detta 
ämne då vi behöver mer kunskap inför vårt kommande yrkesliv. Vi som blivande 
förskollärare kommer ha stor påverkan på barnens förhållningssätt till olikheter, samt 
förståelse för människans rättigheter och skyldigheter i samhället (Lpfö-98, rev 2010, s. 4).   
 
Inkludering, delaktighet, samspel och miljö är viktiga begrepp att känna till när man arbetar i 
förskolans verksamhet (Lpfö-98, rev 2010, s. 5). Resurserna kan se väldigt olika ut i olika 
kommuner och kan även skilja sig åt mellan förskolor i samma kommun. Förutsättningarna 
kan se väldigt olika ut, trots detta måste verksamheterna erbjuda samma möjligheter för alla 
barn (Björck-Åkesson, 2009, s.23).  
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2. Bakgrund 
 
2.1 Vad säger styrdokumenten? 
 
I läroplanen kan vi läsa att förskolan ska vara en trygg och rolig plats för alla barn, där 
lärandet ska vara tillgängligt för alla. Om något barn tillfälligt eller varaktigt skulle behöva 
extra stöd i förskolan, ska den möjligheten finnas oavsett behov. Som förskollärare är det av 
stor vikt att du kan se och bemöta alla barn och vårdnadshavare så att förtroende skapas, och 
barnen upplever tiden i förskolan som positiv och en god grund för det livslånga lärandet. 
Förskolan ska erbjuda möjlighet för alla barn att få känna att dem kan och är en tillgång för 
hela gruppen (Lpfö-98, rev 2010, s. 5). Dagens läroplan tar även upp att alla barn ska kunna 
vistas i förskolan utan att diskrimineras utifrån någon av de diskrimineringsgrunder som 
finns, där bland annat funktionsnedsättning finns med. Den betonar även att personalen i 
förskolan ska arbeta med att stärka barnens kunnande kring människors olikheter, och även 
visa förståelse för att människors livssituation kan vara olika. Förskolans verksamhet skiljer 
sig åt eftersom man på varje förskola måste ta hänsyn till de behov och förutsättningar som 
finns just där (Lpfö-98, rev, 2010, s. 4-5). Att barn ska vara inkluderade och känna sig 
delaktiga är aktuella frågor i dagens förskola. I läroplanen för förskolan står det att alla barn, 
oavsett behov bör ges möjlighet att påverka förskolans miljö och verksamhet efter intresse 
och behov. All personal i förskolan ska arbeta för att varje enskilt barn får chansen att 
utveckla sin förmåga att kunna påverka sin vardag. Vi kan även läsa att varje barn ska 
respekteras så att dem vågar och vill uttrycka sina åsikter och ta plats i gruppen (Lpfö-98, rev. 
2010, s. 12). Hela förskolans läroplan bygger till stor del på att barnen ska få bli lyssnade på, 
känna delaktighet och få sina behov tillgodosedda (Lpfö-98, rev 2010). 
 
Salamancadeklarationen är utformad för barn med särskilda behov och deras rättigheter. Den 
betonar att alla barn har rätt till grundläggande undervisning på deras kunskapsnivå och de 
ska beredas plats på ordinarie förskolor och skolor. De ska få pedagogisk undervisning som 
hjälper dem att utvecklas efter sin förmåga. Förskolor och skolor som erbjuder plats för alla 
barn, oavsett behov, skapar ett framgångsrikt sätt att motverka diskriminering och arbetar för 
att bygga upp ett integrerat samhälle för alla (Salamancadeklarationen, 2006, s. 11). Vidare 
tar Barnkonventionen upp vilka rättigheter barn har. Där kan man läsa att barn ska bli 
lyssnade till och ha möjlighet att kunna påverka sin situation, och detta gäller även i 
förskolans verksamhet. Får barnen erfara detta så bidrar det till en stark känsla av delaktighet 
(Barnkonventionen 2009, artikel 12).  
 
Barn med funktionsnedsättning har rätt att få det stöd som dennes behov kräver för att 
vistelsen på förskolan ska bli så bra som möjligt. Det är förskolechefens ansvar att se till att 
detta stöd anordnas. Vårdnadshavarna ska få en chans att påverka och ha insyn i det särskilda 
stödinsatserna. Skollagen skriver att förskolan har en viktig uppgift i att skapa en miljö där 
lärande och trygghet bildar en helhet för barnen. Förskolan ska tillgodose alla barns behov 
oavsett bakgrund, och visa på omsorg kring alla barn som vistas på förskolan (SFS 2010:800, 
kap 8 paragraf 2,9). 
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3. Centrala begrepp 
 
I vår studie kommer vi att utgå från begreppen inkludering, delaktighet, samspel och miljö. 
Här följer en förklaring på vad dessa begrepp står för. 
 
3.1 Inkludering 
 
Lutz (2013) förklarar begreppet inkludering som att man ska se olikheterna i barngruppen, 
och skapa en verksamhet som passar alla barn. Det är viktigt att se till att ingen i gruppen 
exkluderas (Lutz, 2013, s. 39). Ett annat sätt att förklara begreppet inkludering på är att man 
ska ge alla barn samma förutsättningar att utvecklas, att skapa en förskola och skola för alla. 
Inkludering innebär också att skapa miljöer där alla barn har möjlighet att vara delaktiga 
(Nilholm, 2007, s. 92). Inkludering betyder med andra ord att barnen ska känna sig delaktiga i 
den verksamhet de befinner sig i.  
 
3.2 Delaktighet 
 
Begreppet delaktighet kan förklaras genom att man som förskollärare låter barnen ta plats och 
påverka situationen de befinner sig i. För att du som förskollärare ska kunna göra barnen 
delaktiga i verksamheten är det av stor vikt att kunna ta ett barns perspektiv och kunna se på 
världen från barnens nivå. För att barnen ska känna inflytande och delaktighet är det viktigt 
att förskolläraren respekterar och ser alla barn. När barnens handlingar tas på allvar, ökar 
barnens självkänsla och de känner att de kan påverka sin situation (Eriksson, 2009, s.203-  
204). För att barnen ska känna delaktighet är de beroende av förskollärarnas pedagogiska och 
didaktiska val, som ska finnas som stöd för barnens utveckling och lärande (Ahlberg, 2007, s. 
76). Delaktighet innebär att alla barn ska känna gemenskap trots funktionsnedsättning. En 
förutsättning för att känna delaktighet är att känna sig sedd, uppskattad och få möjlighet att 
samspela med andra (Björck-Åkesson, 2007, s. 96). 
 
3.3 Samspel och miljö 
 
Med begreppen samspel och miljö vill man att alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ska 
kunna delta aktivt i förskolans verksamhet. Förskolläraren måste se till att miljön inomhus 
och utomhus möjliggör utveckling och lärande för barnen. Anpassning måste ske av både 
inomhusmiljöerna och utomhusmiljöerna för att den ska göras tillgänglig för alla barn. För att 
ett givande samspel mellan barn ska kunna uppstå behöver man tänka på att miljön ska vara 
tillgänglig och möjliggöra aktiviteter som leder till samspel, samt en varierande miljö både 
utomhus och inomhus (Brodin & Lindstrand, 2009, s. 136-137). För att barn ska kunna 
samspela med varandra och skapa bra situationer för lek, är det viktigt att miljön inbjuder till 
det. Detta leder då till trygghet och glädje hos barnen (Knutsdotter-Olofsson, 2009, s. 85). 
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4. Syfte och frågeställningar 
 
4.1 Syfte 
 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar för att främja en 
inkluderande miljö i förskolans verksamhet.  
 
4.2 Frågeställningar  
 
-Hur arbetar förskollärare med att få alla barn delaktiga i förskolans verksamhet?  
 
-Hur kan förskolläraren främja samspelet mellan alla barn oavsett funktionsnedsättning?  
 
-Vilka svårigheter och möjligheter kan förskolläraren stöta på i arbetet med en inkluderande 
miljö på förskolan? 
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5. Tidigare forskning 
 
Myndigheten för skolutveckling betonar att man i den allmänna skoldebatten har diskuterat 
”en skola för alla”  under en lång tid. Tanken med en ”skola för alla” handlar om att skapa 
lika möjligheter för alla barn och att arbeta för barnens lika värde. Delaktighet och 
inkludering ska ses som en självklarhet i dagens samhälle, men frågan behöver fortsätta att 
diskuteras då det fortfarande skiljer sig åt i olika verksamheter. Ordet inkludering 
kännetecknas av att vara delaktig i verksamheten på förskolan, både genom den sociala 
samvaron och den fysiska kontakten. Man kan vidare förklara begreppet delaktighet att 
barnen är aktiva i planeringen av sin vardag i verksamheten, inflytandet ser olika ut beroende 
på barnets ålder (Björck-Åkesson, 2009, s. 24) ; (Brodin & Lindstrand, 2009 s. 132). Nilholm 
(2006) kan se att innebörden av begreppet inkludering har förändrats över tid, vad innebär 
detta för barngruppen och verksamheten? En samsyn för ordets innebörd är viktig för att 
kunna tydliggöra skillnader som finns hos barnen och förståelsen till varför de uppstår 
(Nilholm, 2006, s. 3). 
 
För att kunna tillgodose alla barns behov i förskolan, kan man ibland behöva en 
specialanpassad verksamhet. Det är då viktigt att se till det alternativa perspektivet, det vill 
säga, att man ser till de sociala situationer som uppstår kring barnet, och inte enbart kopplar 
problematiken till individen. Om man som förskollärare lägger problemet hos individen kan 
det leda till särbehandling och negativa konsekvenser för barnets självkänsla och utveckling. 
Hur förskollärarens inställning och kunskap till att arbeta med barn med funktionsnedsättning 
är, blir avgörande för om barnen lyckas eller misslyckas. Förskolläraren kan antingen skapa 
en inkluderande miljö där alla barn får chans till utveckling och lärande efter sina behov, eller 
välja att exkludera dessa barn och lämna över ansvaret till en specialpedagog. Om 
förskolläraren arbetar med en inkluderande miljö där alla barn är välkomna, så visar man 
barngruppen att olikheter är en tillgång i barngruppen. Det har visat sig att i verksamheter där 
barn med funktionsnedsättning inkluderas känner barnen att arbetsklimatet på förskolan och 
barnens attityder är bättre (Fischbein, 2007, s. 24-25).  
 
I förskolan byggs grunden för barns livslånga lärande, kommunerna är skyldiga enligt 
skollagen att tillhandhålla förskoleplatser för alla barn mellan 1-5 år oavsett behov. Om 
specialpedagogiska insatser behövs ska stödet i första hand ges till gruppen där barnet 
befinner sig. Verksamheten ska anpassas efter de behov varje barn har, alla barn har rätt att 
utvecklas och lära efter sin egen förmåga. Alla barn, oavsett behov ska få möjligheten att 
känna känslan av att lyckas och vara delaktiga i verksamheten som förskolan bedriver. Som 
förskollärare är det viktigt att veta att man måste individanpassa åtgärderna, detta för att 
behoven ser olika ut och är unika för varje individ. Förskolläraren har en viktigt roll i att se 
alla barns förmågor och det som skiljer dem åt, samt att se hur samspelet mellan omgivningen 
och barnet kan påverkas. Som förskollärare är det viktigt att bygga upp en bra relation med 
barnen samt deras vårdnadshavare, för att vistelsen på förskolan ska bli trygg. Detta kan 
påverka barnen negativt när det är vikarier som arbetar, då de inte har samma relation till 
barnen eller deras vårdnadshavare som ordinarie personal har byggt upp (Björck-Åkesson, 
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2009 s. 19-20). Delaktighet innebär att någon ser och hör dig, och intresserar sig för det du 
uttrycker. Känslan av att känna sig delaktig leder till att barnets självkänsla ökar och barnet 
stärks som individ. Det är förskollärarens ansvar att se till att alla barn känner sig delaktiga i 
verksamheten. Då planering av verksamheten sker är det viktigt att se till alla barns unika 
behov, för att delaktighet och samspel ska bli en självklarhet i förskolans verksamhet. För att 
säkerställa barns känsla av delaktighet är det viktigt att som förskollärare kunna ta barns 
perspektiv, och där igenom se verksamheten från barnens ögon. Att ha denna kompetens som 
förskollärare leder till att barnen i större uträckning upplever sig som en tillgång i gruppen 
(Eriksson, 2009 s. 203-204). Det är viktigt att all personal i arbetslaget har en samsyn på hur 
man tolkar begreppet delaktighet, då de finns flera definitioner av begreppet. En av de 
vanligaste tolkningarna till begreppet är att man kopplar det till beslut och inflytande, till 
exempel att få vara med och påverka planering av verksamheten samt göra sin röst hörd. 
Många förskollärare kan också tolka begreppet som en känsla av tillhörighet det vill säga att 
barnen känner samhörighet med kamrater och att få känna trygghet och gemenskap i 
verksamheten. Delaktighet kan också uppfattas som att barnet är delaktig i de aktiviteter, 
lekar m.m. som förekommer på förskolan. Eriksson (2009) skriver att förskollärare ser att 
barnen känner delaktighet genom deras handlingar, till exempel i hur de kommunicerar med 
andra och samspelar med kamrater. Barn som känner delaktighet tar initiativ till lekar och har 
även en positiv inställning till gemensamma aktiviteter. Känner de delaktighet är de även 
intresserade av att kommunicera med andra individer och mottagliga för det som denne har att 
förmedla (Eriksson, 2009 s. 209-210).  
 
Lutz (2013) skriver att Barnstugeutredningen visar att inkludering av barn med 
funktionsnedsättning i förskolan, i framtiden leder till positiva resultat av alla barns 
utveckling och lärande. Forskningen visar även att ”vi och dem” känslan minskar när barn 
med funktionsnedsättning inkluderas i gruppen, och de ses som en tillgång i gruppen. På de 
förskolor där man exkluderar dessa barn och skapar egna grupper för barn med 
funktionsnedsättning, stärker man synen på att dessa barn avviker från normen. Under 1980-
talet skedde stora förändringar i förskolans verksamhet. Dessa förändringar skedde även i 
samhället, människors olika behov accepterades mer än tidigare, och dessa människor 
inkluderades i samhället. I dagens förskola finns nu många barn med olika 
funktionsnedsättningar, med några få undantag med barn som inte klarar av förskolans 
dagliga verksamhet, till exempel gravt utvecklingsstörda. Lutz skriver att i Sverige har vi inte 
tillräckligt många aktiviteter anpassade för barn med olika funktionsnedsättningar, trots att det 
finns många barn i förskolan med detta behov. Han jämför det med Danmark där begreppet 
barn i behov av särskilt stöd inte existerar, eftersom man där anordnar miljön i förskolan så att 
alla barn inkluderas (Lutz, 2013, s. 22-23). Om vi blickar bakåt så finns det inte särskilt 
mycket forskning inom området kombinationen specialpedagogik och förskola. Men under 
senare tid så har intresset för forskning kring detta ämne ökat, vilket är viktigt för att få en bra 
och fungerande verksamhet för alla. Lutz beskriver detta som en effekt av att fler barn utreds 
under sin tid i förskolan. Dagens forskning har fokus på hur barnen grupperas utefter sina 
funktionsnedsättningar, men det är för tidigt att bedöma vad dessa grupperingar har för effekt 
längre fram (Lutz, 2013, s. 24). Ordet delaktighet kan tolkas och definieras på många olika 
sätt. Ett sätt att definiera delaktighet kan vara genom interaktion, detta sker när det finns ett 
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ömsesidigt samspel mellan barnen. Detta kan förklaras genom att relationen mellan barnen 
och dess omgivning bygger på ett givande och tagande. Eftersom begreppet kan ha olika 
betydelse för olika människor så är det viktigt att diskutera detta i ett arbetslag på förskolan, 
så att man får en liknande syn på hur man ska arbeta med delaktighet i verksamheten 
(Berhanu & Gustafsson, 2009, s. 85). 
 
Bozarslan (2001) lyfter att barn med funktionsnedsättning ska ses som en tillgång till 
gruppen, det är bra och lärorikt för hela gruppen att lära sig samspela med alla barn, oavsett 
behov. Detta gör också att alla barn får känna delaktighet. Det är förskollärarens uppgift att se 
till att alla barn möts efter deras behov, även om behoven kan skiljas mycket åt i 
verksamheten. Det står tydligt i läroplanen att alla barn har rätt att utvecklas där dem är. Att få 
alla barn inkluderade och delaktiga i förskolans verksamhet är inget lätt sak, förskolläraren 
upplever också att tiden inte räcker till och att hela gruppen försummas när den tid som finns 
läggs på dem som kräver lite extra. Det är viktigt att tiden som finns planeras väl för att kunna 
användas på bästa sätt. Om förskolläraren har planerat och tänkt igenom sin aktivitet innan 
den påbörjas, är det lättare att se till att alla görs delaktiga. Inkludering av barn med 
funktionsnedsättning är som sagt en tillgång för barngruppen, det ökar barnens förståelse över 
hur annorlunda det kan se ut. Toleransen för olikheter och skillnader ökar , och det blir mer 
naturligt att alla människor är och kan vara olika. Men för att man ska lyckas med tanken om 
delaktighet, samspel och inkludering är det viktigt att man har rätt sorts resurser att tillgå, det 
är även viktigt att barngrupperna inte är för stora (Bozarslan, 2001, s. 29-30). Bozarslan 
(2001) tar även upp att det kan vara påfrestande för ett barn att vara ensam med en 
funktionsnedsättning i en barngrupp. Det är utvecklande för alla barn att kunna identifiera sig 
med andra barn, och kunna relatera till sådant som andra gör. Det är även viktigt att det finns 
vuxna människor att se upp till och kunna känna igen sig i. Författaren förespråkar att det 
vore bra om det fanns pedagoger med funktionsnedsättning i förskolan (Bozarslan, 2001, s. 
31). 
 
I förskolans verksamhet ska alla barn känna att de är inkluderade i gruppen, svårigheten med 
detta kan vara att man pratar om att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i gruppen, 
istället för att skapa en tillåtande och inkluderande miljö för alla barn. Detta kan leda till att 
känslan av att vara avvikande uppkommer hos barnet, då det lyfts fram att det är barnet med 
funktionsnedsättning som ska inkluderas. Det som borde vara i fokus vad gäller inkludering är 
att alla människor ska acceptera alla olikheter som finns i samhället, och inte peka ut det som 
”avviker”. För att kunna uppnå detta behöver det ske en samhällsförändring där människan 
ser på sina medmänniskor utan fördomar (Nilholm, 2006, s. 20). För att kunna göra alla barn, 
oavsett behov, delaktiga i förskolan är det viktigt att veta vad som är bra förutsättningar för 
det. Det är viktigt att man som ledare vet vad man vill uppnå, till exempel reflektion och 
uppföljning är förutsättningar för att kunna synliggöra verksamheten och dess framsteg. 
Förskollärarens attityd och kunskap påverkar barnens utveckling och lärande. Även resurser 
och möjlighet till kompetensutveckling är viktiga delar i arbetet med delaktighet och 
inkludering, och där kommer självklart relationer till föräldrar och barn in (Nilholm, 2006, .s 
44). Uppfattningen om inkludering i förskolan är att de fungerar bra, det är sällan 
problematiskt att ta emot ett barn med till exempel rörelsehinder.  
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Det gäller att anpassa miljön så att alla barn har lätt att vistas i den. För att främja samspelet 
mellan barnen är det viktigt att välja aktiviteter som inte utesluter något barn. Miljön får inte 
vara ett hinder för deltagande. Om möjligheten till deltagande för barn med 
funktionsnedsättning begränsas, kan det få negativ påverkan på barnens känsla av att faktiskt 
vara en del av gruppen. Därför är det viktigt att som förskollärare se till alternativa lösningar 
som kan ge barnen direkt återkoppling på det dem gör, som leder till vidare utveckling. 
Omgivningens inställning till människors olikheter påverkar barns möjlighet till samspel och 
deltagande i aktiviteter (Brodin & Lindstrand, 2009, s. 132 – 134). Miljöerna på förskolan 
spelar en stor roll för barnens möjlighet till samspel, vissa miljöer är tillåtande för alla barn 
medan andra miljöer utesluter barn med funktionsnedsättningar. Vissa svårigheter som 
uppstår kan vara lättare att ta sig förbi än andra som kräver mer kännedom. Svårigheter som 
man som förskollärare kan möta i verksamheten när det gäller arbete med barn som har olika 
funktionsnedsättningar är att barngrupperna är för stora och resurserna för små. Det blir då 
svårt att tillgodose alla barns behov som alla barn har rätt till (Brodin & Lindstrand, 2009, 
s.135). 
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6. Teoretisk utgångspunkt 
 
Nilholm (2005) beskriver två olika sätt att se på specialpedagogik. Det första perspektivet är 
en traditionell syn, som innebär att man placerar problematiken hos individen. Detta 
perspektiv härstammar mer från medicin och psykologi. Man ser individen som 
problembärare, och inte de sociala sammansättningar som individen befinner sig i. Man söker 
efter de brister som individen har, detta för att kunna skapa grupper där individer har liknande 
problematik och försöka finna lösningar för att kunna hantera det som skiljer sig från de 
”normala” (Nilholm, 2005, s. 125-127). Det andra perspektivet som Nilholm beskriver är det 
alternativa synsättet på specialpedagogik. Här lägger man inte problematiken på individen, 
utan kopplar de till det sociala situationer som uppstår, som till exempel verksamheten som 
barnet befinner sig i (Nilholm, 2005, s. 127). I vår studie kommer vi att använda oss av dessa 
teoretiska utgångspunkter som stöd när vi analyserar våra samtalsintervjuer.  
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7. Metod 
 
Vi valde att avgränsa vår studie genom att fokusera på hur förskollärare i olika verksamheter 
arbetar för att göra alla barn delaktiga och känna sig inkluderade. Intervjufrågorna som vi 
använde oss av berörde mest delaktighet och samspel mellan barnen, oavsett 
funktionsnedsättning (se bilaga 2).  
 
7.1 Urval  
 
Vår studie vill synliggöra hur man i verksamheten arbetar med inkludering, delaktighet, 
samspel och hur miljön kan påverka barns utveckling och lärande. Vi har besökt fyra olika 
förskolor, där det finns barn med blandade funktionsnedsättningar i olika utsträckning. 
Förskolorna ligger i en medelstor stad i Mellansverige och har valts ut efter tidigare kontakter 
via VFU och vikariat. Vid valet av dessa personer använde vi oss av metoden centralitet, som 
innebär att vi valde att kontakta personer som vi visste hade erfarenhet och kunskap om ämnet 
(Esaiasson m. fl., 2012, s. 258). En av förskolorna är en gammal resursförskola där det finns 
flera barn med behov av särskilt stöd. De övriga förskolorna vi har besökt har inte haft flera 
barn med funktionsnedsättningar, men de kan se att det finns flera barn som har behov av 
särskilt stöd. Av förskollärarna vi besökt arbetar tre stycken på kommunala förskolor, varav 
en på en I ur och skur avdelning som ligger utanför staden. Den fjärde förskolläraren arbetar 
på en privat förskola som är belägen på landet.  
 
Utifrån de frågeställningar vi utgår ifrån, har vi valt att besöka fyra förskolor som vi vet 
arbetar med barn som har funktionsnedsättning. Vi valde att intervjua fyra förskollärare då vi 
var nyfikna på om arbetslivserfarenheten påverkar synen på inkludering, delaktighet, samspel 
och miljö.  
 
7.2 Presentation av intervjupersoner  
 
Förskollärare A har arbetat i förskolan i 10 år, sex år som utbildad förskollärare. Hon har 
erfarenhet från flera olika förskolor, dennes nuvarande arbetsplats har tidigare varit en 
resursavdelning som under senaste åren har tagits bort på grund av bristande ekonomiska 
resurser. Nu studerar förskollärare A till specialpedagog och är tjänstledig från arbetet. 
Tidigare har förskollärare A även gått olika kurser som berör barn med behov av särskilt stöd. 
Hennes nuvarande anställning är på en kommunal förskola. 
 
Förskollärare B har arbetat som utbildad förskollärare sedan 2009, 8 år. Innan utbildningen 
har hon arbetat som barnskötare under många år och även arbetat som behandlingsassistent 
under en period. Förskollärare B läste den gamla lärarutbildningen, och har därför fått 
komplettera för att få förskollärarlegitimation. Hon arbetar på ett föräldrakooperativ där hon 
både är förskolechef och arbetar som förskollärare i barngrupp.   
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Förskollärare C har arbetat som utbildad förskollärare sedan 1990, 26 år. Hon arbetat på flera 
olika förskolor under sin arbetstid, på alla förskolor hon varit på har det funnits barn med 
behov av särskilt stöd i olika utsträckning. Hon har bred kunskap i att arbeta med barn som 
behöver särskilt stöd, och har därför alltid placerats nära dessa barn. Hon har förutom sin 
förskollärarutbildning läst en termin specialpedagogik. Hennes nuvarande anställning är på en 
kommunal förskola. 
 
Förskollärare D har arbetat som utbildad förskollärare i 9 år, innan utbildningen har hon 
vikarierat inom förskolan. Hennes utbildning sträcker sig från förskolan till år sex, hon har 
även behörighet att arbeta som fritidspedagog. Hon är även utbildad undersköterska och har 
arbetat inom äldreomsorgen och sjukvården. Hennes erfarenhet sträcker sig över flera olika 
branscher, då hon varit nyfiken på många olika yrken. Hon har erfarenhet från två olika 
förskolor. Hennes nuvarande anställning är på en I ur och skur avdelning på en kommunal 
förskola. 
 
7.3 Datainsamlingsmetod  
 
Vi valde att genomföra fyra kvalitativa intervjuer, samtalsintervjuer, där vi ville undersöka 
hur förskolläraren arbetade med delaktighet och samspel så att förskolan blir en verksamhet 
för alla, oavsett funktionsnedsättning. Intervjuerna genomfördes genom att vi ställde frågor 
till förskollärarna (se bilaga 2). De hade inte fått ta del av intervjufrågorna innan eftersom vi 
ville få så ärliga och spontana svar som möjligt, för att få fram den sanningsenliga 
informationen om verksamheten. Vi valde intervju som metod för att vi anser att det är en 
flexibel metod att använda för att möjligheten att ställa följdfrågor och vidareutveckla sina 
svar finns (Bell, 2016 s. 189) ; (Esaiasson m.fl., 2012 s. 259). Vi anser att samtalsintervjuer 
med förskollärare är den bästa metoden att använda,  för att undersöka hur förskollärare 
uppfattar delaktighet, inkludering och samspel i förskolans verksamhet. Vi vill även 
undersöka hur förskollärarna bemöter och arbetar med de svårigheter som uppstår samt hur 
dem ser till och använder de möjligheter som uppkommer i verksamheten. För detta ändamål 
är samtalsintervju en bra metod (Esaiasson m. fl. 2012, s. 249). 
 
7.4 Genomförande 
 
Vi började med att kontakta intervjupersonerna via telefon då vi frågade om de ville 
medverka, och sedan kompletterades detta med ett informationsbrev där vi beskrev besöket 
och upplägget för intervjun (se bilaga 1). Vi berättade även vilka vi var och varför vi gjorde 
studien. Vid tillfället för intervjun valde vi att vara på förskolan där intervjupersonen kände 
sig trygg och bekväm. Vi informerade om att intervjun skulle ta mellan 30-45 minuter, samt 
att vi kommer att spela in den (Esaiasson m. fl. 2012, s. 267-268). 
 
Samtalsintervju är en bra metod att använda när man vill få fram människors 
vardagserfarenheter. Med denna studie ville vi få fram hur förskollärarna arbetar med 
inkludering, delaktighet, sampel och miljö i vardagen (Esaiasson m.fl., 2012 s. 253).  
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Vi har valt att enbart använda oss av samtalsintervju eftersom vi genomför en relativt kort 
studie, tiden är bristfällig för att kunna undersöka detta i större utsträckning (Bell, 2016, s. 
132). 
 
7.5 Etiska överväganden. 
 
Vi har under vårt arbete med intervjuer tagit hänsyn till veteskapsrådets fyra huvudkrav när 
det gäller etiska överväganden; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, 6). 
 
Vi började med att kontakta de förskolor vi ville besöka. Efter det så skickade vi ut ett brev 
med information om besöket och upplägget för intervjun (se bilaga 1). Före varje 
intervjutillfälle informerade vi återigen om rättigheterna, att det är frivillig medverkan och att 
de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Innan intervjun påbörjades fick samtliga deltagare 
ge sitt samtyckte till intervjun och användandet av materialet i studien. Vi informerade 
intervjupersonen om de konfidentiella aspekterna i den kommande intervjun angående 
ljudupptagning och hantering av material. Vi förtydligade att vi var dem enda som skulle ta 
del av materialet, samt vad de skulle användas till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 9,10, 12, 14).  
 
7.6 Databearbetning 
 
Innan vi påbörjade vår bearbetning av empirin läste vi igenom de kommentarer som vi 
antecknade under intervjutillfällena. Dessa kommentarer lyfte fram det som var mest 
väsentligt angående frågan som ställdes. Kommentarerna var till stor hjälp för oss när vi 
sammanfattade intervjuerna, då vi både kunde utgå från dem och lyssna till inspelningen. Det 
hjälpte oss att vara systematiska under vår studie och under sammanställandet av vårt arbete 
(Esaiasson m.fl. 2012, s. 270). Innan vi skulle sammanställa vår empiri valde vi att 
kategorisera intervjufrågorna utefter våra frågeställningar. När vi sammanställde vår empiri 
började vi med att koppla svaren som vi fick till de frågeställningar vi hade och arbetade 
sedan vidare därefter (Esaiasson m. fl. 2012, s. 269). Vi lyssnade på våra intervjuer och valde 
ut det material som var mest relevant för våra frågeställningar. Då våra intervjupersoner 
berörde flera intressanta aspekter av olika områden, så valde vi att sammanfatta det som var 
mest centralt för oss till vår studie. Vi har under vår analys utgått från vår teoretiska 
utgångspunkt när vi besvarade våra frågeställningar. 
 
Eftersom vår studie inte är så stor, utan bara innehåller fyra intervjuer, är det svårt att 
generalisera vårt resultat.  
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8. Arbetsfördelning 
 
Innan vi påbörjade vårt arbete diskuterade vi tillsammans uppsatsens struktur, vad som skulle 
finnas med i de olika delarna. Vi bestämde syfte och frågeställningar tillsammans och delade 
sedan  upp arbetet. Vi valde att dela upp de intervjuer vi genomförde, genom att ta två 
intervjuer var och även ansvara för sammanställningen av dem. Vi har samarbetat tätt under 
arbetet med vår uppsats, men vi har haft olika ansvarsområden i kapitlet tidigare forskning. Vi 
har under arbetets gång insett fördelen med att arbeta tätt då vi är väl insatta i varandras texter 
och kan ge respons omgående. Vi känner även att vårt samarbetet har lett till en uppsats med 
ett sammanhängande språk.  
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9. Resultat 
 
Resultatet redovisas utifrån tre huvudkategorier som är kopplade till våra frågeställningar, 
delaktighet, samspel barnen emellan och vilka svårigheter och möjligheter som finns för ett 
fungerande samspel.  
 
9.1 Barns delaktighet i förskolan  
 
Förskollärare A började med att berätta att förskolan ska vara en jämlik plats för alla barn 
oavsett funktionsnedsättning. Förskollärare A betonar att det är viktigt att rätt resurser och 
kompetenser finns för att göra detta möjligt. Hon förklarar inkludering som en gemenskap och 
att få vara en del i ett gruppsammanhang där man får vara den man är. En inkluderade miljö 
är en tillgänglig miljö för alla där man passar in från början. Detta kan vi även läsa i 
läroplanen för förskolan (Lpfö-98, rev 2010, s. 5). Förskollärare A vill arbeta bort ”vi och 
dem” känslan och därmed skapa en förskola som är välkomnande för alla barn från början. 
Anpassningarna ska inte ske i samband med barnets ankomst utan miljön ska vara tillgänglig 
från start. Däremot kan det uppkomma saker under tiden som gör att man måste byta 
strategier i sitt arbete, men inget ska vara utpekande mot någon individ. Detta som 
förskollärare A tar upp stämmer väl överens med det som man kan läsa i 
Salamancadeklarationen (Salamancadeklarationen, 2006, s. 11). Förskollärare A beskriver 
delaktighet som något som hänger ihop med inkludering. Man kan se på delaktighet i olika 
nivåer, dessa olika nivåer kan vara att känna delaktighet i gruppen eller att känna delaktighet i 
förskolans verksamhet. För att kunna utvecklas är det viktigt att alla barn känner sig 
inkluderade och delaktiga i det som sker på förskolan. Detta är grunden för barns utveckling 
och lärande. Att arbetslaget har en samsyn kring delaktighet lyfter förskollärare A som en 
viktig aspekt för att göra barn inkluderade och delaktiga. Hon beskriver detta arbete som en 
process som man aldrig kan lägga åt sidan, en viktig diskussion som alltid är pågående. 
Denna insikt har även Nilholm när han förklarar innebörden av att arbetslaget har en samsyn 
kring dessa begrepp (Nilholm, 2006, s. 3). Förskollärare A kopplar hennes arbete till 
läroplanen där det bland annat står att verksamheten ska vara till för alla barn. Hon betonar att 
det handlar om ledarskap, och även chefen har en påverkan på detta arbete. Därför är det 
viktigt att även chefen är med i diskussionerna kring detta för att skapa en gemensam 
grundsyn. Förskollärare A beskriver hur hon kan se att barnen är och känner sig delaktiga 
genom de aktiviteter dem gör på förskolan. Barnens uttryck och glädje visar på känsla av 
delaktighet, hon berättar även att hon ser en acceptans hos barnen då dem bjuder in varandra 
till lek och skapar en gemenskap där alla är välkomna.  
 
Förskollärare B beskriver ordet inkludering med hur man kan inkludera någon i vardagen 
genom aktiviteter och andra situationer. Även hur man kan se till att någon får tillgång till 
samspel och lek. Hon förklarar att ordet har en bred betydelse och är ett socialt ord. 
Delaktighet och inkludering går hand i hand, hon beskriver vidare ordet delaktighet med att 
inte hamna utanför ramen. Man ska inte lämna någon utanför, utan se till att alla är med. 
Genom att inkludera alla barn oavsett behov i förskolan istället för att exkludera dem, stärker 
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man en grupp där alla ses som en tillgång (Lutz, 2013, s. 22). Förskollärare B berättar att alla 
barn inte kan vara delaktiga i allt som händer och sker, det kan bero på hur långt barnen har 
kommit i sin utveckling men också hur man är som individ. Ordet delaktighet kan stå för flera 
saker, hon förklarar att man kan göras delaktig genom att få information om något som ska 
ske, även om man själv inte är med och planerar den situationen. Förskollärare B beskriver att 
hennes arbetslag har en samsyn kring begreppet. Eriksson (2009) lyfter också att det är viktigt 
med en samsyn i arbetslaget för att skapa situationer där barnen känner sig delaktiga 
(Eriksson, 2009, s. 209). De ser hur barnen fungerar och diskuterar detta tillsammans. De har 
ett utarbetat arbetssätt som innebär att alla barn diskuteras så att dem får möjlighet att 
utvecklas efter sin förmåga. För att främja ett inkluderande arbetssätt så arbetar dem med 
tema, då alla arbetar tillsammans. Hon beskriver att när de delar upp barnen i mindre grupper 
är det lättare att inkludera alla, då arbetar man tillsammans och får lättare att se alla barn. För 
att se att alla barn är inkluderade i förskolans verksamhet är det viktigt att vara lyhörd och se 
att inget barn hamnar i utanförskap. Man ska även vara medveten om att alla barn gör sitt 
bästa utefter sin egen förmåga och att alla är olika, detta lyfter även Björck-Åkesson (Björck-
Åkesson, 2009, s.19-20). Det är viktigt att lyfta detta i barngruppen, för att skapa förståelse 
för varandras olikheter. Förskollärare B anser att hennes arbetslag har en samsyn vad gäller 
inkludering på förskolan. De kan se att vissa barn inte tar lika mycket plats i verksamheten 
och det är något som diskuteras mycket. Även i situationer som lunch och mellanmål märker 
de att barn kan hamna utanför eftersom de är tysta och lugna, och inte tar plats. Man kan inte 
tvinga barnen att vara inkluderade och delaktiga om de inte vill, men det är viktigt att ge 
möjligheter till deltagande och inte glömma något barn. Som förskollärare måste du väcka 
barnen nyfikenhet för det som ska ske, du måste kunna bjuda på dig själv och våga visa glädje 
inför det som ska göras.  
 
Förskollärare C beskriver ordet inkludering med att inte bli åsidosatt, att få vara med på allt 
som händer på förskolan. Att få vara inkluderad genom att göra saker tillsammans med andra, 
och att få vara med i gruppen. Alla barn ska inkluderas oavsett behov, man ska inte se 
särskilda behov som ett hinder för att få vara med gruppen. Delaktighet och inkludering ligger 
nära varandra. Man kan se på det på olika nivåer, det kan innebära att man får vara med men 
också att man befinner sig i samma rum. Det har olika innebörd för olika personer, därför är 
det viktigt att kontinuerligt diskutera detta förhållningssätt i arbetslaget och hur man väljer att 
arbeta med delaktighet.  Denna diskussion om ordets innebörd är viktig att ha i arbetslaget, 
bland annat för att skapa en förståelse för alla individer (Nilholm, 2006, s. 3). På förskollärare 
C:s arbetsplats arbetar de med att alla barn ska vara delaktiga i gruppen, det är viktigt för 
barnet att få känna att man har en plats och tillhör gemenskapen. Hon berättar vidare att det är 
svårt att veta om alla barn verkligen känner sig inkluderade. Men det man kan se är att när 
barnen får vara med i verksamheten och göra aktiviteter som är anpassade efter alla barns 
olika behov, så ser hon på barnet att det känner delaktighet. När aktiviteterna är anpassade så 
att alla barn får chans att lyckas, så ökar känslan av att man är en tillgång i gruppen. Det är 
lärorikt att lära sig att samspela med alla barn oavsett behov. Det är pedagogernas ansvar att 
skapa situationer för dessa samspel (Bozarslan, 2001, s. 29-30).  
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Förskollärare D ser på inkludering som ett arbetssätt där alla barn ska räknas in i gruppen, och 
hon arbetar mycket med att få ihop gruppen till en där ingen känner sig utanför eller ensam. 
Verksamheten ska vara anpassad efter alla barns olika behov (Brodin & Lindstrand, 2009, 
s.132). Om någon anpassning skulle behövas så gäller den för hela barngruppen, för att inte 
något barn ska känna sig utpekad. När barnet sedan hittat sin plats i gruppen så kan man 
utveckla verksamheten i den takt det fungerar. Förskollärare D betonar att alla barn ska få 
vara delaktiga och få vara medbestämmande i det som sker. Delaktighet ska vara ömsesidigt 
mellan både vuxna och barn, det är viktigt att alla känner delaktighet. Som det ser ut nu finns 
det en samsyn bland personalen kring inkludering och delaktighet. Hon förklarar att det är 
viktigt att verkligen se att alla barn i gruppen är delaktiga, det finns en risk att de tysta barnen 
hamnar i skymundan. Man ska lyssna lite extra på de som är tysta, detta kan göra att de vågar 
ta mer plats i gruppen. Förskollärare D menar att det är viktigt att man läser av barnen för att 
se om de känner delaktighet i förskolan, om svårigheter kring barnet finns måste man söka 
hjälp av resurs-teamet som finns i kommunen för att hjälpa barnet att utvecklas. Hon betonar 
igen att det är många anpassningar man kan göra som gynnar hela gruppen, anpassningarna 
måste inte vara för en enskild individ utan främjar ofta hela barngruppen. Det är också av stor 
vikt att kommunikation mellan förskolan och hemmet är väl fungerande, för att ett gott 
samarbete ska kunna ske och för att barnet ska kunna utvecklas. Det är viktigt som 
förskollärare att ge barnen möjlighet att utrycka sina känslor, och visa att alla känslor är ok. 
Förskollärare D anser att pedagogers kunskaper är av stor vikt i barns utveckling och lärande. 
Hon betonar att det inte bara handlar om kunskaper även ledarskap, empati och förståelse är 
viktiga egenskaper hos pedagogerna. För att vara en bra pedagog måste du visa glädje i det du 
gör, ha ett driv och tro på barnens förmåga.  
 
9.2 Hur kan förskolläraren främja samspelet mellan alla barn oavsett 
funktionsnedsättning  
 
Förskollärare A förklarar att samspel kan ses i olika delar, mycket sker genom leken. I leken 
har man som förskollärare till uppgift att hjälpa och stötta barnen till att skapa bra situationer 
för lek. Hon betonar även att förskolläraren måste göra många medvetna val för att skapa bra 
situationer för samspel, exempelvis gruppstorlek, gruppindelning efter intresse, behov, 
förutsättningar och ålder. För att främja ett bra samspel i förskolan är pedagogernas 
förhållningssätt oerhört viktigt, barnen läser av och tar efter attityder och känslor som dem ser 
att pedagogerna visar. Detta är det viktigaste verktyget enligt förskollärare A för att skapa bra 
situationer för sampel. Man kan också använda andra verktyg som till exempel bildstöd för att 
alla barn ska kunna förbereda sig och veta vad som sker under dagen. Förskollärare A berättar 
om den fysiska miljön på avdelningen, hon benämner hjälpmedel som främjar samspel mellan 
barnen. Till exempel liftar som hjälper barnen att hamna på samma nivå som sina kamrater 
som leder till möjligheter till samspel och delaktighet. Förskollärare A förklarar att det är 
hennes roll som förskollärare att vara närvarande, se vilka verktyg barnen behöver samt stötta 
barnen till att skapa situationer där samspel sker. Hon berättar att det är viktigt att lägga 
ansvaret hos sig själv som pedagog, och inte koppla problematiken till barnet (Fischbein, 
2007, s. 24-25). Förskollärare A betonar att attityder och engagemang hos personalen 
påverkar barns möjligheter till samspel och utvecklar. Hon fortsätter med att dessa egenskaper 
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nästan står över kunskap. För att skapa situationer för att främja ett bra samspel är det viktigt 
att se till individen och inte diagnosen.  
 
Förskollärare B uttrycker att man kan se olika typer av samspel mellan barnen, både bra och 
dåliga. Hon kan se att barnen ibland skapar konflikter för att få prova på den typen av 
samspel, detta kan man ibland som förskollärare vilja bryta och istället hjälpa barnen att skapa 
bra samspel. En positiv sak med dessa situationer är att barnen får lära sig hur de ska hantera 
konflikter och att argumentera för sin sak, men det är också viktigt att kunna lyssna på sina 
kamrater. Förskollärare B berättar lite om hur hon arbetar för att främja samspel på förskolan, 
bland annat kan man prata med barnen om hur man är mot varandra, man kan också läsa 
böcker som berör ämnet. Hon beskriver att man ska vara en närvarande pedagog för att hjälpa 
barnen att samspela, man kan både vara aktiv eller tillbakadragen, men ändå finnas där som 
en trygghet för barnen. Finns man närvarande för barnen så kan man se och höra vad som 
händer, och då också ingripa om det skulle behövas. Förskollärare B benämner utemiljön och 
materialet som bra hjälpmedel till att främja ett bra samspel. Finns det många olika aktiviteter 
att välja på så kan man alltid hitta något som passar för alla. En positiv attityd och möjlighet 
till att arbeta i mindre grupper har också en positiv inverkan på samspel. Hon anser att i 
inomhusmiljön är det svårare att inkludera alla barn, eftersom förskolan är belägen i en 
gammal bygdegård med stora trösklar och ej handikappanpassat. Hon förklarar att alla barn är 
välkomna till förskolan, men att miljön inte är anpassad för det idag, utan de sker när behovet 
finns. Hon förklarar också att för att främja samspel mellan barnen kan man använda sig av 
drama, i drama finns det utrymme för barnen att kunna samspela med varandra. Förskollärare 
B berättar att hon brukar planera aktiviteterna utefter barnens kunskapsnivå, detta för att vara 
säker på att alla barn klarar av det som ska göras. Förskollärare B förklarar att pedagogers 
kunskaper har stor påverkan på barns utveckling och lärande. Hon betonar också att omsorg 
är en viktig del, barnen måste känna sig trygga. Ett arbetslag med olika erfarenheter är en 
tillgång och skapar bra möjligheter för alla barn. Alla barn är olika individer och ska bemötas 
därefter (Björck-Åkesson, 2009, s. 19-20).  
 
Förskollärare C berättar att samspelet mellan de vuxna på förskolan påverkar barnens 
samspel, det vuxnas agerande speglar av sig på barnen. Detta kan påverka barnen både 
positivt och negativt. Hon berättar vidare att det är viktigt att man på förskolan hittar bra 
strategier för att samspel ska kunna ske, ett exempel på detta är miljön. Man behöver inte vara 
bästa vänner, men man måste kunna samspela med varandra. Hon benämner även 
kommunikation som en viktig del, då man både måste kunna lyssna på sin kompis och våga 
säga vad man tycker. Som förskollärare har man till uppgift att kunna skapa situationer då 
barnen måste kunna samspela. Det är då viktigt att man som förskollärare är närvarande. 
Barnen kan behöva tränas i att vänta på varandra i olika situationer, men också träna på att 
kunna se vad kompisen gör och inte bara vara upptagen med sitt eget. Hon lyfter även här 
kommunikationen som ett viktigt verktyg för att kunna skapa situationer där bra samspel kan 
ske. I vissa situationer kan man behöva tänka om i sin planering för att inte barnen ska 
misslyckas (Björck-Åkesson, 2009, s.19-20). För att främja ett bra samspel mellan barnen är 
det viktigt att både låta de få försvara sin lek men också tillåta andra barn att medverka i 
leken. Man måste som förskollärare vara uppmärksam på att det inte är samma barn som 



Uppsala Universitet  Sofia Krantz & Martina Linevid 

18  

aldrig får tillträde till leken. Man har en stor roll som förskollärare att gå in i leken och vara 
ett stöd vid de tillfällen det behövs. 
 
Förskollärare D förklarar att hon vill att hela gruppen ska vara enad, alla barn ska kunna 
arbeta med varandra och kunna leka med varandra. Detta för att ingen ska känna sig utanför. 
Det är viktigt att man kan leka med flera kompisar och inte bara vara låst vid en. Hon berättar 
att hon arbetar mycket med att stärka hela gruppen, gör man det så blir samspelet mellan 
barnen bättre. Detta kan man även läsa i ett av de styrdokument som förskolans verksamhet 
grundas på (Lpfö-98, rev. 2010, s.12). Hon betonar också att samspel måste funka mellan 
både vuxna och barn, det är inte något som bara berör barnen. När hon ser att några barn har 
svårt med samspel brukar hon försöka diskutera frågan med de barn det berör, lyfta bådas 
sidor och låta båda komma till tals. Det är viktigt att skapa en förståelse för varandra och 
kunna ta sin kompis perspektiv. Man behöver inte tycka om alla eller tycka lika om allt, men 
det är viktigt att kunna visa empati och förståelse. Hon förklarar också att det försöker bygga 
upp miljöer som främjar samspel. Då det är en uteverksamhet bygger de upp miljön på den 
plats de befinner sig, och utgår då från barnens intressen. De formar och formar om 
verksamheten efter de behov som finns för tillfället. Detta nämner även Fischbein som viktigt 
för att barnen ska få förståelse för varandras olikheter (Fischbein, 2007, s. 24-25). Under 
hösten har de en mer avskalad verksamhet, detta för att främja samspel och samarbete mellan 
barnen. Barnen är med och bygger upp lägerplatsen. Förskollärare D anser att det är bra om 
barnen själva får vara med och bygga och skapa, om de inte känner delaktighet i det som görs 
är de mindre rädda om sakerna. Även eget tänkande är viktigt, hon vill lära barnen om 
handling och konsekvens, vad händer om jag gör så här? Hur påverkar det som jag gör idag 
min morgondag? Detta är en viktig lärdom att få med sig, att kunna ha ett långsiktigt 
tänkande. Det är viktigt att ge barnen verktyg för att främja samspel. Kommunikation är 
oerhört viktigt, barnen måste kunna kommunicera med varandra. Då får de möjlighet att 
berätta för varandra vad de känner och vad de menar. 
 
9.3 Svårigheter och möjligheter med en inkluderande miljö  
 
Förskollärare A beskriver att samsyn kring inkludering i arbetslaget är viktig för barns 
utveckling. Hon betonar att som förskollärare är det viktigt att kunna förklara hur man tänker 
för att få med sig arbetslaget men också för att skapa en förståelse. Processen och 
diskussionerna som uppkommer skapar möjligheter för ökad kunskap kring dessa begrepp 
(Nilholm, 2006, s. 3).  Förskollärare A beskriver att man inom arbetslaget kan tänka olika, 
men hon har ändå alltid möjligheten att påverka det som hon gör. Hon fortsätter att berätta att 
miljön har en stor inverkan i hur inkludering, delaktighet och samspel påverkar barns vardag 
och utveckling. Miljön ska vara anpassad för att främja samspel mellan alla barn, miljön får 
inte vara ett hinder för deltagande (Brodin & Lindstrand, 2009, s. 132-134). Detta både utifrån 
det psykosociala, hur vi bemöter varandra men också hur man ser på de möjligheter som 
finns. Även hur man som förskollärare väljer att strukturera och utforma miljön på förskolan. 
Hon betonar att det är viktigt att se till varje enskilt barn och dennes behov, en del barn 
behöver mer lugn medan andra behöver mera struktur i sin vardag. Tydlighet och struktur 
skapar en känsla av trygghet i barnens vardag. I situationer då det kan dyka upp svårigheter 
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som man behöver stöttning med så finns det ett team i kommunen som kan bidra med detta. 
Förskollärare A tar även upp att det kan bli svårigheter i arbetet på grund av ekonomiska 
begränsningar. Samtidigt som hon betonar att man kan göra mycket i sin egen verksamhet 
som underlättar för barnen. Det är personalen på avledningen som kan göra den största 
förändringen och skapa bra möjligheter för alla barn. Kunskap och engagemang är viktiga 
nyckelord för att utveckla en inkluderande miljö där alla barn passar in och får vara den dem 
är (Nilholm, 2006, s. 44). För barn som har svårt att hitta sin plats i gruppen är det viktigt att 
det finns personal på plats som kan hjälpa till, återigen kan den ekonomiska situationen 
påverka. Men genom sitt eget engagemang och vilja kan man göra mycket, det gäller att se 
möjligheter och inte bara svårigheter. Förskollärare A förklarar det som att samsynen inte 
bara är viktig i arbetslaget, det är något som behöver finnas i hela samhället för att skapa en 
tillåtande miljö överallt. Förskollärare A har en önskan om att det ska bli en naturlig del i 
samhället att vi alla är olika, det ska inte finnas något som är avvikande eller annorlunda. Att 
dagens barn får diagnoser kan både vara till fördel och nackdel, med de menar hon att barnen 
lätt kan få en stämpel som präglar barnets vardag. Samtidigt som en diagnos kan hjälpa till för 
att få rätt hjälp. I ett fungerande arbetslag har förskollärare A märkt att man som pedagog 
vågar stå upp för barnen och säga vad man tycker. I detta kan man även ha med sig läroplanen 
som stöd där det faktiskt står vad vår uppgift i förskolan är. Stress i arbetslaget är något som 
kan påverka barnen negativt då tryggheten försvinner. Ytterligare en svårighet som 
förskollärare A beskriver är bristen på planeringstid, det är svårt att skapa bra aktiviteter som 
främjar samspel och delaktighet. Förskollärare A beskriver sin egen situation genom att hon 
inte känner att hon kan lämna de andra pedagogerna då de kan påverka barngruppen negativt. 
Hon lyfter även att det är viktigt för en positiv utveckling att lyfta barnens styrkor framför 
varandra, och inte bara betona det som inte fungerar. Det är viktigt att se till vad barnet kan 
och ge dem möjligheter till att lyckas och inte bara se till problematiken och konstatera att 
barnet inte följer normen (Fischbein, 2007, s. 24-25). Förskollärare A avslutar med att berätta 
om hur de ekonomiska resurserna har ändrats på hennes arbetsplats de senaste åren vilket har 
lett till ett tyngre arbete. Men hon säger också att man får göra det bästa av situationen.  
 
Förskollärare B betonar att en liten enhet som hennes förskola är, möjliggör ett tätt samarbete 
med mycket kommunikation och god kontakt med alla barn. Hon menar då att det är lättare 
att komma närmare både barn, vårdnadshavare och personal när enheten är mindre.  Hon ser 
också planeringen som en viktig del i att göra verksamheten inkluderande. Hon beskriver en 
svårighet i att utmana alla barn utefter deras egen förmåga, hon vill skapa aktiviteter som alla 
klarar av men samtidigt utmana dem som tycker att aktiviteten blir för enkel. Denna 
balansgång är svår, vissa barn kan falla mellan stolarna. Detta kan leda till att vissa barn 
bromsas i sin utveckling om de inte utmanas där dem är, samtidigt som vissa barn kan 
bromsas i sin utveckling för att utmaningen blir för svår. I hennes planering försöker hon se 
till att alla barn ska klara av någon del av aktiviteten, men det ska finnas utmaningar på olika 
nivåer. Fler svårigheter som hon beskriver är lokalerna, det finns inte möjlighet till att dela 
upp barnen så mycket som dem önskar. Även de ekonomiska resurserna påverkar negativt 
(Brodin & Lindstrand, 2009, s.135). För tillfället är förskolan personaltät då de har bidrag från 
kommunen, men det kan ändras till nästa läsår och då blir förutsättningarna sämre för 
förskolan. Andra orsaker till att barn med funktionsnedsättning hindras i utveckling är att de 
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inte tror på sig själva, att de vet att de är avvikande och inte har samma förmåga som de andra 
barnen. De är då medvetna om sin funktionsnedsättning och låter den påverka handlingen. 
När detta sker är det viktigt att man som pedagog undersöker varför barnen inte vill delta. 
Förskollärare B avslutar med att betona att trots de resurser man har att tillgå, är man alltid 
mottaglig för mer. Det är viktigt att vara uppdaterad på senaste forskningen, vara nyfiken och 
ha viljan att ta reda på nya saker och lära sig mer. Alla barn är olika och det är viktigt att ha 
med sig när man arbetar i förskolan. 
 
Förskollärare C förklarar att det för närvarande inte finns en samsyn i arbetslaget kring 
begreppet delaktighet, vilket försvårar arbetet. Det finns många olika sätt att tolka begreppet 
och det betyder olika saker för olika personer. Förskollärare C har en tanke om att det kan 
bero på nivå på utbildning eller personliga åsikter och värderingar. Hon betonar även att 
personalens förhållningssätt har stor betydelse för att arbetssättet ska bli bra. Fler svårigheter 
som förskollärare C kan se är att hon vet vad hon vill göra och vilket mål hon har, men ibland 
bromsas av arbetslaget som inte har samma syn. Hon har även insikt i att hon inte kan driva 
allt själv, och berättar att hon gärna följer någon annans idé om ett tydligt syfte och mål finns. 
I ett arbetslag är det viktigt att lita på sina kollegors kompetenser, även om man själv hade 
valt att göra på ett annat sätt. Det är även oerhört viktigt att det finns ett driv i arbetslaget och 
en utveckling av verksamheten. Förskollärare C tar upp att miljön har stor påverkan på 
barnens chans att bli inkluderade, delaktiga och inbjudna till samspel. Finns det inte en miljö 
som leder till utveckling hos barnen, så måste den ses över och ändras. Nilholm (2005) menar 
att alla barns behov ser olika ut och alla individer fungerar olika i olika miljöer. Han menar 
även att det är miljön som ska ändras och inte individen (Nilholm, 2005, s. 126). Även 
personalens kunskaper och intressen är av stor vikt när man arbetar med barn med 
funktionsnedsättning, finns inte kunskapen är det risk att barnet istället exkluderas. Väljer 
man att ta bort barnet från aktiviteten och placera det ensam med en vuxen, så sker 
exkludering istället för inkludering (Fischbein, 2007, s. 24-25). Därför anser förskollärare C 
att det är oerhört viktigt att vilja och intresse finns för att skapa utvecklingsmöjligheter för 
alla barn. För att skapa en likvärdig förskola för alla barn så är det viktigt att varje enskild 
förskollärare tar på sig ansvaret för att detta sker och skaffar sig kunskap som är användbar. 
Tar man detta ansvar så inkluderas alla barn i verksamheten. En svårighet kan vara 
ekonomiska resurser, då det inte finns möjlighet att avvara en person i situationer då det 
skulle behövas. Det är även viktigt att personerna i arbetslaget vill arbeta för en inkluderande 
miljö för alla barn, annars försvåras arbetet. Det är då risk att barnet exkluderas istället för att 
inkluderas. Förskollärare C  lyfter förhållningssätt som en viktig del för att möjliggöra 
utveckling och lärande för alla barn oavsett funktionsnedsättning. Även den fysiska miljön på 
förskolan har en stor inverkan på om alla barn får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. 
Hon fortsätter berätta att det är berikande för alla barn att möta olika sorters människor, för 
alla människor är inte lika. Inkluderas alla barn i verksamheten så minskar ”vi och dem” 
känslan (Lutz, 2013, s. 22-23). Men det kan också vara påfrestande för de övriga barnen att 
ständigt bli åsidosatta, då barnet i behov av särskilt stöd kräver mycket tid. Förskollärare C 
beskriver sin planering med att betona att alla barn ska känna att de lyckas. Utmaningen för 
henne ligger i att anpassa verksamheten så att alla får en möjlighet att utvecklas, efter sina 
egna villkor. Behoven i barngruppen är många, så hon försöker planera aktiviteten i olika 
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nivåer så att det finns något som hjälper alla att utvecklas. Hon tar även upp att tiden inte är 
tillräcklig, mer timmar i barngrupp skulle behövas för att bästa möjliga lärande ska ske.  
Förskolan hon arbetar på hoppas på att få statsbidrag nästa år också, då det möjliggör fortsatt 
arbete i mindre grupper. Hon beskriver det som att utan dessa resurser så finns det risk att 
verksamheten inte möjliggör utveckling och lärande för alla barn.  
 
Förskollärare D tar upp en svårighet med att få ihop ett arbetslag då det ofta byts ut personal. 
Det är en process att lära känna nya kollegor och kunna forma ett arbetslag, detta kan ta 
mycket kraft och tid från barngruppen. I det nuvarande arbetslaget är de tre stycken 
pedagoger som arbetar. Efter mycket diskussion med chefen så får alla vara med på 
planeringstiden, tidigare var det bara två personer ur arbetslaget som fick vara med, vilket 
försvårade arbetet. För tillfället planerar de med barngruppen närvarande, det ser dem som en 
möjlighet för att lättare kunna inkludera barnen i planeringen (Eriksson, 2009, s. 203-204).  
Hon nämner även att i just deras uteverksamhet kan det bli en svårighet ifall ett barn som är 
rullstolsburen vill börja, men hon förtydligar att ingenting är omöjligt och alla barn är 
välkomna i verksamheten. Om en plats blir för otillgänglig för ett visst barn så får de bygga 
upp en ny lägerplats, utmaningar är välkomna. Hon tror att det handlar om personalens 
inställning, vill man få det att fungera så fixar man det. Hon känner sig även skeptisk till att så 
många diagnoser sätts på barnen idag, följden av det blir att barnen får en stämpel istället för 
att se barnet som en individ med utvecklingsmöjligheter. Förskollärare D betonar att det är 
oerhört viktigt att se till de möjligheter som finns och inte bara se hinder och problem, hon 
menar att man ska fokusera på hur man kan arbeta med alla sorters barn. Hon anser att det är 
miljön som ska förändras så att alla barn platsar in och ingen hindras i sin utveckling. Hon 
tror även att många barn i behov av särskilt stöd bromsas i sin utveckling på grund av rädsla 
hos pedagogen, man är rädd att hamna i konflikter eller göra någon arg. Förskollärare D 
avslutar med att förklara hur svårt det är att få tillgång till de resurser som krävs för att ge alla 
barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Man får försöka klara av det med de 
resurser som redan finns på förskolan, vilket kan leda till att en fungerande avledning blir 
mindre fungerande då man till exempel lånar personal eller flyttar på barn. Det kan även 
straffa förskolans verksamhet i flera år framöver då man måste sätta in personal fast inte de 
ekonomiska resurserna finns, vilket leder till att verksamheten går back. Hon nämner även att 
föräldrarna ställer högre krav på förskolan idag, mycket mera ansvar läggs på förskolläraren. 
Trots allt ansvar och den motarbetning som man stöter på, så ser hon alltid på de möjligheter 
som finns för en utvecklad och fungerande verksamhet. Hon poängterar att när man fokuserar 
på svårigheter istället för att se möjligheter så blir verksamheten lidande. Följden för 
barngruppen blir då att möjligheten till bästa möjliga lärande försämras eftersom 
förskolläraren är fokuserad på det som inte fungerar (Brodin & Lindstrand, 2009, s. 135).  
 
 
 
 
 
 



Uppsala Universitet  Sofia Krantz & Martina Linevid 

22  

10. Diskussion  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga intervjupersoner påtalade att delaktighet, 
inkludering, samspel och förskolans miljö har stor påverkan på barns utveckling och lärande. 
Dessa nyckelord ska innefatta alla barn i förskolans verksamhet och ska prägla 
undervisningssituationer och lek. Samtliga intervjupersoner var även överens om att 
pedagogernas intresse för verksamheten och förhållningssätt mot barnen är av stor vikt för 
barn utveckling och lärande. Även de vuxnas samspel och attityder har betydelse i 
verksamheten då det speglar av sig på barnens sätt att vara.   
 
Vi har under genomförandet av vår studie intervjuat förskollärare för att få fram hur de 
arbetar med delaktighet, inkludering, samspel och förskolans miljö. Vad är det som är av 
betydelse för att få förskolans verksamhet att främja arbetet kring dessa begrepp? Vi har 
tolkat intervjusvaren vi fick som att sampel mellan pedagoger och deras attityder och 
förhållningssätt är av stor vikt för att få en fungerande verksamhet. I våra styrdokument kan vi 
läsa att förskolan ska vara för alla barn och att ingen ska exkluderas, denna studie har hjälpt 
oss att hitta verktyg för hur man kan arbeta för detta i förskolan. Däremot står det väldigt lite 
om vad förskollärarens attityder och engagemang gör för barns utveckling och lärande samt 
möjlighet för barnen att lyckas.  
 
10.1 Traditionella perspektivet  
 
Vi har i analysen av intervjusvaren haft ett av de grundläggande perspektiven att se på 
specialpedagogik som grund, nämligen det traditionella perspektivet (Nilholm, 2005, s. 125-
126). Vi har även med hjälp av dessa perspektiv försökt att förstå hur intervjupersonerna 
tänker utefter olika synsätt inom specialpedagogik. Vi förstår att det är svårt att få förståelse 
för hur en människa ser på specialpedagogik efter enbart en intervju, därför hade det varit 
intressant med fler intervjuer. Ett av de perspektiv som vi haft som grund är det traditionella 
perspektivet, som även går under namnet kompensatoriska perspektivet. Detta står för att man 
placerar problemet hos individen, det är barnet som avviker från normen och måste rättas till 
för att passa in. För att individen ska passa in i samhället så tillsätter man resurser för att 
uppnå ett normalfungerande beteende. Målet är att hitta former för utveckling och lärande 
som utformas efter den diagnos som barnet har. Denna undervisning grundar sig på att det 
finns mycket specialpedagogisk kompetens om det som är annorlunda. Det är individen som 
ska anpassa sig för att passa in i den miljö som de befinner sig i, och inte tvärt om (Nilholm, 
2005, s. 125-126).  
 
Under sammanfattningen av förskollärare B:s intervju tolkade vi att hennes svar på våra 
intervjufrågor till viss del skulle kunna grunda sig på  ett av de grundläggande perspektiven 
att se på specialpedagogik, det traditionella perspektivet. Detta för att hon säger att barnets 
förmåga till utveckling och lärande bromsas på grund av deras funktionsnedsättning. Vi ser att 
det skiljer sig från förskollärare A eftersom förskollärare B anser att miljön blir otillräcklig 
och inte kan tillgodose barnets svårigheter. Hon berättar att hon tror att barnen tänker att de 
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inte klarar av saker, för att de är medvetna om sin funktionsnedsättning. Detta ser även 
Nilholm (2006) som en svårighet när barn ska inkluderas i förskolans verksamhet (Nilholm, 
2006, s. 20). Vår fundering kring detta påstående är varför barnen tror detta? Det är viktigt för 
oss som blivande förskollärare att ta reda på varför barnen känner så, och inte bara låta det 
fortgå. Vår vidare fundering då är ifall barnen verkligen känner sig inkluderade ifall dessa 
tankar finns hos barnen. Hon nämner även att hon anser att bra samspel mellan barn är lättare 
att skapa när de är utomhus, då lokalerna begränsar dem. Vi undrar då vad som skiljer 
pedagogernas förhållningssätt då de är inomhus respektive utomhus?  Kan detta påverka 
barnens möjligheter till ett bra samspel? 
 
Vi kan även se att förskollärare C har tankar som skulle kunna rymmas inom de traditionella 
perspektivet. Då hon anser att resursavdelningar bör finnas i förskolans verksamhet. Hon är 
rädd för att vissa barn stannar i sin utveckling om de flyttas till en grupp där inte resurser, 
kompetens och intresse finns (Nilholm, 2006, s. 44). Hon betonar även att det är 
förskollärarnas ansvar att ta reda på information om den funktionsnedsättning som barnet har, 
då de kommer till avdelningen. Med dessa tankar så ser vi ännu en eventuell koppling till det 
traditionella perspektivet då man kopplar barnet till den fakta man får om diagnosen. Risken 
finns att man då bemöter barnet efter det man lärt sig om diagnosen istället för att se och 
bemöta barnen som en individ. Här uppkommer ett dilemma mellan de traditionella och de 
alternativa perspektivet då man vill se miljön som svårighet men även vill ha kvar 
resursavdelningar där man placerar barn med olika funktionsnedsättningar. Att detta dilemma 
uppstår kan vi förstå då båda faktorerna är av stor vikt. Det vill säga att ha de alternativa 
synsättet som pedagog gentemot barnen, men utgå från de traditionella perspektivet då man 
förespråkar resursavdelningar där kompetens och rätt verktyg finns.  
 
Förskollärare D berättar att i hennes arbetslag är alla barn välkomna och om det skulle 
behövas så formar de om miljön så att alla barns behov tillgodoses (Brodin & Lindstrand, 
2009, s.132-134). Denna anpassning gäller för hela barngruppen och inte för ett specifikt 
barn, detta gör att ingen behöver känna sig utpekad och att alla passar in som dem är. Detta 
tankesätt skulle kunna rymmas under det traditionella perspektivet, eftersom att anpassningen 
av miljön sker efter behov. Vilket kan leda till att barnet eventuellt kan känna sig utpekad. Vi 
kan se ett dilemma med detta, då trots att anpassningen sker för hela gruppen och tanken är att 
alla barn ska känna sig inkluderade, finns en risk att barnen ändå känner sig utpekade. Detta 
eftersom de eventuellt är medvetna om sin funktionsnedsättning och förstår att anpassningen 
är för dem. 
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10.2 Alternativa perspektivet 
 
Det andra perspektivet som vi haft som grund är de alternativa perspektivet, vilket även kallas 
för det relationella perspektivet. Det är en nyare form av att se på specialpedagogik. Detta 
synsätt grundar sig på att problematiken finns i miljön och sociala konstruktioner och ligger 
inte hos individen. Man ser att det är samhället som skapar problem för individen, och man 
ser till hur miljön ser ut för att kunna förebygga och förhindra dessa svårigheter. Fokus ligger 
på att anpassa miljön efter alla individers olika behov, för att ge möjlighet till samspel, lek 
och delaktighet. Alla barns behov ser olika ut och alla individer fungerar olika i olika miljöer 
(Nilholm, 2005, s. 126-127). Ett dilemma som vi stött på mellan dessa två perspektiv under 
våra intervjuer är att pedagoger som har ett alternativt synsätt på specialpedagogik ändå är 
emot att resursavdelningar på förskolor tas bort. Detta för att de fysiska resurserna och 
pedagogers kompetens och intresse finns på dessa resursavdelningar, och ska tas tillvara på. 
Dilemmat blir alltså att man har ett alternativt synsätt, men förespråkar resursavdelningar och 
särskilda grupper som tillhör det traditionella synsättet (Nilholm, 2005, s. 127). 
 
I analysen av förskollärare A:s intervjusvar kom vi fram till att hennes synsätt på 
specialpedagogik grundar sig till stor del på ett av de grundläggande perspektivet att se på 
specialpedagogik, nämligen det alternativa perspektivet. Det ser vi därför att hon kan 
eventuellt se miljön som en orsak till barnens svårigheter och anser att genom förändring av 
miljön så ger man barnen chansen att utvecklas. Hon argumenterar för att alla barn ska känna 
delaktighet, och även känna att man duger som man är och är en tillgång för gruppen. Hon 
förklarar att undervisning har en stor del i förskolans verksamhet och är viktigt, men utan 
inkluderade barn blir det ingen verksamhet. Att arbeta med inkludering och delaktighet är en 
process som pågår hela tiden, och inget som man blir färdig med. Hon betonar även att 
pedagogers intresse och engagemang är avgörande för att alla barn ska bli inkluderade. 
Förskollärare A betonar även att pedagogers kompetens är av stor vikt då de står i läroplanen 
att alla barn ska få utvecklas efter sina egna behov och förutsättningar. Förskollärare A ser 
möjligheter till samspel genom mindre grupper, ge barnen de verktyg som behövs samt 
pedagogers förhållningssätt. Det är viktigt att pedagoger väljer att se möjligheter istället för 
svårigheter. Efter vår analys av förskollärare A:s intervjusvar tolkar vi att pedagogers 
förhållningsätt och attityder kan vara avgörande för om barn utvecklas positivt eller inte 
(Brodin & Lindstrand, 2009, s.132-134). Hon talar om kompetens och kunskap och dess roll i 
barns utveckling och lärande. Vi kan se ett dilemma i att förskollärare A:s synsätt är till 
största del alternativt då hon placerar svårigheterna i miljön, men det traditionella synsättet tar 
vid då hon betonar att resursavdelningar med mycket kompetens är det bästa för barnen.  
 
Förskollärare B förklarar att hon kan möjliggöra fungerande sampel mellan barnen genom att 
vara närvarande under leken, för att kunna höra och se vad som sker under lekens gång. Hon 
anser att barn i vissa situationer vill ha mindre fungerande samspel, konflikter, för att få 
utmana sig själva. För att möjliggöra samspel för alla barn så planerar förskollärare B 
aktiviteter som hon tror kommer passa alla barn. När vi diskuterar detta så undrar vi om 
barnen verkligen vill ha ett icke fungerande sampel, eller om det är en konsekvens av 
pedagoger som inte är närvarande? Närvarande pedagoger bör kunna vägleda barnen till ett 
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bra sampel, innan konflikter uppstår. I frågan kring hur miljön påverkar barns utveckling och 
lärande säger förskollärare B att mindre grupper och personaltäthet har betydelse. Dessa 
tankar anser vi grundas på ett av de sätt att se på specialpedagogik, de alternativa perspektivet 
(Nilholm, 2005, s. 126-127). Detta för att förskollärare B berättar att det är viktigt att vara 
närvarande i barnens lek samt att mindre barngrupper har betydelse för barns utveckling och 
lärande.  
 
Under vår intervju med förskollärare C framgick det att hennes syn på specialpedagogik 
grundar sig till största delen mot det alternativa perspektivet. Hennes syn på inkludering och 
delaktighet beskriver hon som att alla ska få vara med i verksamheten, ingen ska känna sig 
åsidosatt och alla ska få vara med och delta på samma villkor (Fischbein, 2007, s. 24-25).   
Hon betonar att förskollärarnas förhållningssätt och attityder är viktigt och det kopplar hon 
ihop med utbildning och kompetens (Nilholm 2006, s. 44). Även vi kan se att utbildningen 
kan ha en stor påverkan på vårt framtida yrke, då vi fått en annan förståelse under vår 
studiegång. Hon berättar att hon med sin erfarenhet har märkt att en samsyn i arbetslaget och 
med chefen är viktigt för alla barns utveckling och lärande. Även förskollärare C tar upp att 
samspelet vuxna emellan speglar av sig på barnens förhållningssätt gentemot varandra. De 
vuxna måste vara bra förebilder och visa att trots att man inte alltid tycker lika kan man 
samspela på ett sunt sätt ändå. Hon betonar även att kommunikation är ett bra verktyg för att 
skapa bra samspel, det är viktigt att alla får komma till tals men också bli lyssnade på. Vi 
anser att förskollärare C:s tankar till stor del kan grunda sig på det alternativa perspektivet 
därför att hon i intervjun betonar att om barnen inte kan utvecklas i den befintliga miljön så är 
det fel miljö. Mindre barngrupper har också en positiv inverkan på barns möjligheter till 
utveckling och lärande.  
 
I analysen av förskollärare D:s intervjusvar så kan vi utläsa att hon möjligtvis grundar sina 
tankar kring specialpedagogik utifrån ett alternativt perspektiv (Nilholm, 2005, s. 126-127). 
Detta grundar vi på att hennes tankar kring delaktighet och inkludering handlar om att alla 
barn oavsett funktionsnedsättning ska känna att dem tillhör gruppen. Hon förklarar sitt 
arbetssätt med ett arbete som enar hela barngruppen där alla är en tillgång. Förskollärare D 
förklarar delaktighet som en möjlighet att få påverka det som sker i verksamheten och därmed 
känna sig medbestämmande över sin vardag i förskolan.  Som förskollärare A och 
förskollärare C beskrev sin roll i skapande av bra situationer för samspel, så ser även 
förskollärare D på sin roll. Med andra ord att samspelet vuxna emellan påverkar barnens sätt 
att vara emot varandra. Då detta har varit återkommande i tre av våra intervjuer så har vi fått 
förståelse för att detta kommer att vara viktigt för även oss i vårt framtida yrke. Förskollärare 
D arbetar mycket med att stärka hela gruppen och skapa en enad grupp. Detta har hon märkt 
gett resultat när det gäller samspelet barnen emellan, för henne är det viktigt att alla barn kan 
samspela med alla så att ingen känner sig ensam eller utanför (Björck-Åkesson, 2009, s.24) ; 
Brodin & Lindstrand, 2009, s. 132). Precis som förskollärare C anser förskollärare D att 
kommunikation är ett bra verktyg att använda sig av, det är viktigt att alla får komma till tals 
men också bli lyssnade på. Även skapandet av miljöerna på förskolan är ett bra verktyg för att 
skapa samspel mellan barnen. På förskollärare D:s arbetsplats är barnen alltid med och formar 
miljön vilket är en bra situation för samspel, samarbete och problemlösning. Det alternativa 
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perspektivet står för att man ska kunna arbeta med alla individer och göra de anpassningar i 
miljön som behövs, och det kan vi tydligt se när förskollärare D förklarar att man ska 
fokusera på hur man kan arbeta med alla barn oavsett behov. Hon är även skeptisk till att allt 
fler barn idag får diagnoser, då detta blir en stämpel och många barn bemöts utefter sin 
diagnos och inte som en individ. 
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11. Slutsats 
 
Specialpedagogik är ett område som vi anser behöver lyftas i förskolans verksamhet men 
även i dagens samhälle. Vi upplever att det finns för lite kunskap och intresse kring detta 
område, vilket gör att gamla tankesätt och fördomar lever vidare. Vi ville med vår studie ta 
reda på hur dagens förskollärare tänker och arbetar kring delaktighet, inkludering, samspel 
och miljön i förskolans verksamhet. Vi ville även höra hur förskollärarna ser på svårigheter 
och möjligheter i de situationer som kan uppstå i vardagen, och deras tankar kring vad miljön 
har för roll i detta. Ett av de styrdokument som vi arbetar efter i förskolan är läroplanen för 
förskolan. Där man tydligt kan läsa vad som ska ingå i förskolans verksamhet och vilket 
uppdrag vi som förskollärare har. Genom de intervjuer vi har genomfört så har vi förstått att 
förskollärarens förhållningssätt till individers olikheter och alla människors lika värde är av 
stor betydelse. Det har stor påverkan på barnens attityder och förhållningssätt gentemot 
varandra och andra (Nilholm, 2006, s. 44).  Dessa tankar stämmer även väl överens med det 
som står i läroplanen (Lpfö-98, rev. 2010, s. 6). Något som vi också pratade om under 
intervjuerna var hur de olika resurserna kan möjliggöra eller bromsa barns utveckling och 
lärande. Förskolornas olika resurser har stor påverkan på hur barn utvecklas. Men vi förstod 
även under vår studie att med en bra inställning, sunt förhållningssätt och ett starkt 
engagemang för alla barn, så finns goda förutsättningar för alla barn att utvecklas. 
 
Det dilemma som vi tidigare nämnt angående de olika teoretiska perspektiven har fått oss att 
fundera en del. Vilket av dessa två perspektiv möjliggör utveckling och lärande för alla barn 
på bästa sätt? Vi funderar på om det bästa förutsättningarna skapas när man enbart har ett 
alternativt synsätt, tanken på att det är miljön som försvårar för individen håller vi med om.  
Men vi har under våra intervjuer förstått att även det traditionella perspektivet ha sina fördelar 
för barns utveckling. Detta för att små barngrupper i speciellt anpassade miljöer kan vara en 
stor fördel för barn med särskilda behov, då de i en vanlig grupp kan ha svårt att få 
möjligheten till den hjälp som krävs. Innan vi påbörjade vår studie var vår tanke att man som 
förskollärare antingen tillhörde det ena eller andra perspektivet. Men efter de intervjuer vi 
genomfört och den litteratur som vi tagit del av, så kan vi förstå att man ibland kan behöva 
vidga sina vyer. Vi ser att det kan vara fördelaktigt att titta på båda perspektiven för att få 
fram en så fördelaktig lärsituation som möjligt, för alla barn (Lpfö-98, rev. 2010, s. 5).  
 
Vi tog i vår inledning upp våra tankar kring en likvärdig förskola, är dagens förskola 
verkligen likvärdig för alla? Förutsättningarna på varje enskild förskola kan se olika ut, det 
kan handla om ekonomiska resurser eller pedagogers kompetenser (Björck-Åkesson, 2009, 
s.23). För att det ska bli en likvärdig förskola för alla barn så måste verksamheterna erbjuda 
samma möjligheter för utveckling. Under våra intervjuer kom det fram att man med ett sunt 
förhållningssätt och intresse för alla barn så kan man komma långt i sin verksamhet, trots 
bristande resurser. Vi har under vår studie kommit fram till att pedagogers förhållningssätt 
och engagemang är av stor vikt för alla barns utveckling och lärande. I dagens läroplan för 
förskolan (Lpfö-98, rev. 2010) står det inte mycket om vad pedagogers engagemang gör för 
barns utveckling, trots att det framkommer av pedagoger att det är oerhört viktigt. 
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Engagemang och förhållningssätt är viktiga verktyg när vi vill hjälpa barnen att utvecklas på 
bästa möjliga sätt. Under analyserna av våra intervjusvar kom vi fram till att samtliga 
intervjupersoner framhöll att engagemang och intresse nästan var mer betydelsefullt än 
kunskap. Vi är medvetna om att för att vara en professionell förskollärare och bemöta alla 
barn där dem är så behövs både kunskap, engagemang och intresse.  
 
11.1 Metoddiskussion  
 
Vi tror att vår studie kan ha en ganska god reliabilitet eftersom vårt tillvägagångssätt skulle ge 
liknande resultat om studien genomfördes igen med samma personer. Något som skulle kunna 
ha påverkan på reliabiliteten är om intervjupersonerna nyligen varit med om något som kan 
påverka svaret (Bell, 2016, s. 133). Inför våra intervjuer har vi granskat våra intervjufrågor för 
att se om de är relevanta för vår studie och därmed försökt att skapa hög validitet (Bell, 2016, 
s.134). Våra intervjuer genomfördes på intervjupersonens arbetsplats, intervjuerna 
genomfördes på likvärdigt sätt. Det som skilde intervjuerna åt var att Martina ansvarade för 
två och Sofia för två, vilket kan göra att frågorna omedvetet framställdes på olika sätt. 
Eftersom vår studie inte är så stor, utan bara innehåller fyra intervjuer, är det svårt att 
generalisera vårt resultat.  
 
För att få ett bredare resultat av vår studie så hade vi kunnat intervjuat förskollärare från olika 
kommuner samt gjort enkätundersökning och/eller observationer. Vi hade kunnat utveckla 
och bearbetat våra intervjufrågor för att få en djupare förståelse för hur det ser ut i förskolans 
verksamhet. Något som också går att utveckla och tänka på till kommande arbeten är att 
avsätta ordentligt med tid för intervjuer, så att vi inte behöver stressa på intervjupersonen och 
missa något relevant. I urvalsprocessen av intervjupersoner kan man i kommande arbeten ta 
hjälp av snöbollsurvalet för att få tag på fler personer som besitter specialkompetens inom 
området specialpedagogik. Denna process innebär att man till exempel kontaktar kommunen 
som lotsar oss vidare till förskolor där de vet att denna specialkompetens finns. Sedan är det 
förskolechefen som väljer ut de pedagoger som hon anser är mest lämpade för denna typ av 
intervju (Esaiasson m. fl., 2012, s. 189, 258). Vi anser att studiens upplägg och genomförande 
har fungerat väl. 
 
11.1 Fortsatt forskning  
 
Vi anser att de intervjuer som vi genomfört och den litteratur som vi tagit del av har hjälpt oss 
att besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Vi förstår att det är svårt att dra några 
slutgiltiga slutsatser efter enbart fyra genomförda intervjuer. Men trots detta så har vi sett att 
det är stora skillnader på olika förskollärares synsätt och förhållningssätt. Det vore därför 
intressant för oss att fortsätta vår studie och utveckla den genom att intervjua fler personer i 
samma arbetslag för att se om det finns en samsyn kring dessa frågor. Det vore även 
intressant att göra intervjuer på fler förskolor för att kunna få ett bredare resultat.  
Efter denna studie då vi har mer kunskaper kring de olika perspektiven vore det givande för 
oss att fortsätta vår studie och få användning av våra nya kunskaper. 
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11.3 Yrkesrelevans 
 
Som vi tidigare nämnt anser vi att våra frågeställningar och denna studie är relevanta för vår 
kommande yrkesroll som förskollärare. För att vi ska kunna utföra vårt yrke på bästa sätt 
måste vi veta vad vårt uppdrag är, nämligen vad som står i läroplanen. Det är även av stor vikt 
att vara medveten om att specialpedagogik och dess arbetssätt har olika innebörder för olika 
förskollärare. Förståelse för detta är viktigt för att ett bra samarbete ska kunna ske. Vi måste 
även ha med oss att arbetet med delaktighet, inkludering, samspel och miljön i förskolan är en 
pågående process som aldrig blir färdig. Den måste få ta mycket tid och plats för att vi ska 
kunna skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla barn 
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Bilaga 1  
 
Information om samtalsintervju  
 
Vi är två studenter som läser termin 7 på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet. För 
närvarande arbetar vi med vårt självständiga arbete, där vi intervjuar förskollärare om 
delaktighet och inkludering och deras tankar och erfarenheter kring dessa begrepp.  
Vi kommer att genomföra en intervju som berör delaktighet och inkludering för alla barn i 
förskolan oavsett funktionsvariation. Intervjusamtalet kommer ta mellan 30-45 minuter.  
 
Vårt intresse ligger i att få ta del av förskollärarnas uppfattningar om hur delaktighet ser ut för 
barn med olika typer av funktionsnedsättningar och om det finns tydliga skillnader i grupper 
där det finns flera barn med dessa variationer.  
 
Du som intervjuperson har rätt att avbryta samtalet när du känner, du har även rätt att undvika 
att svara på frågor som du inte känner dig bekväm med. Vi kommer att spela in intervjun för 
att i efterhand kunna arbeta med materialet, när studien är klar så raderas inspelningen. Det är 
enbart vi som kommer ta del av materialet.  
 
Du som medverkar i intervjun kommer att anonymiseras och även information om 
verksamheten. 
 
Våra kontaktuppgifter:  
Martina.linevid.1182@..... 
Sofia.krantz.3230@..... 
 
Vi tackar för din medverkan  
Martina Linevid och Sofia Krantz  
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Bilaga 2 
 
Uppvärmningsfrågor 
 
Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 
Berätta lite om din bakgrund 
 
När utbildade du dig till förskollärare?  
 
Har du någon mer utbildning?  
 
Har du någon speciallärarkompetens?  
 
Intervjufrågor 
 
Hur ser du på inkludering?  
 
Om jag säger delaktighet, vad betyder det för dig då?  
-Har ni samma syn i arbetslaget vad gäller delaktighet? 
- Hur påverkar det ditt arbete?  
 
Hur arbetar ni med samspel här på förskolan? 
- Hur bemöter du barn som har svårt med att samspela med andra barn?  
 
Hur påverkar er miljö inkludering, delaktighet och samspel? 
 
Hur kan du arbeta med inkludering i förskolan?  
- Hur ser arbetet med inkludering ut här hos er?  
 
Hur ser du att alla barn, oavsett funktionsnedsättning är delaktiga i verksamheten?  
- Hur vet du som förskollärare att barnen verkligen känner sig delaktiga i gruppen?  
 
Hur kan du främja samspel mellan barn med olika funktionsnedsättningar?  
 
Vad finns det för svårigheter för att skapa en inkluderande miljö i förskolan? 
- Vad kan dessa svårigheter bero på? 
 
Vad finns det för möjligheter för att skapa en inkluderande miljö i förskolan? 
 
Hur ser ditt arbetslag på inkludering i förskolan? 
- Hur påverkar det dig?  
-Hur påverkar det barnen?  
-Hur planerar ni er verksamhet? 
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Hur tror du att pedagogers kunskaper kan påverka barn med funktionsnedsättning och deras 
utveckling?  
- Vad finns det för andra orsaker till att barn med funktionsnedsättning bromsas i sin 
utveckling?  
-Hur ser du på de resurser som ni har, möjliggör detta utveckling och lärande för alla barn?  
 
 


