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Abstrakt 

I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också 

flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset 

för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. I arbetet får man läsa om 

vad inkludering är, ta del av tidigare forskning inom området, begrepp som kan associeras med 

inkludering, vad arbetet ska utgå ifrån. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv och en 

kvalitativ forskningsmetod används för att besvara de uppsatta frågorna i arbetet. Guidelinjer 

för att använda sig av intervjun som datainsamlingsmetod tas också upp. Vidare tas de etiska 

ställningstaganden som är viktiga att ha vid genomförande av intervjuer upp för att sedan 

beskriva genomförandet som kan kort sammanfattas med att intervjuer genomfördes med en 

pedagog inom en viss verksamhet samt med en pedagog som arbetar ihop med andra 

verksamheter. Detta så att samma arbete kan utföras av andra. Urval för deltagare i intervjun, 

bearbetning och analysmetod tas vidare upp. Skrivningen avslutas med arbetets resultat, 

diskussionsdel samt en implikationsdel och till sist förslag till fortsatt forskning. 

Sammanfattningsvis tas utfallet av arbetet och varför det inte blev som förväntat och vad det 

kan bero på upp här.  

Nyckelord: Flerspråkighet, Förskolan, Inkludering, Likvärdig. 

  



   

 

 

Förord 

Att forska inom förskolans inkluderingsarbete har varit en resa fylld av framgångar men också 

motgångar som har gjort att arbetet tagit längre än jag hade velat. Det är dock något som i 

slutänden varit värt tiden eftersom det har varit en erfarenhet värd att ha. Inkluderingsarbetet är 

ett viktigt område som måste vara en del av den ständiga dialogen inom arbetslagen. Att ha 

inkludering som ämne för arbetet har varit utmanande och därför har hjälpen som erhållits varit 

ytterst välkommen. Därför vill jag ägna dessa förord åt de personer som har hjälpt mig att 

genomföra arbetet: Inkluderingspedagogen, förskollärare, bekanta och till sist min handledare 

vid Luleå tekniska universitetet. Jag hoppas att du genom att ta del av detta arbete kan tillåta 

dig som läsare att ta med dig budskapet om inkluderingsarbetets betydelse i förskolans 

verksamhet. 
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Inledning 
Barn har olika förutsättningar exempelvis beroende på funktionsnedsättningar, 

familjesammansättningar eller talat språk. Det är språket och dess påverkan på 

inkluderingsarbetet som detta arbete ska fokusera på. Ett barn ska oftast snabbt in i det svenska 

skolsystemet med en början i förskolan. Denna snabba process, att barnen börjar i förskolan 

antingen med endast få eller inga ord svenska utgör utmaningar inte bara för barnen utan även 

för de pedagoger som måste göra sitt bästa utifrån arbetslagets förutsättningar för att 

tillhandahålla en likvärdig förskola för samtliga barn. Med en likvärdig förskola menas att 

barnen med sina olika förutsättningar behandlas lika av pedagogerna och att de ska få likvärdiga 

möjligheter till utforskande och lärande (Vetenskapsrådet, 2015). Värdesätts inte detta arbete 

inom verksamheten riskerar den att reproducera och förstärka segregation och sociala 

ojämlikheter (ibid.). Detta är en utmaning för pedagogerna i förskolan eftersom de barn som 

inte behärskar det svenska språket är i behov av ytterligare stöd, i form av t.ex. en extra resurs 

eller extra pedagog som följer barnet under dagen, som ett barn utan språksvårigheter inte har 

behov av. Verksamhetens arbete försvåras av allt högre förväntningar och kvalitetskrav från ett 

allt större antal vårdnadshavare som har ett behov av en plats på förskolan för sitt barn samt ett 

större behov av eventuellt extra stöd som deras barn kan vara i behov av (Vetenskapsrådet, 

2015). Barnens vårdnadshavare förväntar sig alltså att deras barn ska få samma förutsättningar 

och att pedagogen ska kunna tillhandahålla detta. Den problematik som detta kan skapa för 

både vuxna och barn leder ofta till att ytterligare uppmärksamhet måste ges dessa barn under 

t.ex. den fria leken utomhus. Barnen upplever oförmåga att göra sig förstådda ytterst 

frustrerande och tar många gånger till fysiskt våld i form av knuffar eller liknande, vilket har 

uppmärksammats av mig vid arbete i olika verksamheter. Detta kan göra det svårt att uppfylla 

det som står i läroplanen, lpfö 98 (Skolverket, 2011) som exempelvis att varje barn ska få sina 

behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde av de människor de har 

runt omkring sig. pedagogens mål i sitt arbete ihop med barnet ska vara att stimulera barnens 

samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och 

respektera varandra samt att skapa ett demokratiskt klimat i förskolan.  

Vad behövs för att inkluderingsarbetet ska fungera? 

Inkluderingsarbetet sammanfattas av läroplanen på ett sätt som gör att pedagogen kan skapa sig 

en uppfattning om vad inkludering innebär. För att inkluderingsarbete ska fungera ses det vidare 

som viktigt att barnen får möjlighet att se olikheter, inte som något dåligt eller konstigt, utan 

något som är bra och som kan hjälpa dem att utveckla förmåga att visa respekt för varandra så 

att ett demokratiskt klimat skapas i förskolan (Skolverket, 2011). Barn kommer inte till 

förskolan vid samma ålder och med olika utvecklat språk. Detta kan innebära att barnet antingen 

har litet eller utvecklat hemspråk och kanske ingen eller begränsad svenska och i förskolan möts 

de av svenska som pratas av majoriteten. 

 

Barn med brister i förmågan att använda svenska språket anses ställas inför problem, att delta i 

barngruppen. Jag anser att barnen far illa när de inte kan göra sig förstådda och inte kan ta den 

kontakt med pedagoger eller med andra barn på ett sätt som behövs för att de ska kunna se sitt 

eget värde. Det som i forskning framförs som ett problem är inte pedagogers ovilja att värna 
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om likabehandling och inkludera dessa barn utan att det är de allt större barngrupperna som 

orsakar problem för pedagogerna att kunna arbeta för att värna om barnens välmående och 

möjlighet att utforska och lära (Vetenskapsrådet, 2015). Jag ska i detta arbete titta närmare på 

vad pedagoger ser som det viktiga för att arbetet ska nå framgång. 

 

Påverkar gruppstorleken inkluderingsarbetet? 

Tidigare forskning lyfter fram en meningsskiljaktig uppfattning om hur verksamheten kan 

påverkas av en större barngrupp. Dessa olika uppfattningar kan bland annat vara att mindre 

barn kan ta skada i större barngrupper och att det är därför som mindre grupper är att föredra 

(Högberg, 2012). Andra forskare säger samtidigt att större barngrupper leder till ökad 

kommunikation mellan barnen i stället för med pedagogen. Men den uppfattning som anses 

vara speciellt viktig för detta arbete är att en större barngrupp ses som skadlig för de mer 

känsliga barnen eftersom de anses få svårare att hitta sin plats i större grupper och blir mer 

oroliga samt utåtriktade vid dessa tillfällen (ibid). Jag frågar mig här om utvecklingen av 

barngruppens storlek med fler än 20 barn strider mot skollagen i att huvudmannen ska se till att 

barngrupperna har en lämplig sammansättning. Barnen ska även i övrigt erbjudas en god miljö 

(Sverige. 2013). Om barngruppens storlek fortsätter att öka kan den pedagogiska kvalitén, såväl 

som barnens trygghet äventyras (Ängmo, 2016). Jag upplever att ytterligare forskning inom 

detta område kan leda till att andra lösningar kan hittas för hur gruppstorleken kan hanteras på 

ett sätt som inte riskerar att påverka den pedagogiska kvalitén i förskolan. Det är insikten om 

denna problematik som har väckt ett intresse att undersöka Inkludering inom förskolan och få 

en djupare kunskap om hur detta arbete går till och vad som kan göras för att komma i rätt 

riktning för att lösa dessa utmaningar för verksamheten och framförallt trygga barnens 

välmående i förskolan. 

Syfte 
Syftet är att generera kunskap om pedagogers upplevelse av hur inkludering av flerspråkiga 

barn fungerar i förskolans verksamhet.  

Frågeställningar 
Vad beskriver pedagogerna som avgörande för att inkluderingen ska fungera?  

Vad upplevs av pedagogerna vara det som försvårar inkluderingen?  

Bakgrund 
I den här delen av arbetet beskrivs vad som anses vara viktigt för att kunna få kunskap om vad 

inkluderingsarbetet är och vad som behövs för att det ska fungera. Kapitlet inleds med att ta 

upp vad inkludering är och vad det innebär inom förskolan. Efter det lyfts tidigare forskning 

fram inom ämnet, dels inom inkludering och dels inom flerspråkighet som ses som en viktig 

del i inkluderingsarbetet. Sedan tas begreppen assimilering och integrering upp för att beskriva 

vad de innebär och hur de skiljer sig från inkludering och vad det innebär för verksamheten. 

Kapitlet avslutas sedan med att ta upp viktiga delar som inkluderingsarbetet ska utgå ifrån för 

att det ska kunna lyckas.  
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Kunskap inom inkludering 

Inkludering betyder att man som pedagog ska sträva efter att anpassa verksamheten så att varje 

barn oavsett förutsättningar får en likvärdig tid på förskolan och inkludering ska ses som en 

demokratisk idé inom verksamheten (Bauer & Johansson, 2011). Tidigare forskning lyfter fram 

fem kriterier för inkluderingsarbetet inom förskola och skola som kan ses som ett arbetssätt 

som förskolan ska sträva efter (Nilholm & Göransson, 2013): 

• Gemenskap på olika nivåer. 

• Ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” och ett för barn i behov av stöd). 

• En demokratisk gemenskap. 

• Delaktighet från barnen. 

• Att olikhet ses som en tillgång. 

Tidigare forskning har först och främst kommit fram till att tidiga skolformer som till exempel 

förskolan spelar en viktig roll för att kunna ge barnens lärande och framtida utveckling en så 

bra grund som möjligt (Ball, 2010). För att detta ska vara möjligt krävs det enligt Ball att det 

finns en vilja att prioritera förskolan inom offentliga instanser som t.ex. regeringen och 

kommunala verksamheter. Detta skulle säkra inkluderingen och barnens möjlighet att kunna 

lära utifrån var och ens förutsättningar inom både förskola och skola. Ball beskriver att 

flerspråkighet är en tillgång för verksamheten och bevarandet av andra språk har fyra fördelar 

för inkluderingsarbetet: 1. Att ge barnen möjlighet att lära sig sitt modersmål kommer öka 

sannolikheten för att skapa intresse att söka högre utbildning och att vara mer framgångsrika 

inom skolan. 2. Hemmet får ett ökat intresse av att prata med pedagoger och att delta i deras 

barns lärande. 3. Lärande i modersmål är särskilt positivt för språkliga minoriteter och 

samhällen. 4. Modersmålsundervisning hjälper också barnet att stanna i skolan längre, lyckas 

bättre samt att inte gå om skolår om undervisningen sker på deras modersmål. Men trots att 

flerspråkiga barn blir allt mer vanligt inom förskolan så görs oftast inget för att stödja barnen i 

att bibehålla och utveckla användning och förståelse av sitt modersmål (Ball, 2010). Detta 

eftersom verksamheten oftast endast sker på det språk som används av majoriteten av barn och 

vuxna (ibid.). Än en gång måste man se flerspråkighet som en tillgång och inte nedvärdera dess 

betydelse i de bestämmelser som skickas ut till förskola och skola. Detta behövs för ett 

fungerande inkluderingsarbete. Vidare visar också tidigare forskning att barnet lär eller får en 

ökad förståelse för ny kunskap, som till exempel ett andra språk, om modersmålet finns i 

verksamheten. 

Forskning har också visat att ett barn behöver sex till åtta år för att kunna utveckla den kunskap 

som behövs inom ett språk för framtida studier inom gymnasiet och universitet (Ball, 2010). 

Samtidigt vet man nu också att barnets möjlighet att lära sig ytterligare språk inte hindras av 

tillgången till modersmålet utan istället hjälper det till med att lägga en god grund för barnet att 

lära sig ytterligare språk. Då det kommer till att värna om varje barns modersmål visar forskning 

om flerspråkighet i förskolan betydelsen av att skapa en flerspråkig miljö i förskolan samt 

betydelsen av vårdnadshavarens deltagande i förskolans verksamhet (Ljunggren, 2013). Ett 

samarbete som även förespråkas i majoriteten av de styrdokument som finns för förskola och 

skola. Att ge föräldrarna möjlighet delta i arbetet, exempelvis göra barnen medvetna om olika 

språk, hjälper inte bara barnen att finna glädje och betydelse för sitt eget modersmål utan även 



   

 

4 

att för pedagog och förälder skapa den viktiga känslan av samhörighet. Studier visar att när den 

här sortens samhörighet finns hos pedagogen och föräldern uppstår den bästa möjligheten till 

omsorg och lärande för barnen som går på respektive förskola (Ljunggren, 2013). 

Det är inte bara förälderns möjlighet att vara delaktig i förskolans verksamhet utan även barnets 

möjlighet till att vara delaktigt som är viktigt. Att skapa en pedagogik som uppmärksammar 

barnets uttalanden och utvecklar dom vidare är viktigt för pedagogen både i arbetslaget och i 

samarbete med till exempel hemmet (Ljunggren, 2013) Att få komma till tals och ses som en 

egen aktör samt kompetent initierarare för kommunikation är något som stärker barnets 

möjlighet till kompetensutveckling inom sin språkutveckling. (ibid.). 

Med bakgrund av ovannämnda forskning genomförd av Ball (2010) och Ljunggren (2013) så 

kan man se att språket spelar en stor roll för barnets lärande men också möjligheten till att på 

ett bra sätt inkludera barnet i förskolor. 

Det som tas upp i forskningen är viktigt att ha i åtanke när man som pedagog utformar 

förskolans verksamhet. Det anses vara denna utformning av verksamheten som behövs för att 

kunna uppfylla skollagen: Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 

2011, sid 7). 

Forskningen inom inkludering tar även upp olika innebörder av begreppet. Det finns två av 

dessa innebörder som ses intressanta att ta upp i detta arbete, Svag inkludering och stark 

inkludering. Den svaga inkluderingen förespråkar de undantag från den rådande enigheten att 

inkludering är något som ska eftersträvas. En svag inkludering menar att den är en process som 

tar tid och/eller inte passar varje barn. Inkluderingen ska enligt denna innebörd tillåta undantag 

(Carlsson & Nilholm, 2004). En stark inkludering skiljer sig mot den svaga genom att 

inkluderingen här ses som en princip viket gör att det inte finns något utrymme för 

kompromisser. Stark inkludering förespråkar att varje barn utan undantag som till exempel 

förutsättningar har rätt till att synas i förskolan och skolan (ibid.). 

Inkludering, integrering och assimilering 

För att beskriva inkludering måste man även beskriva det begrepp som hänger ihop med det 

nämligen integrering. Dessa två begrepp har skapat ett dilemma inom dagens förskola (Bauer 

& Johansson, 2011). Dilemmat är att antingen säga att barnen ska anpassas till miljön enligt 

integrering eller att miljön ska anpassas till barnet enligt inkludering (ibid.). Integrering innebär 

att alla barn oavsett om de har funktionsnedsättning, annat modersmål, 

koncentrationssvårigheter, utagerande beteende eller är tillbakadragna integreras i 

verksamheten utan att den anpassas till barnen (Bauer & Johansson, 2011.). De svårigheter eller 

problem som uppkommer inom ett integrerande arbetssätt individualiseras och läggs på barnet 

istället för att det reflekteras över om problemen ligger hos verksamheten och hur den fungerar 

och är uppbyggd (Skolverket, 2015). Bauer och Johansson (2011) beskriver att 

inkluderingsbegreppet kom till för att belysa skillnaden i synsätt i förhållande till integrering. 

Assimilering och integrering är två begrepp som nämns här därför att de belyser olika 

förhållningsätt som anses betydelsefulla inkluderingsarbetet för (Böhlin, 2015). Böhlin 
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beskriver att integrering går ut på att människor anpassar sig till det majoritetssamhälle som 

denne flyttar till. Det som kännetecknar integration är att personen samtidigt som denne ska bli 

en del i det nya samhället ska få ta vara på den kultur som han eller hon har sen förut. 

Assimilering handlar om att förändra sig för att passa in i ett samhälle, att lämna sin gamla 

kultur bakom sig och uppta exempelvis den svenska (ibid.).  

Inkludering tar avstånd från assimilering. Att på något sätt förbjuda en person, vuxen eller barn, 

att exempelvis få prata sitt eget språk är något som det ska tas avstånd ifrån eftersom det ses 

som etiskt fel samt att det strider mot den demokratiska grund som förskolan ska vila på 

(Skolverket, 2011). 

Vad ska inkluderingsarbetet utgå ifrån? 

Inkluderingsarbete inom förskolan ska utgå från olika bestämmelser så som läroplanen, 

Skollagen och barnkonventionen. Läroplanen beskriver vad Skolverket ser som viktigt för 

förskolans verksamhet som tidigare nämnts att alla barn ska få sina behov respekterade och 

tillgodosedda (Skolverket, 2011). Tidigare forskning av t.ex. Kultti (2012), tar upp brister inom 

det som står i läroplanen att förskolan ska skapa exempelvis flerspråkiga lärandemiljöer endast 

när det finns flerspråkiga barn i gruppen. Många gånger skapas endast en flerspråkig miljö för 

att inkludera flerspråkiga barn om det finns ett större antal i verksamheten, om inte tas dessa 

barn för det mesta åt sidan med en egen språklärare. Det som enligt (Kultti, 2012) är orsaken 

till detta är dels att svenskan ses som normspråk, dels avsaknaden av inkluderingen av barnens 

modersmål samt svårigheten till inkludering i verksamheten, på grund av t.ex. otillräcklig 

kunskap inom ett visst språk eller kultur. Detta leder till att man kan resa frågor om hur svenskan 

som normspråk leder till ojämlika möjligheter för språklig utveckling i förskolan. Enligt Kultti 

är detta frågor som pedagogen i förskolan ständigt ska komma ihåg men också en viktig faktor 

vid genomförandet av framtida forskning inom området. Det är också viktigt att komma ihåg 

att svenskan har en inkluderande funktion då det svenska språket är det språk som barnen har 

gemensamt i förskolan. Barnens modersmål har en svagare ställning än svenskan och det är 

därför viktigt att lyfta fram det. Gör man inte det så säger det till barnet att dess språk saknar 

värde, vilket kan leda till att barnet blir osäker till sin identitet (Karlsson, 2002). 

Arbetet ska inte bara utgå från läroplanen utan måste också ha en bas utifrån skollagen samt 

barnkonventionen. Skollagen säger att pedagogen i förskolan ska ge barn inflytande över sitt 

lärande. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i sitt lärande i förskolan (Sverige, 2013). 

Och för att detta ska vara möjligt så måste pedagogerna aktivt arbeta för att inkludera de 

flerspråkiga barnen i verksamheten. Det ses också som viktigt att pedagogerna ska komma ihåg 

det som sägs om den inkluderande normbildningen i förskolan som stödjer rätten till deltagande, 

att bli sedd och att bli behandlad respektfullt (Kultti, 2012). 

Barnkonventionen innehåller framför allt två punkter som bidrar till detta arbete: 1.Att barnets 

bästa ska beaktas vid alla beslut och 2. Att alla barn har rätt till att säga sin mening och få den 

respekterad (UNICEF Sverige, 2009). Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär 

att Sverige som land har tagit på sig en förpliktelse om att upprätthålla det som konventionen 

säger (Educare, 2009). Samt att barnkonventionen kommer bli svensk lag 2020 (UNICEF 

Sverige, 2018) 
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Teoretiska utgångspunkter 
Detta arbete utgår från ett Sociokulturellt perspektiv för att besvara det uppsatta syftet och de 

forskningsfrågor som satts upp för arbetet. Perspektivet innebär att man inte bara stannar runt 

individens lärande utan även ser till den inverkan som omgivningen och den sociala samverkan 

har på utveckling och lärande, kontexten är det centrala för perspektivet (Dysthe, 2003). Det 

sociokulturella perspektivet tillåter forskaren att utgå från olika infallsvinklar beroende på vad 

som efterforskas som t.ex. kulturhistoriskt, socialhistoriskt, sociohistoriskt, sociointeraktivt och 

situerat (ibid.). Fördelen med perspektivet är alltså att man som forskare kan ha bredare syn på 

det som efterforskas.  

Detta arbete ska även använda sig av ett sociointeraktivt perspektiv. Detta perspektiv som till 

skillnad från det sociokulturella perspektivet som fokuserar på personens lärande och 

omgivningens påverkan på detta lärande, perspektivet säger att den text som man skriver växer 

fram genom dialogen mellan den person som skriver den och textens framtida läsare. Skrivandet 

ingår enligt perspektivet i ett socialt sammanhang, en tolkande kontext (Lind, 2011). Med 

utgång från det sociointeraktiva perspektivet valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer som 

jag anser utgår från varandra i det att perspektivet förespråkar lärande i socialt samspel (dialog 

osv). 

Metoden för att bearbeta materialet som samlades in under arbetets gång ska eftersom det är av 

en kvalitativ karaktär ske utifrån en tematisk analys (TA) metod. Denna metod används ofta 

vid en kvalitativ analys av t.ex. intervju (Strömberg, 2015). Själva metoden går ut på att det 

insamlade materialet formuleras så att de utgår från olika teman, som antingen bestämts i förväg 

(deduktiv TA) eller som bestämts samt utgår från det material som samlas in (induktiv TA). 

Detta arbete ska använda sig av ett deduktivt TA dels för att jag som forskare redan känner till 

det fenomen som studeras i forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014) samt att frågorna 

som ställs i intervjun är förutbestämda innan intervjun genomförts utifrån tema och hur de ska 

struktureras. 

Urval  

Vid valet av deltagande verksamheter och pedagog var det viktigt att de hade ett större antal 

flerspråkiga barn eller barn som på något annat sätt gjorde att verksamheten aktivt behövde 

arbeta med sitt inkluderingsarbete. Man kan säga att fokusgruppen för arbetet blev 

verksamheter och pedagoger som aktivt arbetar med flerspråkighet och inkludering. Att den 

verksamhet som valdes hade detta gjorde det enklare att utgå från en tematisk analysmetod. Då 

kan intervjufrågorna utformas både utifrån sin egen uppfattning men också utifrån deras arbete 

med inkludering. Valet av ett sociointeraktivt perspektiv stärks av att perspektivet förespråkar 

dialog i både i text och i tal och det lärande som det kan medföra till detta arbete vilket gjorde 

att kvalitativa intervjuer används för att samla in det material som ska besvara uppsatta 

forskningsfrågor för detta arbete. 
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Metod 
Detta kapitel tar upp hur jag använde mig av de metoder som beskrevs i det tidigare avsnittet 

av arbetet. Så som den kvalitativa forskningsmetoden och att använda intervjun som metod för 

att samla in data för att besvara de forskningsfrågor som satts upp för arbetet. Kapitlet tar upp 

arbetets syfte och dess vad, hur och varför.  

Arbetets avsikt 

Arbetets vad fastställdes till att hålla sig till att ta upp hur pedagogen uppfattar inkluderings 

arbetet När detta fastställts blev arbetets hur att ta reda på detta med hjälp av att intervjua 

pedagoger inom en viss förskola samt en pedagog som jobbar för alla förskolor i den kommun 

som arbetet genomförs i. 

När syftet blivit tydligt uppsatt för arbetet kunde jag fokusera på att se till att ha klart för mig 

vilken kunskap som jag eftersträvade att hitta med mitt arbete. Alltså att ta reda på hur 

inkluderingsarbetet upplevs av pedagogen. Det är sedan också viktigt att fastställa de moraliska 

konsekvenser som jag kan se för det planerade arbetet. De moraliska konsekvenser som jag ser 

i min planering var: vilka personers rättigheter som jag ska ha i åtanke i genomförandet av 

intervjuerna som t.ex. att personen som intervjuas kanske inte vill bli inspelad eller vill att 

dokumentationen förstörs när arbetet har avslutats. Dessa två exempel är det som tillsammans 

med individskydd samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet planerades för 

detta arbete. Om eventuella följdfrågor uppkommer när intervjuerna genomförs ska det som 

nämns ovan kommas ihåg så att den interpersonella relationen uppehålls med pedagogen som 

intervjuas. Den interpersonella relationen utgår från tre behov som är viktiga för att denna 

relation ska kunna uppehållas och fungera. Dessa är tillhörighet, kontroll och gemenskap 

(Hjortsjö 2006). Det är därför viktigt att jag som forskare i intervjun ser till att dessa behov 

möts i genomförandet av intervjuerna.  

Kvalitativ forskningsmetod 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod för att samla in data för att kunna besvara det 

syfte som har satts upp för arbetet. Den kvalitativa intervjun kan definieras och beskrivas som 

en intervjumetod där forskaren vill förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Strukturen i den kvalitativa intervjun 

är ungefär samma som i ett vardagligt samtal, men som professionell intervju för den med sig 

ett angreppssätt och en frågeteknik som den är ensam om (ibid.). Intervjutekniken tillåter den 

person som blir intervjuad att välja det som hen vill prata om själv och tala löst och ledigt om 

det som eftersöks. Alltså att den som blir intervjuad kan välja mer fritt vad som är viktigt att 

lyfta fram om det som eftersökes (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna teknik anses passa bra 

till arbetet eftersom det kan ge intervjuer med öppna frågor som låter den som intervjuas 

beskriva fritt om hur denne ser på det som efterfrågas. Detta ses som ett bra sätt att kunna ge 

arbetet bredare och bättre resultat eftersom intervjun då endast kommer att ha få om ens några 

frågor som det går att endast svara ja eller nej på detta i motsats till att genomföra t.ex. en 

kvantitativ intervju som ämnar att samla in hel verksamhets uppfattning inom ett ämne (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Detta anser jag skulle ha gjort det svårare att på ett bra och tydligt sätt 

svara på arbetets forskningsfrågor som ställts inför detta arbete. 
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Metoden valdes för att de uppsatta forskningsfrågorna formuleras med ordet hur, På vilket sätt 

något upplevs, hur något görs (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket gör att denna metod är den 

som kan hjälpa att genera den kunskap som detta arbete ämnar att göra. Av mig som forskare 

upplevs en kvalitativ intervju som det bästa eftersom den ämnar generera kunskap från en 

mindre grupp personer och på så sätt kunna komma in mer på djupet inom det ämne och 

upplevelser som man undersöker. En kvalitativ intervjumetod ses som det bästa valet för att få 

svar på de forskningsfrågor jag ställt. En kvantitativ metod i jämförelse skulle kunnat riskera 

generera fel eller en för stor mängd data för att det skulle ha varit möjligt att använda det på ett 

bra sätt inom arbetets tidsram. 

Perspektivs påverkan på vald metod 

Ett sociointeraktivt perspektiv påverkar detta arbete på det sätt att det vill beskriva hur 

pedagogen upplever inkluderingsarbetet inom sin verksamhet. Detta perspektiv kan ses som en 

synonym till det sociokulturella perspektivet. Eftersom perspektivet menar att man i samspel 

med andra tillägnar sig ny kunskap så ses det som bra att de intervjuer som genomförs i arbetet 

ska ha en kvalitativ karaktär och då ska utformas på ett sådant sätt att de anpassas till personen 

som intervjuas och att svaren man då får blir mer personliga och spontana och på så sätt 

symboliserar stor likhet med verkligheten (Skaremyr, 2010). Genom att utgå från det 

sociokulturella perspektivet på det här sättet upplevs även att intervjuerna kan bli mer spontana 

eftersom de då kan anpassas till de situationer som kan uppkomma under samtalets gång vilket 

ses som ett sätt att också kunna förbättra resultatet av intervjun (Svensson, 2015). Målet ska 

alltså vara att skapa en bra kontakt med den person som intervjuas. Slutligen upplevs valet av 

att genomföra intervjuerna på det här sättet att forskaren kommer att få en bättre helhetssyn på 

miljö, verksamhet och hur arbetet går till och upplevs av den pedagog som intervjuas inom det 

valda området (ibid.). De intervjufrågor som sattes upp för arbetet utformades, ställdes samt 

bearbetades med detta perspektiv i åtanke. 

Etiska övervägningar 
Forskningsarbeten måste utgå från det individskydd som är en viktig del i forskningsarbetet. 

Detta skydd innebär att varje individ har rätt mot otillbörlig insyn i deras livsförhållanden, och 

ska inte utsättas psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2002). Endast information som de själva har gett samtycke till kan användas i t.ex. 

forskningssyfte. Vidare ska ytterligare krav finnas i åtanke i forskningsarbeten. Dessa är 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Som tidigare nämnt ska deltagare 

i forskningsarbeten själva ge samtycke till den information som ges ut. Detta enligt 

samtyckeskravet som ska finnas inom forskningen. Detta krav ska gå hand i hand med 

konfidentialitetskravet eftersom det också här handlar om att all den information som insamlas 

i forskningen ska ges under största möjliga konfidentialitet och att informationen ska förvaras 

på ett sådant sätt att inga obehöriga ska kunna ta del av den. Det sista kravet som ska finnas i 

åtanke är nyttjandekravet. Detta innebär att uppgifterna endast får användas i 

forskningsändamål och alltså inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften. 

Dessa krav inom forskningen är ytterst viktigt att följa vid planering och genomförande av 

forskning av alla slag och något som aldrig får glömmas bort. 
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Av det ovannämnda följs det etiska arbetet på följande sätt: 

• Tydlig med att alltid påminna om individskyddet och att deras deltagande är helt valfritt 

• Förtydliga att all information som ges i intervjun är under sekretess och endast används 

av mig i detta arbete alltså endast i forskningssyfte, detta enligt nyttjande- och 

samtyckeskravet. 

• Material som samlats in förstörs efter avslutat arbete så att det inte riskeras att spridas 

Genomförande 

Inför de tänkta intervjuerna skickades ett brev ut till berörda verksamheter. Där presenterade 

jag mig som studerande och en kort beskrivning av utbildningen och vilken termin som 

genomförs. Sedan beskrev jag arbetets område och arbetets syfte. Brevet beskrev varför jag var 

intresserad av att genomföra ett arbete inom detta område. Jag ville väcka ett intresse hos 

pedagogerna att delta i arbetet. I brevet beskrevs också hur den insamlade informationen 

behandlades i arbetet, att materialet t.ex. förstördes vid arbetets slut. Detta för att skapa en 

trygghet hos den tillfrågade pedagogen att ingen känslig information riskerar att spridas. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en telefon och skedde enskilt i de respektive 

verksamheterna. Intervjuerna genomfördes som planerat på ett ledigt och avslappnat sätt inom 

pedagogernas respektive verksamhet. Detta gjordes därför att jag ser det som ett bra sätt att ge 

de deltagande pedagogerna en god känsla inför sitt deltagande, alltså att de känner sig trygga 

med sitt val att delta i arbetet. Att genomföra intervjuerna på ett ledigt och avslappnat sätt 

innebär att jag hade utformat frågorna på ett sätt som tillåter personen som intervjuas att svara 

mer personligt och alltså inte känna att de måste svara på frågan på ett visst sätt. Exempel på 

en sådan fråga kan vara vad upplever du som viktigt osv. Intervjuerna har utöver detta haft en 

uppskattande och kvalitativkaraktär. En uppskattande karaktär innebär att man som intervjuare 

inte bara ställer frågor som söker svar på en verksamhetsnivå utan även frågor som ligger på en 

mer personlig nivå för den person som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför var 

det viktigt att börja intervjun genom att be den intervjuade att berätta om sig själva, hur de 

själva definierar inkludering och vad de ser som viktigast för att inkluderingsarbetet ska kunna 

genomföras på ett bra sätt. Genom att göra på det här sättet kommer intervjun att få en kvalitativ 

karaktär genom att man får svar på t.ex. vad en person personligen tycker om ämnet samt att 

den då följer en deduktivt tematisk struktur. Efter genomförda intervjuer transkriberades det 

inspelade materialet för att sammanställas i skrivet språk, så att materialet ska kunna ge svar på 

de uppsatta frågorna för arbetet. Denna del av arbetet kommer att beskrivas ytterligare under 

avsnittet som handlar om bearbetning och analys. 

Resultatet presenteras sedan för att få fram svaren på de forskningsfrågor som ställts vid arbetets 

början. Alltså Vad beskriver pedagogerna som avgörande för att inkluderingen ska fungera? 

samt vad upplevs av pedagogerna vara det som försvårar inkluderingen?  

Urvalets genomförande 
Med utgångspunkt från det som tidigare sagts inom urval i detta arbete framkom det snabbt att 

det inte var möjligt att genomföra på det sätt som var tänkt på grund av den låga svarsfrekvensen 

på det mejl som skickades ut angående deltagande. Detta gjorde att endast en förskola valdes 
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vars verksamhet stämmer överens med syftet för detta arbete och därutöver en utomstående 

pedagog. En utomstående pedagog arbetar utanför den verksamhet som man som forskare ska 

studera och det kan ge ytterligare en synvinkel till det ämne som man forskar inom. Två sorters 

verksamheter och deras pedagoger valdes till slut ut för att delta i detta arbete: en förskola samt 

på en inkluderingspedagog som arbetar övergripande i kommunen där arbetet genomförs. Dessa 

val gjordes eftersom det var viktigt att ge arbetet en bred syn på hur inkluderingen ser ut i en 

förskola med flerspråkiga barn utifrån en förskolepedagogs synvinkel men även hos en pedagog 

som arbetar i samarbete med förskolans verksamhet och på en övergripande kommunal nivå. 

Urvalet som görs i arbetet är inte för att jämföra förskolan som deltar i arbetet med någon annan 

verksamhet utan ska istället ha som mål att beskriva hur arbetet kan se ut inom olika 

inriktningar, och ser ut i den valda förskolan. 

För att få sammanhang är det även viktigt i denna del beskriva den verksamhet som deltog i 

arbetet. I förskolan som deltog finns det barn med annat modersmål än svenska. Det finns fem 

avdelningar med plats för 17 barn i åldrarna ett till sex år på varje avdelning. Språket har en 

stor plats i denna verksamhet i deras dagliga arbete tillsammans med barnen som att t.ex. fläta 

in språket i samtliga temaarbeten. Detta arbetssätt har en stor betydelse för detta arbete eftersom 

språket som tidigare nämnts spelar en stor roll för inkluderingsarbetet. 

Bearbetning och analys 
De uppsatta frågeställningarna: Vad beskriver pedagogerna som avgörande för att 

inkluderingen ska fungera? Vad upplevs av pedagogerna vara det som försvårar inkluderingen? 

Är det som fungerar som temasättare för arbetet. Frågeställningarna är de som väljer riktningen 

för arbetet. För utfallet av arbetet är det viktigt att bearbetningen görs på ett sådant sätt så inga 

av de viktiga delarna i det insamlade arbetet förbises. Det första steget i arbetet med att bearbeta 

materialet blir att så ordagrant som möjligt skriva ner det som sagts i intervjun för att sedan 

kunna ta ut det som ses som de viktigaste delarna som kan leda till att besvara de uppsatta 

frågorna som bestämts för detta arbete, samt även de delar som kan ge stöd till att lyfta fram 

inkluderingsarbetets betydelse vid redovisningen av det slutliga resultatet i arbetet. 

När dokumentationen sedan skulle analyseras reflekterade jag över vilken metod som passar 

bäst för detta arbete. Vilket den kvalitativa analysmetoden gjorde eftersom den som tidigare 

nämnt passar för det syfte som jag valt för arbetet. Detta eftersom en kvalitativ metod omfattar 

en mindre grupp personer och då genererar information på ett djupare plan om ämnet för arbetet 

(Hedin & Martin, 2011). Dokumentationen som samlats in från intervjuerna bearbetades för att 

se om materialet bidrog till framtida forskning samt lade en grund för diskussionsdelen av 

arbetet.  

Bearbetning utifrån en tematisk analys 

Arbetet ska som tidigare nämnt utgå från en deduktiv tematisk analysmetod vilket gör att det 

material som samlats in från gjorda intervjuer bearbetas på ett sätt att de svar som samlats in 

jämförs gentemot ens egna uppfattningar om vad materialet skulle beskriva och om inte så 

undersöks vilka skillnader som hittas. 
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Hur ska man analysera? 

När jag sedan hade analyserat det insamlade materialet så upplevde jag att det skulle göras i 

olika delar. Till att börja med måste jag jämföra materialet utifrån tidigare forskning för att 

lägga en god grund för resultatdiskussionen. 

De förväntningar som jag hade att materialet skulle visa var först och främst svar till de uppsatta 

forskningsfrågorna för detta arbete. Men också att det även skulle innehålla praktiska exempel 

på hur deltagande verksamheters inkluderings arbete genomförs. 

Materialet består i det här arbetet utav dokumentation från två intervjuer. Jag använde mig utav 

fyra av analysens sex steg för att bilda en förståelse för insamlat material (Kvale & Brinkman 

2014). Som det första steget säger i dessa sex steg är att intervjupersonen i intervjun beskriver 

sin livsvärld och berättar spontant vad hen upplever, känner och gör i förhållande till det ämne, 

vilket också kunde ses i det insamlade materialet i att intervjupersonen beskrev hur 

verksamheten ställer sig till inkluderingsarbetet. Det andra steget handlar om att 

intervjupersonen ska upptäcka nya förhållanden under intervjun om det ämne som samtalas om. 

Detta kunde inte ses i dokumentationen då det var jag som kom med följdfrågor under 

intervjuns gång. Det tredje steget av analysen handlar om att jag som intervjuare tolkar det som 

intervjupersonen beskriver om inkluderingsarbetet och skickar tillbaka dessa tolkningar. Denna 

del handlar om hur intervjuaren tolkar det som sägs. Detta kunde ses i arbetet mest genom att 

jag som intervjuare ställde min fråga och intervjupersonen svarade. Materialet innehåller inte 

den mängd tolkningar som detta steg som Kvale & Brinkmann beskriver. I det fjärde steget 

tolkades det insamlade materialet av mig genom att jag lyssnade på det inspelade intervjuerna 

och bildade mig en uppfattning om det valda temat och om jag kunde komma fram till något 

som jag inte visste förut. 

Resultat 
I den här delen av arbetet beskrivs resultatet. Resultatet beskriver svaren på de två 

forskningsfrågor som ställdes vid arbetets början. Kapitlet presenterar de personer som deltog 

i de intervjuer som gjordes inom arbetet. I presentationen av resultatet tas också upp vad 

deltagarna värdesätter mest i sitt arbete. Kapitlet tar sedan upp resultatet av de uppsatta 

forskningsfrågorna i en presentation som utgår ifrån dem. Det som beskrivs nedan är det som 

pedagogerna har sagt i de genomförda intervjuerna, alltså det som de ser som det viktigaste för 

verksamheten utifrån de ställda frågorna. De citat som tas upp i två följande avsnitten är vad 

pedagogerna med egna ord beskriver som viktigast för dem sett till inkluderings arbetet. 

Inkluderingspedagog 

”En osäkerhet finns fortfarande inom verksamheten om vad inkluderingsarbetet innebär” 

Den inkluderingspedagog som deltar i arbetet har under 30 år arbetat inom förskolan i 

kommunen där detta arbete genomförs. Hen bär med sig erfarenhet från Frankrike där 

utbildningen till förskolelärare genomfördes. Pedagogen sätter stort värde i inkludering och 

jobbade tio år inom en verksamhet som speciellt inriktar sig till att ta emot nyanlända till 

förskolan. Vidare beskriver hen att denna verksamhet dessvärre stängdes av kommunen 

eftersom det ansågs att varje förskola och skola ska kunna ta detta ansvar, samtidigt som det 
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ansågs att det skedde ett glapp mellan övergången från den här verksamheten till en annan. Det 

gjorde att inkluderingen ändå, trots att introduceringen till svenskan och den svenska förskolan 

hade fungerat bra och hjälpt barnen, försvårades när barnen kom till den nya förskolan. Barnen 

ändå hade ett för litet grepp om svenskan och en fortsatt liten uppfattning om hur den svenska 

förskolan fungerar. Pedagogen beskriver att arbetet som gjordes i denna verksamhet inte alltid 

gjorde det enklare för barnen att inkluderas på ett bra sätt i en annan verksamhet eftersom de 

nya pedagogerna inte alltid har en uppfattning om hur detta arbete ska eller kan gå till. Det är 

därför enligt inkluderingspedagogen viktigt att fortbildning sker för att denna kunskap och 

uppfattning ska finnas hos varje pedagog. 

Inkluderingsarbetet har getts fortsatt betydelse inom kommunen trots att den tidigare nämnda 

verksamheten stängdes genom att ett centrum öppnades så att inkluderingspedagogen kunde 

arbeta för att ge ett fortsatt stöd till varje verksamhets inkluderingsarbete. Ett stöd ges 

exempelvis genom att hålla seminarier där pedagoger från verksamheter inom kommunen kan 

få ytterligare kunskap om inkludering och interkulturellt förhållningsätt. Denna utveckling var 

viktig för inkluderingspedagogen.  

Vidare anser inkluderingspedagogen att det är viktigt att komma ihåg att arbetet inom denna 

verksamhet inte bara finns för nyanlända barn utan även de barn som är födda i Sverige men 

som ändå talar ett annat språk i hemmet. För pedagogen är det viktigt att inkludera varje barn 

oavsett var de kommer ifrån och vilka förutsättningar de har när de kommer till förskolan.  

Som Inkluderingspedagog och utbildad förskolelärare arbetar hen mot alla förskolor och 

förskoleklasser med inkluderingsfrågor och interkulturellt förhållningssätt. Ett arbete som av 

hen ses en viktig grund för att kunna arbeta med inkludering av varje barn i förskolan.  

Förskolelärare 

”En tydlig dialog om inkluderingsarbetet är viktigt för verksamhetens arbete inom det” 

Under sex år har pedagogen arbetat inom förskolan med barnens bästa som viktigaste mål med 

sitt arbete. Det är för hen viktigt att arbeta för att ge varje barn en så bra förskoletid som möjligt 

och samtidigt få möjligheten att mötas av lärandesituationer på ett lustfyllt sätt. Detta är viktigt 

eftersom förskolan ska lägga grunden för att stimulera barnen till att bli goda 

samhällsmedborgare. 

Förskoleläraren arbetar inom en verksamhet som består utav fem åldersblandade avdelningar 

med barn i åldrarna ett till sex år. Verksamheten anpassar i största mån sitt arbete efter barnens 

önskningar, intressen och behov när temaarbete planeras och genomförs. Verksamheten arbetar 

även medvetet utifrån värdegrundsfrågor. Verksamheten arbetar utifrån läroplanen med fokus 

på språk, matematik, teknik och naturvetenskap. 

Pedagogernas beskrivning av vad som är avgörande för att inkludering ska fungera 

Nedan följer det som har sammanställts utifrån de svar som de deltagande pedagogerna har gett 

under intervjun. Den dokumentation som presenteras grundar sig alltså i pedagogernas tankar 

om vad de anser är viktigt för inkluderingsarbetet inom förskolan. Det som beskrivs är alltså en 
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sammanställning av vad pedagogerna ansåg är viktigast för inkluderingsarbetet. Vem som sa 

vad kommer därför inte beskrivas. 

Det som är avgörande är att det i arbetslagen finns pedagoger som är medvetna och förstår vad 

inkludering innebär för arbetet i förskolan. En dialog inom arbetslagen behövs för att skapa en 

förståelse för att varje person har olika ”ryggsäck” vilket påverkar vad de bär med sig och som 

också gör att man som pedagog inte kan ta för givet att hur jag ser på omvärlden är lika som 

någon annan. Det är därför viktigt att ha en förståelse för att man kommer att se saker på olika 

sätt. Det är viktigt att möta människor utifrån detta synsätt. Att inom arbetslaget synliggöra 

varje pedagogs förhållningsätt inför arbetet är viktigt och att arbeta för ett likvärdigt 

förhållningsätt anpassat utifrån styrdokumentet är också viktigt. 

Det är viktigt att inkluderingsarbetet når alla barn i både förskolan och skolan, och att ha en 

jämlik skola för alla barn. Detta för att kunna ge varje barn den bästa möjligheten att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. Detta innebär att varje pedagog ska kunna se varje barn som 

unikt och inte ta för givet att barnet ska kunna vissa saker vid en viss ålder. Det ska inte handla 

om att barnet har ett annat språk, utan att det ska ses som en individ som har sina egna 

förutsättningar som man ska bemöta på rätt sätt. Inkludering handlar mycket om 

värdegrundsfrågor och demokratiska rättigheter. Ett annat modersmål ska av pedagogen ses 

som en möjlighet att kunna hjälpa barnet i dess utveckling. Som pedagog måste man skaffa sig 

kunskap om flerspråkighet och lyfta fram betydelsen av att bevara och att stärka modersmålet. 

God kunskap i ett annat språk underlättar för att kunna lära sig svenskan som ett andra språk. 

Det är dessutom identitetsstärkande att kunna känna trygghet i att ha ett annat modersmål. 

Därför är det viktigt att förskolan lyfter fram olika språk och legitimerar dem. Detta är i sig 

viktigare än språket i sig. Språkutveckling främst inom modersmål är först och främst 

föräldrarnas ansvar och därför inget som de ska överlämna till verksamheten. Som pedagog ska 

man kunna lyfta språket och synliggöra det och samarbeta med hemmet i deras barns utveckling 

av modersmålet som t.ex. dela böcker eller sånger samt olika ord som kan användas i 

verksamheten. Detta så att barnet skapar en trygghet till sitt språk. Att barn har ytterligare språk 

ska ses som normalt och vara något positivt för alla barn i förskolan. Man ska dock komma 

ihåg att inte bara fråga barnet om olika ord eftersom det kan ses som jobbigt för barnet sett till 

deras olika förutsättningar. Man ska istället jobba för att intressera de andra barnen för det andra 

modersmålet eftersom det då kan hjälpa det flerspråkliga barnet att själv få ett intresse för sitt 

modersmål. Det är viktigt att vara lyhörd för vad barnet vill och hur det kan gå till väga i att 

utforska sitt språk. Man ska skapa en ”vi kan-känsla” hos barngruppen. Varje pedagogs 

förhållningsätt spelar stor roll för hur detta arbete genomförs. Det är också viktigt att ha en 

öppen dialog i arbetslaget om hur man ser på inkludering och hur arbetet ska gå till väga på 

bästa sätt. Arbetslaget ska se ett gemensamt ansvar för detta arbetssätt och att de har en läroplan 

att följa som säger att inkludering ska ske och att de ska vara öppna för andra kulturer. 

Förskolechefen har ett ansvar här och ska ge förutsättning för att arbetet genomförs och att ge 

stöd så att en samsyn skapas i verksamheten. Fortsatt är det viktigt att som pedagog visa intresse 

för barnets språk och informera hemmet om hur arbetet med inkludering sker i verksamheten. 

Detta för att hemmet ska få rätt information samt känslan att förskolan ser familjens modersmål 

som viktigt och att deras barn får stöd att värna om det. Men också att skapa ett samarbete med 

hemmet och prata om hur de ser på språket och att informera om dess värde. Slutligen ska också 
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hemmet som tidigare nämnt även informeras om att ansvaret för språkutveckling ligger hos 

hemmet och att förskolan ska finnas som stöd. En öppen dialog är det som pedagogen anser 

stödjer inkluderingsarbetet i förskolan. Det är detta som förskolechefen måste ge stöd till, en 

bra hjälp här är att använda läroplanen för att föra en dialog om hur man arbetar. Man kan ställa 

sig frågor som: Hur gör vi med de barnen vi har? Hur når vi till familjerna? 
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Pedagogernas beskrivning av vad som kan försvåra inkluderingen 

Inkluderingsarbetet inom en kommun är ett stort arbete och det som kan försvåra arbetet inom 

inkludering är förståelsen på varje nivå för hur arbetet ska utföras. Alla verksamheter befinner 

sig i olika stadier i arbetet och därför måste man arbeta för att inkludering ska bli en fråga för 

alla, alltså att motverka att någon verksamhet säger ifrån sig arbete eftersom de inte har något 

flerspråkigt barn i sin verksamhet. Vidare så kan arbetet också försvåras om pedagogen fastnar 

i barnens olikheter i stället för att se dessa som en tillgång som ska tas tillvara. Detta leder till 

att arbetet blir svårt att genomföra på ett bra sätt. Detta gör än en gång samsynen, dialogen och 

bemötandet viktigt för arbetets framgång. Man måste sträva efter en likvärdig förskola för alla 

barn, det kan inte väljas bort eftersom styrdokumentet säger att arbetet ska ske. Arbetslaget ska 

inte se inkludering som ett hinder utan ska fokusera på lösningar för eventuella motgångar eller 

svårigheter, exempelvis som det tidigare nämnda barnantalet. 

Hur organisationen är upplagd är också något som kan försvåra arbetet eftersom det har 

betydelse för hur man väljer att gå till väga med inkluderingsarbetet. Främst är det de personer 

i verksamheten som inte är öppna för flerspråkighet och inte visar det intresse som krävs för att 

inkluderingsarbete ska kunna genomföras som är ett hinder. Det är detta som tar tid eftersom 

det många gånger inte handlar om att en pedagog inte är öppen för inkludering och 

flerspråkighet utan inte riktigt vet hur hen ska bemöta arbetet som detta innebär. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Eftersom inkluderingsarbetet är ett sådant omfattande ämne skapade det ett problem när valet 

föll på att generellt beskriva hur pedagogen upplever det, vilket ses som anledningen till 

motgången i att väcka ett intresse för ett deltagande. Ämnet och målet kunde uppfattas för 

otydligt och omfattande för de pedagoger som tillfrågades och vad som förväntades av deras 

deltagande. Detta märktes också vid genomförandet av intervjuerna. Pedagogerna kunde endast 

svara på det sätt som intervjufrågorna hade valts att ställas vilket gjorde att de endast kan 

beskriva hur arbetet går till och inte mer, alltså inte kunde ge några praktiska exempel inom 

verksamhetens inkluderingsarbete, detta efter både frågorna som planerats före intervjun samt 

följdfrågorna som uppkom under intervjun. Detta kan bero på främst två saker, antingen min 

oerfarenhet i att genomföra intervjuer eller att pedagogen endast kunde beskriva arbetet utifrån 

det som sagts i arbetslagen. Vidare så skulle ett bättre val för genomförandet istället varit att 

som forskare ställt sig en praktisk fråga eller problem som man sedan med hjälp av pedagogen 

kunnat ha provat i förskolans verksamhet. Detta skulle ha hjälpt till att skapa ett riktigt intresse 

för ett deltagande och gjort det lättare att kunna använda sig av språklig analys och gjort svaren 

från pedagogen så personliga att även den narrativa analysmetoden lättare skulle ha kunnat 

användas. Som rapportskrivare förstår jag nu att det är viktigt att inför ett arbete noga planera 

hur jag väljer att sätta upp och genomföra undersökningen av det valda ämnet. Det kommer då 

att bli enklare inte bara för en själv att genomföra arbetet utan även lättare för de personer som 

ska delta i arbetet att förstå det och kunna ge bästa möjliga svar på de frågor som ställts för 

arbetet och kunna skapa den narrativa berättelsen som skulle kunnat hjälpt resultatet för detta 
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arbete i det att jag som forskare då kunnat forma frågorna på ett sätt som eventuellt kunnat ge 

en djupare inblick i pedagogens verksamhet. Efter genomfört arbete förstås nu att valet av 

metod och tillvägagångssätt spelar en avgörande roll för vilket resultat man som forskare 

kommer att få av arbetet men också att fel metod även kan försvåra genomförandet om den inte 

riktigt stämmer överens med vad arbetet ämnar resultera i. Men efter genomfört arbete ser jag 

ändå det positiva med valet av intervju som metod med en kvalitativ inriktning istället för en 

kvantitativ för mitt arbete i det att det kan hjälpa mig som student att skapa en god kontakt med 

de som ska delta i arbetet. Med det så syftar jag på att intervjun som metod kan hjälpa till att 

skapa ett större förtroende mellan student och den person som blir intervjuad än vad en kontakt 

genom epost eller telefon skulle ha gjort. Den dokumentation som erhålls blir mer personlig vid 

användandet av intervju. En kvantitativ metod anses heller inte ha fungerat i detta arbete på 

grund av den låga antalet medverkande verksamheter. 

Detta att ha använt mig av intervjun som metod för att besvara de forskningsfrågor som jag 

ställt mig inom detta arbete så kan jag se kopplingar till det som Ball (2010) beskriver ska ses 

vara förskolans roll nämligen synen att förskolan är viktig för att skapa en god grund för barnets 

framtida lärande. Detta var något som framgick tydligt i genomförda intervjuer. Det som jag 

dock saknade från resultatet utifrån denna metod var praktiska exempel på vilket sätt 

verksamheten som deltog upplevde inkluderingsarbetet på till exempel kommunal nivå alltså 

vad pedagogerna upplever att kommunen gör för att hjälpa inkluderingsarbetet att fungera i 

verksamheten eftersom Ball lyfter det som viktigt för att barnet ska kunna lära sig utifrån sina 

egna förutsättningar i förskolan och längre fram i tiden. Vidare så kan jag se likheter mellan det 

som står i litteraturen och det som framgick i intervjuerna i att synen på att flerspråkighet är en 

tillgång för verksamheten men skillnaden i att det inte framgick om arbetet görs på den nivå 

som Ball beskriver. Men en för mig avgörande skillnad jämfört med det som Ball beskriver och 

det som framgick av intervjuerna är synen på betydelsen av att hjälpa barnen med att bibehålla 

sitt modersmål trots att svenskan är det språk som används av majoriteten av personerna inom 

verksamheten. Vidare så kan utfallet av att använda intervju som metod för att besvara 

forskningsfrågorna också visa på en samsyn mellan det som Ljunggren (2013) tar upp som 

viktigt angående både förälderns men också barnets möjlighet att påverka förskolans 

verksamhet. En samsyn som ser hur viktigt där är att barnens omgivning fylls på ett sätt som 

hjälper barnet att se betydelsen av sitt eget modersmål samt väcker ett intresse för andra språk 

och på så sätt värnar om den viktiga samhörighet som detta ger verksamheten.  

Jag vill också diskutera valet av att utgå från en tematisk indelning av formuleringen av 

intervjufrågorna samt en tematisk analys av dessa efter genomfört arbete. Jag känner att detta 

var det rätta valet för mig eftersom det ses som ett bra sätt att hjälpa mig strukturera upp mina 

intervjuer så att de blev lättare för mig att genomföra på ett bra sätt men också lättare för de 

pedagoger som deltog i arbetet att förstå vad som efterfrågades. 

Slutligen vill jag även diskutera valet av att använda antingen svag eller stark inkludering i 

arbetet. Jag är efter genomfört arbete kluven på dessa olika inriktningar av inkludering i det att 

jag håller med båda i att inkluderingsarbetet ska tillåtas att ta tid eftersom det är så viktigt men 

inte att arbetet inte passar alla barn samt att det är viktigt att varje barn får synas i förskolan. 
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Jag känner att det tål att diskuteras om det går att kombinera dessa med varandra i andra arbeten 

eller om det är bättre att välja en av dessa för att behålla en tydlig riktning för arbetet. 

Resultatdiskussion 

Efter att ha genomfört detta arbete kan man tydligt se att pedagogen inom förskolan har klart 

för sig vad styrdokumentet säger att verksamheten har som skyldighet att göra när det kommer 

till inkluderingsarbetet. Alltså att barnet ska ha möjlighet att utveckla sin identitet, delaktighet 

till sin egen kultur och att utveckla ett nyanserat talspråk (Skolverket, 2010). 

Förskolepedagogen förespråkar att i hens verksamhet råder en öppen dialog om samsyn om vad 

inkluderingsarbetet är och vad som måste göras för att det ska lyckas. Inkluderingspedagogen 

upplever att många verksamheter har kommit långt på vägen till ett väl fungerande 

inkluderingsarbete men att det fortfarande råder en osäkerhet i verksamheter som inte har 

kommit lika långt i samsynen om vad inkludering innebär och vilken betydelse det har för 

arbetet. Det kunde jag som forskare märka eftersom det var en stor utmaning att finna 

verksamheter som ville delta i intervju i det här arbetet. Att en osäkerhet om inkluderingsarbetet 

upplevs finnas inom förskolan ger ett osäkert resultat för detta arbete. Skolinspektionen lyfter 

fram att förskolechefen ska se till att det finns en tydlig roll och arbetsfördelning inom 

verksamheten så att arbetslaget kan genomföra inkluderingsarbetets olika delar som att till 

exempel värna om flerspråkighet och modersmål samt betydelsen av samarbetet med hemmet 

(Skolinspektionen, 2016). 

Går det då att efter genomfört arbete säga att man som forskare har lyckats att svara på de frågor 

som ställts inför arbetet trots valet av hur arbetet skulle genomföras? Både ja och nej. Ja på det 

sätt att resultatet visar att pedagogen ute i verksamheten tar inkluderingsarbetet på största allvar 

och många gånger har en uppfattning om hur det måste genomföras. Resultatet visar emellertid 

att det fortfarande finns en osäkerhet inför arbetets betydelse för verksamheten. Nej på det sätt 

att resultatet saknar praktiska exempel på hur arbetet görs samt exempel på personliga 

upplevelser hos respektive pedagog. Det gick inte att få ett tydligt svar på frågan om de 

aktiviteter som tidigare nämnts är viktiga för inkluderingsarbetet sker: öppen dialog inom 

arbetslaget och samarbete med hemmet. Avslutningsvis hoppas jag att publiceringen av detta 

arbete kan hjälpa den som läser det att se betydelsen av att inkluderingsarbetet görs på rätt sätt 

så att alla barn i förskolan på bästa möjliga sätt kan få den hjälp de behöver för att bli den person 

som de önskar att bli. 

Jag måste också ta upp det som jag i bakgrundsdelen av detta arbete ansåg som viktigt för 

genomförandet av detta arbete. Det första jag vill diskutera från den litteratur som jag har använt 

mig av i bakgrundsdelen av detta arbete jämfört med det resultat jag har fått efter genomfört 

arbete är själva frågan om vad inkludering är och vad som sagts i intervjuerna. Det som (Bauer 

& Johannson, 2011) säger är det som ska ske i verksamheten: Att varje barn trots sina 

förutsättningar ska få möjligheten till en likvärdig förskola. Detta är något som jag får en tydlig 

bild av från de pedagoger som deltog i detta arbete eftersom detta är vad de upprepar i samtliga 

svar som de ger till de frågor jag ställt. Att samtliga pedagoger har denna syn på deras 

verksamhets betydelse för barnets välmående och framtida lärande är ytterst betryggande att 

kunna rapportera i resultatet för detta arbete. Det är också betryggande att se att integrering av 

barnen inte finns som ett alternativ för pedagogerna och att det endast finns ett inkluderande 
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tankesätt i deras verksamheter. Att detta skulle vara fallet var det som jag hade hoppats eftersom 

barnen inte ska särbehandlas oavsett deras förutsättningar. 

Jag vill även diskutera den tidigare forskningen inom inkludering. Det som (Ball, 2010) i sin 

forskning säger om att förskolan spelar en viktig roll för att skapa en god grund för barnets 

framtida lärande och utveckling som att till exempel stärka barnets självkänsla och uppmuntra 

lärande. Detta är något som kan ses i resultat från intervjuerna. Det som här dock kan ses som 

en skillnad mellan vad litteraturen säger är viktigt och det som sades i intervjuerna är på vilket 

sätt och omfattning kommunen där arbetet genomfördes prioriterar förskolan. Min erfarenhet 

är att jag har sett skillnader i detta runt om i den stad som jag är verksam i. Dessa skillnader 

ligger främst i vilka lokaler som erbjuds barnen. Detta har stor påverkan på vilken verksamhet 

som kan erbjudas barnen enligt mig. Det är vidare även oklart om det också finns skillnader i 

det som (Ball, 2010) skriver angående flerspråkighetens plats inom pedagogernas 

verksamheter, i om det aktivt arbetas för att den värnas och om den ses som en tillgång inom 

verksamheten (ibid). Personligen skulle jag vilja se att varje verksamhet gjorde sitt yttersta för 

att så skulle vara fallet, då jag själv ser hur positivt det är att ta sig tid att oavsett om man endast 

lärt sig ett fåtal ord på ett annat språk att aktivt använda dessa med flerspråkiga barn då de ofta 

blir väldigt glada och intresserade av att höra sitt eget språk.  

Till sist finns det även en skillnad på vad som sades i intervjuerna och det som (Ball, 2010) ser 

som en tillgång med att inkludera barnens modersmål inom förskolan. Skillnaden är att det även 

här var oklart till vilken grad detta sker inom verksamheterna i det att endast få exempel gavs i 

intervjuerna t.ex. att alltid ha en öppen dialog inom arbetslagen. Efter att ha tagit del av tidigare 

forskning då förstår man ju hur viktigt detta är för ett lyckat inkluderingsarbete. 

Implikationer för yrkesuppdraget 

Det som jag framför allt har lärt mig efter genomfört arbete är att inför mitt framtida yrke se 

betydelsen av en öppen dialog inom arbetslaget. Eftersom en dialog inom arbetslaget kan hjälpa 

inte bara ens eget arbete inom omfattande områden som inkluderingsarbetet men också ens 

möjlighet att delta i undersökningar som efterfrågas av studenter och forskare av olika slag. 

Alltså att se till att man som arbetslag vet vad ett specifikt arbete innebär och hur man ska 

genomföra det på bästa sätt. Men också då kunna ha den säkerhet som behövs för att kunna ge 

bästa möjliga hjälp till tidigare nämnda student eller forskare. Det som jag har lärt mig inför 

mitt framtida yrke är alltså betydelsen av en öppen dialog, vikten av att reflektera över valet av 

metod och genomförande innan arbetet inom ett visst område påbörjas så att arbetet kan 

genomföras på ett bra sätt och minska risken för att mer allvarliga problem ska uppstå under 

arbetets gång, men också att det sätt man väljer att göra något på i slutänden påverkar på vilket 

sätt man kommer att kunna erbjuda barnet en trygg miljö där de kan få en bra start till sitt 

framtida lärande. 

Jag vill även nämna vilka tankar jag har angående vilka konsekvenser som kan uppkomma för 

varje individuell pedagog om ett ökat inkluderingsarbete genomförs samt om flera språk ska få 

en större plats i verksamheten. Det positiva med att inkluderingsarbetet och flera språk får ta 

mer plats i förskolan anser jag kan hjälpa många pedagoger att öka kvalitén på dennes 

pedagogiska arbete. Med ökad kvalité menar jag att pedagogernas förståelse för barnets 

livsvärld och dess betydelse för barnets framtida lärande förbättrar deras möjligheter och 
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motivation att hjälpa barnet att utveckla och behålla sitt modersmål. Det som kan ses som 

negativt för ett ökat arbete inom dessa områden är den stress som det kan orsaka för vissa 

pedagoger. Detta eftersom yrket i sig idag kan vara mycket stressande och att detta kan leda till 

en ökad mängd sjukskrivningar inom vissa arbetslag. Jag ser det därför som viktigt här att 

förskolechefen ger ett ökat stöd till varje arbetslag för att motverka eventuell skadlig stress som 

detta innebär för förskolans verksamhet. 

Förslag till fortsatt forskning 

Den fråga som man först ställer sig av det resultat som erhållits av det insamlade materialet är 

den osäkerhet som upplevs finnas inom verksamheterna i staden som detta arbete genomfördes 

i. Som forskare kan man ställa sig frågan hur omfattande denna osäkerhet är? Är det endast ett 

fåtal som känner denna osäkerhet inför inkluderingsarbetet eller är det ett större antal 

verksamheter som känner denna osäkerhet? Detta ses som något som skulle vara intressant att 

undersöka ytterligare. Om denna osäkerhet är omedveten inom arbetslaget vilka följder har eller 

kan det få för arbetslagets möjlighet att utföra dess uppdrag? Eftersom inkluderingsarbetet är 

ett så pass avgörande område för verksamhetens genomförande kan man som forskare även 

fråga sig hur medveten förskolechefen är om att det eventuellt finns en osäkerhet inför 

inkludering inom hens verksamheter? Och vad görs för att stödja arbetslagen i dess förståelse 

för inkludering? Vidare ses det som intressant att få ta del av mer praktiska exempel av 

inkludering eftersom det upplevdes som något som saknades i resultatet för detta arbete, 

eftersom det kan ses som ett sätt att ge mig som forskare en ytterligare möjlighet att få en 

förståelse för inkluderingsarbetet i förskolan. Vårdnadshavarens syn samt förståelse för 

inkluderingsarbetet och dess betydelse är också något som ses som intressant för en bättre 

förståelse för området och det resultat som samlats. Detta eftersom vårdnadshavaren ska ges 

möjligheten att påverka verksamheten för deras barn. Praktiska exempel av dessa två områden 

anses ha hjälpt att ge ett mer omfattande resultat och förståelse för det material som samlats in 

under arbetets gång. Inkluderingsarbetet är omfattande och det ses som avgörande att som 

forskare se till att skapa en förståelse för området som det forskas inom och på bästa sätt kunna 

rapportera om det. Till sist vill jag nämna att den problematik angående barngruppens storlek 

som beskrevs i början av det här arbetet visade sig inte vara något som sågs som problem för 

Förskolepedagogen som deltog i detta arbete. Efter genomfört arbete kan man fråga sig själv 

om det endast upplevs som ett problem för mig, eller om synen på gruppstorleken är något som 

pedagogen jobbar utifrån. Jag anser att det kan vara intressant att i framtida forskning undersöka 

om gruppstorleken har en verklig påverkan på till exempel inkluderingsarbetet.  
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Bilagor 
Inbjudningsbrev     Bilaga 1 

Hej  

Mitt namn är Leopoldo Vallejos Grenholm och jag studerar just nu till förskolelärare vid Luleå 

tekniska universitet. Utbildningen har haft en Naturvetenskaplig inriktning vilket har varit den 

första som har genomförts på universitetet. Den sista terminen i utbildningen är nu påbörjad 

och den består av examensarbetet som genomförs inom valfritt ämne kopplat till utbildningen. 

Det område som är tänkt för detta arbete är att undersöka hur inkluderingen av flerspråkiga barn 

upplevs fungera av pedagogen i förskolans verksamhet. Arbetet vill föra fram betydelsen av en 

likvärdig förskola där barnen oavsett sina förutsättningar behandlas lika och hur arbetet kan 

göra skillnad för att förbättra arbetet inom det valda området i förskolan. Det är också intressant 

för arbetet att beskriva detta utifrån olika inriktningar som verksamheten kan ha. Arbetets 

frågeställningar som ligger till grund för den intervju som efterfrågas av er är: Vad är det som 

ses avgörande för att inkluderingen ska fungera? Vad kan försvåra inkludering? I arbetet 

kommer det att ställas intervjufrågor. Det som sägs under denna intervju kommer att spelas in 

med hjälp av en telefon och intervjun beräknas ta uppåt en timme att genomföra. Den 

dokumentation som fås in under intervjun kommer sedan att skrivas om från talat språk till 

skrivet. Det insamlade informationen kommer endast att ses av mig och sedan efter genomfört 

arbete förstöras så att dokumentationen inte riskerar att spridas. Det färdiga arbetet kommer att 

finnas tillgängligt och läsbart på Luleå tekniska universitets hemsida(www.ltu.se) under mars 

månad.  

Jag hoppas att ni på xxx förskola finner ett deltagande i detta arbete intressant och ser fram 

emot ett framtida möte 

Med vänlig hälsning  

Leopoldo Vallejos Grenholm  

Epost: leogre-3@student.ltu.se  

Tel: 0761332560 

  

http://www.ltu.se/
mailto:leogre-3@student.ltu.se


   

 

 

Intervjufrågor     Bilaga 2 

1.Hur länge har du arbetet inom verksamheten? 

B) Vad är viktigast för dig i ditt arbete? C)Vad saknar du inom verksamheten? 

2.Om jag säger inkludering vad betyder det för dig, (definiera inkludering)? 

3.Vad ser du som avgörande för att inkluderingen ska fungera? 

A) Beskriv vad som gör varje del avgörande för inkluderingsarbetet ska bli framgångsrikt? 

4. Kan du beskriva hur ni tar emot nya barn som inte talar svenska 

5.Vad kan försvåra inkludering? 

A) Vad är det avgörande anledningen för att detta försvårar inkluderingen? B) Vad ser du för 

eventuella lösningar till dessa? 

6.Vad för dig är viktigast för att inkludering ska fungera? 

7. Beskriv den hjälp som arbetslaget får med inkluderings arbetet?  

8. Finns den kompetens i arbetslaget som krävs för att arbetet ska kunna genomföras 

B) Om ja: Vilken kompetens finns? B) Om nej: sker fortbildning? 


