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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om inkludering och vilka 
dilemman som kan uppstå. För att ta reda på detta har vi genomfört fokusgruppsdiskussioner och när 
vi har analyserat har vi använt oss av diskursanalytisk metod. Inkludering är ett komplext begrepp och 
pedagogerna har svårt att förklara inkluderingens betydelse. Pedagogerna kommer fram till att 
inkludering är att ”Alla barn ska vara med”, vilket blev vår huvudtes. Att alla barns ska vara med är 
en vision som pedagogerna har. Samtidigt talar de om att de inte kan tvinga ett barn att vara med. Det 
uppstår motsättningar och dilemman till denna inkluderingsdiskurs. Det uppkommer vissa teman av 
pedagogernas vision och dessa är: delaktighet, anpassning, positiv uppmärksamhet, verksamhetens 
måste fungera, pedagogens profession, barn med särskilda behov, religion, barns behov, barns ålder 
och drömbilden av inkludering. I samband med dessa teman har dilemman uppkommit och 
inkluderingen har blivit problematisk i relation till: barns egen vilja, barns särskilda behov, religion, 
barns behov och barns ålder.  

Nyckelord 
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Förord 
Intresset för inkludering uppstod efter våra besök på respektive VFU-platser där pedagogerna arbetade 
på olika sätt när det gällde inkluderingsperspektivet. Vi funderade kring vad det var som gjorde att 
pedagogerna agerade olika och vilka sätt som var rätt att handla. Det här blev ingången i vårt tänkande 
kring ämnet inkludering på förskolan. Vi vill i första hand tacka vår handledare Sofia Frankenberg 
som givit oss många råd kring alla delar i vår uppsats. Hon har tagit sig tiden till att ordentligt och 
noggrant läst igenom vår uppsats och kommit med konstruktiv kritik vilket har hjälpt oss att utveckla 
och omarbeta vår text. Vi vill också tacka våra familjer för det stöd vi fått och speciellt vill vi tacka 
Ricardo Cancino, Maria-José Cendrowskas far, som hjälpt oss i utvecklandet av vår text när vi fastnat. 
Ett stort och varmt tack, utan er hade vi inte lyckats! 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har i denna studie valt att dela upp arbetet jämt mellan oss. Vi har delat upp olika texter och sedan 
har vi diskuterat det vi läst tillsammans. En del av texterna har varit så pass relevanta att vi båda har 
läst texten. Vi valde att utföra fokusgruppsdiskussionerna var och en för sig och vi utförde två var. 
Olika delar av uppsatsen har vi också delat mellan oss. Exempelvis så har en av oss skrivit lite mer på 
teorin och den andra har skrivit lite mer på tidigare forskning. När vi skrivit klart något har vi alltid 
skickat texten till den andra för läsning. Vi har hjälpt varandra med grammatik, meningsuppbyggnad 
och tips och idéer om hur vi kan utveckla uppsatsen. Analysen och diskussionen har vi arbetat med 
tillsammans eftersom det är två viktiga delar i arbetet. Vi har hela tiden kommunicerat och samarbetat 
med varandra.  
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Inledning 
Vad är inkludering och hur jobbar förskolan med det? Enligt Professor Claes Nilholm är det knappt 
någon som vet, vilket kan uppfattas som lite märkligt eftersom det är ett aktuellt ämne i dagens 
samhälle(Arndt 2014). Enligt Nilholms & Görgensson(2007, s. 29) betyder inkludering att 
verksamheten ska anpassas efter barnet och inte som det tidigare varit när barn ska anpassas till 
skolans verksamhet.  

Salamancadeklarationen(Svenska UNESCO-rådet 2006, s. 10) grundades 1994 vilket innebar att alla 
människor har rätt till utbildning oavsett handikapp. Salamancadeklarationen (Svenska UNESCI-rådet 
2006, s. 9) använder det engelska ordet inclusion och på svenska har det översatts till integrering. 
Enligt Nilhom (2006, s. 13-14) är integrering ett begrepp som har en nära relation till inkludering. 
Inkludering är en process och syftar till att verksamheten ska utformas efter individens behov medan 
integrering är när individen anpassas till den plats den är avsedd att befinna sig på. Däremot anser 
Emanuelsson(2004, s. 107) att ordet integrering har mist sin originella betydelse på grund av att det 
föregås av segregering. Detta har lett till att institutionernas organisering av att integrera barn med 
särskilda behov i det ordinarie rummet blivit att ta barnet från ett rum och in till ett annat. Denna 
misstolkning anser Emanuelsson(2004, s. 106) som bedrövande. Kanske ligger det något i det 
Emanuelsson säger om att uppmana till förståelse för språkets betydelse?  

Nilholm & Görgensson(2007, s. 30-31) talar om att vi alla är olika och att olikhet ska ses om en 
tillgång till gruppen. Olikheter ska inte begränsas till enbart barns svårigheter utan kan likväl handla 
om modersmål, etnisk bakgrund och religion.  

Inkludering som begrepp används inte i förskolans läroplan. Däremot är värdegrunden en viktig del 
och det skrivs om människors lika värde, integritet och frihet(Skolverket 2010, s. 4). För att förhindra 
diskriminering kom Salamancadeklarationen och en diskrimineringslag upprättades för dessa barns 
rättigheter i samhället. Diskrimineringslagen(SFS2008:567) ska främja lika rättigheter och möjligheter 
inom utbildningsväsendet:  

”En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt 
skollagen ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att 
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.”  

I vår tidigare forskning kommer vi att presentera svenska och utländska studier som behandlar 
inkludering utifrån olika perspektiv. Bland annat fokuserar tidigare forskning på personalens 
utbildning och attityder(Engstrand, Roll-Pettersson 2014; Varcoe & Boyle 2013). Andra fokuserar på 
att lärarna och pedagogerna behöver erfarenhet, kompetens och anpassade miljöer för att kunna arbeta 
inkluderande(Van De Putte & De Schauwer 2013 & Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu; İşcen 
2014). Assarsson(2007) däremot belyser diskurserna i pedagogernas tal och hur dessa sätts i rörelse i 
praktiken vilket gör att många dilemman uppstår inom förskola och skola. 

Inkludering som begrepp är något som det talas positivt om. Ordet började användas i USA och fick 
ett starkt fäste inom utbildningsinstitutionerna som sedan spreds runt om i världen. Däremot används 
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inte begreppet så ofta och många är osäkra på dess egentliga betydelse(Nilholm 2006, s. 5-6). Om 
pedagogerna inte vet exakt vad inkludering handlar om uppstår svårigheter. Eftersom det inte finns ett 
självklart sätt att arbeta med inkludering uppstår det motsättningar. Faktorerna kring inkluderingens 
dilemman är många beroende på hur man riktar blicken. Beroende på hur de rådande diskurserna 
fungerar påverkas vi hur vi tänker, talar och handlar i olika situationer. Det finns inte alltid en rådande 
diskurs utan det finns flera och ibland motsätter de sig varandra och dilemman uppstår.  

Med ett diskursanalytiskt perspektiv synliggör vi rådande diskurser och dilemman inom inkludering i 
förskolan. Har det någon betydelse vad ett begrepp innebär och gör det något med vårt tänkande, språk 
och handling? I teoretiskt perspektiv kommer vi närmare beskriva diskursanalytiskt teori och hur 
diskurser påverkar hur vi agerar. I metoden beskriver vi hur vi gått tillväga när vi utfört våra 
fokusgruppsdiskussioner, hur vi gjort vår analys och olika etiska aspekter i studien.  

Tidigare forskning 
Här kommer vi att presentera tidigare forskning inom området inkludering och diskurser i förskolan. 
Vi kommer att diskutera olika studier inom både förskola och skola. Under rubriken ”Talet om 
inkludering” ligger fokus på hur pedagoger talar om inkludering och hur språket används utifrån olika 
diskurser. ”Erfarenheter och attityder” handlar om hur pedagogers erfarenheter om inkludering och 
deras attityder påverkar deras förhållningssätt. Under rubriken ”Utbildning” diskuteras om utbildning 
påverkar pedagogerna till hur de handlar och talar om inkludering.  

Talet om inkludering 
Syftet med Assarsons(2007, s. 16-18) avhandling är att skapa kunskap om hur pedagogerna 
konstruerar mening i ”en skola för alla”. Utgångspunkten i studien är hur språket påverkar olika 
praktiker i förskolan. Studien utgår ifrån diskursanalytisk teori och beskriver förhållandet mellan 
diskurser och pedagogisk kompetens i skolan. Både förskolan och skolan vilar på en värdegrund som 
har funnits förankrad i verksamheten under en lång tid. Förskolans läroplan, Lpfö98/10(Skolverket 
2010) strävar efter att barnen ska utveckla kunskap och värden. ”En viktig uppgift för förskolan är att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna som det svenska samhället vilar på”(Skolverket 2010, s. 4). Värdegrunden ska alltid 
finnas med i skolans arbete och är en viktig del i läroplanen. I Assarsons(2007, s. 136) studie 
fokuseras pedagogernas tal om värdegrunden och att den ska representera det goda utifrån demokrati, 
lika värde och etik. Värdegrunden är något som sitter djupt inom varje lärare och pedagog i skolans 
verksamheter. Den anses vara en sanning och ska tros på som att de är det rätta och det goda. 
Värdegrunden ska försvaras och förmedlas till barnen genom didaktiska och vardagliga aktiviteter. 
Assarson(2007, s. 140-141) tolkar vårt samhälle som att det finns värderingar och normer som blir 
som ”lagar” och att ifrågasätta våra lagar är riskabelt. Att omsätta detta i praktiken skapar svårigheter 
och dilemman.  

De svårigheter och dilemman som uppstår enligt pedagogerna i Assarsons(2007, s. 134-135, 138) 
studie är när barnens sociala utveckling brister i fråga om olydnad, oförskämdhet och respektlöshet. 
Pedagogerna kommer in på uppfostran och när de talar om detta lutar de sig mot värdegrundens 
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byggstenar. Värdegrunden används enligt Assarson(2007, s. 140) som en ”lag” men appliceras inte på 
de barn som anses vara ”ouppfostrade”. Så i korta drag kan man säga att värdegrunden inte gäller 
utifrån pedagogernas synvinkel när det gäller barn som anses ha svårigheter i den sociala utvecklingen. 

I analysen kommer Assarson(2007, s. 151) även fram till att det inte talas om inkludering. Istället talas 
det om delaktighet och om det finns acceptans i skolan eller inte. Eleverna har svårt att acceptera 
varandra för hur de verkligen är och för deras olikheter. Pedagogerna i Assarsons(2007, s.152-153) 
tycker att det är svårt att få särskolans elever delaktiga i kamratgemenskapen. Värdegrunden i 
verksamheten om hur elever bemöter och behandlar sina medmänniskor brister. Pedagogerna tycker 
att det finns bristande acceptans bland eleverna och det finns rådande diskurser som förklarar varför 
det är så. Exempelvis läggs orsaker ofta på hemmen och föräldrarna utanför skolan. En annan 
förklaring till den bristande acceptansen enligt pedagogerna är att puberteten är en besvärlig period 
och det är därför som acceptansen brister. Detta betecknas enligt Assarson(2007, s.154) som en 
biologisk diskurs. Det finns också en samhällelig diskurs som säger att barn i behov av särskilt stöd 
inte mår bra av att ingå i den ”vanliga” verksamheten. Den säger också att elever som är äldre har 
större tendens att bemöta de avvikande eleverna illa. I dessa diskurser försöker lärarna och 
pedagogerna i verksamheten hitta förklaringar och orsaker till varför det råder bristande acceptans. 
Dessa förklaringar kommer utifrån och har ingenting att göra med arbetssättet eller hur lärarna och 
pedagogerna jobbar med detta. Men det finns också diskurser som motsätter detta resonemang. Den 
normativa diskursen handlar om att skapa acceptans i verksamheten och i skolans miljö. Det handlar 
om att förmedla den värdegrund som det svenska samhället vilar på och uttrycker det goda med att 
växa upp med det annorlunda. Dessa diskurser motsätter sig varandra vilket kan ge upphov till 
dilemman.  

Önskvärd didaktiskt diskurs kontra omsorgsdiskurs 

Assarson(2007, s. 169) skriver också om ”dilemmat mellan en önskvärd didaktisk diskurs och en 
möjlig omsorgsdiskurs”. I den önskvärda diskursen handlar det om att få eleverna att lära sig, lösa 
problem och att skapa förståelse. Lärarna vill att uppgifterna ska förmedla mening som ska bidra till 
insikt och kunskap. Omsorgsdiskursen handlar om att få eleverna att känna sig trygga och att de ska få 
känna att de duger när de klarar en uppgift. Oavsett uppgift vill lärarna att eleverna ska få känna att de 
lyckas. Om alla känner att de lyckas skapas en gemenskap för alla elever trots elevernas olika 
förutsättningar.  Även de som anses vara ”störande” ska känna att de duger istället för att de ska känna 
sig misslyckade. Det blir ett dilemma. Om eleverna alltid ska lyckas med en uppgift är uppgiften då 
utmanande nog? Bidrar de till att eleverna utvecklas i sitt lärande och utgår lärarna från varje individs 
behov? 

Tidsdiskurs 

Assarson(2007, s. 186-187) 191-195) skriver om tid i en skola för alla. Tid som pedagogerna känner 
att de inte har. Tiden är en resurs och är en väsentlig del i vår verklighet. I diskursen om tid talas det i 
Assarsons(2007, s. 191-195) studie om att tid är konstant och att alla har samma tid till sitt förfogande. 
Det finns ett visst antal timmar, minuter och sekunder på ett dygn och ingen får varken mer eller 
mindre. I skolan talas det om att tidsuppfattningen är linjär och för att lägga till något måste något 
annat tas bort. Det pratas om att tiden är en resurs och för att få tiden att räcka längre måste sysslan 
utföras snabbt. Pedagogerna anser att för mycket tid läggs på lektioner på bekostnad av planering. De 
har svårt att se möjligheter i att genomföra planering samtidigt som de har lektion. Hur tiden används 
är en värdeladdad fråga. Genom att konstruera tiden på detta sätt har pedagogerna svårt att genomföra 
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lektioner samtidigt som de ska få tid till planering. Även här finns det ett dilemma och en konflikt med 
en parallell diskurs som handlar om att eleverna kan arbeta samtidigt som läraren planerar. Men den 
linjära tidsuppfattningsdiskursen dominerar och gör att den parallella inte får kraft.  

Diskursen om barn i behov av särskilt stöd 

När det talas om en skola för alla talas det ofta om ett fåtal istället för att tala om alla. Det associeras 
till elever med svårigheter och till området specialpedagogik. Barn som är i behov av särskilt stöd 
beskrivs många gånger som störande samtidigt som det pratas om dem som juveler. Så länge 
verksamheten fungerar och att olikheten inte ses som störande är det inte ett problem(Assarson 2007, 
s. 227-228). Vilka som omfattas av diskursen barn eller elever i behov av särskilt stöd beror på 
situation, hur den konstrueras av pedagogerna och hur de socialt konstruerade ramarna i verksamheten 
är utformade(Assarson 2007, s. 230). Delaktighet, gemenskap och inkludering är ett dilemma. 
Pedagogerna vill att undervisningen och verksamheten ska fungera för alla samtidigt som de vill 
använda nya metoder för lärande, som inte fungerar tillsammans med elever i behov av särskilt stöd. 
Pedagogerna måste forma verksamheten utifrån tankarna om inkludering, delaktighet och gemenskap 
samtidigt som de måste utforma uppgifter som passar varje enskild elev(Assarson 2007, s. 235-236). 

Erfarenhet och attityder 
Van De Putte & De Schauwers(2013, s. 257) artikel “Becoming a Different Teacher…” Teachers’ 
Perspective on Inclusive Education handlar om några lärares erfarenheter och perspektiv vad gäller 
inkludering. De har använt sig av en Deleuziansk ram om olikheter som i det här fallet handlar om hur 
vi tänker och tittar på funktionshindrade barn och hur vi arbetar med dem. Denna studie har gjorts i 
Belgien där funktionshindrade barn placeras i en annan kategori än ”normala barn”. Om ett barn med 
ett funktionshinder söker till en skola är lärarna intresserade av vilka svårigheterna kommer att vara 
och hur stor skillnaden är mellan barnet och resten av gruppen. Barn med funktionshinder ses som 
avvikande och ibland är det upp till läraren att bestämma om skolan ska ta emot barnet eller inte(Van 
De Putte & De Schauwers 2013, s. 249). Föräldrar som låter sina barn med funktionshinder börja i den 
”vanliga” skolan motsätter sig rådande diskurser om att barn med särskilda behov inte klarar av 
”vanliga” skoluppgifter och därmed exkluderas i verksamheten(Clairborne 2009, s .48 refererad till i 
Van De Putte & De Schauwers(2013 s. 250).  

I studien kommer de fram till att många lärare är rädda för barn med svåra beteendeproblem eftersom 
de tycker att det är viktigt att barnen fungerar i gruppen(Van De Putte & De Schauwers 2013, s. 252). 
Men efter att lärare erhållit erfarenhet kommer de fram till att det finns olika sätt för barn att delta i en 
verksamhet oavsett om det är i förskolan eller skolan. Det handlar inte om att alla barn ska lära sig 
samma saker på samma plats. En viktig fråga som de kommer fram till i studien är när och hur barnet 
involveras och vilka anpassningar som måste göras. Alla barn är olika och alla kommunicerar, lär sig 
och reagerar olika. Det tar tid att lära sig vad ett barn har för behov. Barnen lär sig varje dag om 
olikheter och om det annorlunda.  Lärarna upplever också att det är mindre krångel i klassrummen och 
att göra misstag inte anses lika mycket som en negativ upplevelse när ett barn med särskilt stöd 
befinner sig i rummet(Van De Putte & De Schauwer 2013, s. 254-255). I studien kommer forskarna 
Van De Putte & De Schauwer (2013, s. 256) fram till att inkludering är beroende av teamwork. Att 
konsultera kollegor i verksamheten hjälper läraren i arbetet med inkludering. Läraren kan få nya idéer 
och lära sig nya saker om hur verksamheten kan komma vidare så att alla barn får möjlighet att vara 
delaktiga. Att ha ett arbetslag runt barn med särskilda behov gör att lärarna kan utbyta erfarenheter, 



6 
 

kunskap och lösa olika problem. Föräldrarna är också en viktig del och kan också komma med 
erfarenheter och idéer till lärarna för att arbetet och lärandet ska bli så bra som möjligt(Van De Putte 
& De Schauwer 2013, s. 256).  

En annan studie(Engstrand & Roll-Pettersson 2014, ss. 175-176) handlar om förskollärarens attityder 
till hur barn med autism inkluderas i förskolan. Resultatet visar att förskollärare som i sin utbildning 
läst kurser i specialpedagogik är mer positiva till inkludering än förskollärare som inte läst 
specialpedagogik. De förskollärare som är positiva till inkludering, som har studerat specialpedagogik 
och som jobbar med barn som har autism, var neutrala i frågan om inkludering i ”vanliga” förskolor. 
Forskarna talar dock om tidigare forskning som inte stämmer överens med detta. Den visar att 
pedagoger i förskolan inte ville inkludera barn med särskilda behov så som autism med ”normalt” 
utvecklande barn. Detta kan bero på att det finns en ”gammal” diskurs i förskolan om att barn i behov 
av särskilt stöd inte ska inkluderas i den ”vanliga” verksamheten. Det krävs kunskap om autism och 
eftersom de flesta förskollärare inte har läst någon specialpedagogik i sin utbildning kan detta förklara 
varför de var ganska neutrala i frågan om inkludering.  

Det finns en liknande studie som också handlar om att utbildning i specialpedagogik gör att lärarna får 
ett positivare förhållningssätt till inkludering. De som har erfarenheter av läraryrket och som senare i 
karriären fått utbildning i specialpedagogik och inkludering visade sig dock mindre positiva i sitt 
förhållningssätt än de lärare som läst specialpedagogik i sin lärarutbildning (Varcoe & Boyle 2013, ss. 
332,335).  

Utbildning 
Efter att det inkluderande arbetssättet etablerades ökade antal barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
Förskollärare tycker det är svårt undervisa barn i behov av särskilt stöd och ”normala” barn i samma 
miljö. I studien The Needs of Inclusive Preschool Teachers about Inclusive Practices var syftet att 
utveckla ett fungerande fortbildningsprogram om inkludering och för att göra detta undersöktes vad 
förskollärarna är i behov av(Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen 2014, ss. 39). I studien 
framkom det att många förskollärare tycker att det finns svårigheter och problem med en inkluderande 
verksamhet. De talar om att de inte har relevant kunskap för att kunna bedriva lärande på ett 
inkluderande sätt. Förskollärarna talar om konflikter i klassrummet och att de har svårt att kontrollera 
och förebygga beteendeproblem. En förskollärare säger att de kan kontrollera beteendeproblem men 
att det ibland är svårt och att de skulle vilja lära sig mer om strategier som kan förhindra problem i 
klassrummet. De andra förskollärarna i studien talar också om att de har problem och svårigheter med 
inkludering i verksamheten. Dock talar de inte om det som att det är ett behov som behöver ändras på 
utan de känner att de inte finns något som går att förbättra. Trots detta tycker de att det inkluderande 
arbetssättet är framgångsrikt. Studien kommer fram till att förskollärarna vill lära sig mer om 
egenskaper hos barn med särskilda behov, beteendestrategier, hur de kan förhindra beteendeproblem 
och hur de kan bedöma barn med särskilda behov. De var mer intresserade av de enskilda barnen som 
är i behov av särskilt stöd än det inkluderande arbetssättet(Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & 
İşcen 2014, ss. 53). Slutsatsen av denna studie är för att en inkluderande verksamhet ska bli 
framgångsrik krävs det att förskollärarna har anpassade klassrum, att de får stöd från något 
supportsystem och att de får rätt utbildning. Detta kan skapa ett positivt förhållningssätt, kunskap och 
erfarenhet hos förskollärarna(Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen 2014, ss. 54).  
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Förskolans allmänna råd 
Enligt Skolverkets(2013, s. 30-31) allmänna råd för förskolan behöver alla barn stöd i sin utveckling 
och vissa barn behöver särskilt stöd under deras förskoletid. Detta kan bero på sjukdom, sociala 
förhållanden, funktionsnedsättning eller andra svårigheter. Det är viktigt att barn med särskilda behov 
får stöd i den ordinarie verksamheten och inte via särlösningar. Barngruppen är en väsentlig del i det 
enskilda barnets utveckling och alla barn ska få känna att de är en tillgång i gruppen. Det särskilda 
stödet är inte egenskap hos barnet utan det beror alltid till situation. Det handlar om vad som sker i 
mötet mellan barnet, förskolans personal, andra barn, miljö och aktiviteter som sker i förskolan som är 
det betydelsefulla. De allmänna råden(Skolverket 2013, s. 30) lyder: 

FÖRSKOLECHEFEN OCH ARBETSLAGET BÖR TILLSAMMANS  

1. bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin 
utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver, samt  

2. kontinuerligt följa upp och utvärdera om stödinsatserna är ändamålsenliga. 

Avslutning 
Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen inom ämnet inkludering kommit fram till det inte 
finns ett självklart sätt att arbeta med inkludering. Det talas inte så mycket om inkludering utan det 
talas mer om acceptans och delaktighet. Detta kan bero på att inkludering är en komplex fråga och att 
ämnet innehåller dilemman som uppstår när motstridiga diskurser krockar.  Enligt Assarson(2007) 
talar man om acceptans och delaktighet. Det finns diskurser som talar om att barn som är olika eller är 
i behov av särskilt stöd inte ”passar in” i skolan eller förskolan. Trots detta finns det styrdokument och 
diskurser om att inkludera alla barn oavsett olikhet. Det handlar om att förmedla vår värdegrund och 
det goda med att växa upp med det annorlunda. Det finns diskurser som motsätter varandra och det 
uppstår dilemman om hur arbetssättet ska se ut och hur vi ska behandla våra medmänniskor(Assarson 
2007). Enligt Skolverkets(2013) allmänna råd är det viktigt att utforma verksamheten så att barn i 
behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver och att verksamheten kontinuerligt utvärdera 
insatserna. Det finns forskning som säger att vårt förhållningssätt och våra attityder påverkar vårt sätt 
att tala och handla med barn i behov av särskilt stöd. Beroende på vilken utbildning pedagogerna har 
påverkar det deras attityd och hur man talar om inkludering. Pedagoger som har utbildning i 
specialpedagogik eller som har gått kurser i ämnet har oftast positivare syn än de som inte har 
utbildning(Varcoe & Boyle 2013). Det finns lärare och pedagoger som känner att de inte har tillräcklig 
kompetens, erfarenhet och stöd för att kunna arbeta framgångsrikt med inkludering. För att kunna 
arbeta inkluderande behövs det anpassade klassrum och kunskap så att lärarna kan utveckla ett positivt 
förhållningssätt(Van De Putte & De Schauwer 2013; Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen 
2014). Inkludering är något som inte är självklart för lärare och pedagoger i skolan och i förskolan. 
Det uppstår frågetecken och svårigheter om hur man ska arbeta inkluderande. Det är denna typ av 
dilemman som vi vill utforska. Eftersom mycket av den tidigare forskningen behandlar skolan vill vi 
ta reda på om det finns dilemman kopplade till frågan inkludering i förskolan.  
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Syfte och frågeställningar  
Tidigare forskning kommer fram till att det inte finns ett självklart sätt att arbeta med inkludering. 
Syftet med studien är att undersöka hur förskolans pedagoger talar om inkludering och vilka dilemman 
som kan uppstå.  

Frågeställningar:  

• Hur resonerar pedagoger kring inkludering i förskolan?  

 

• Vilka svårigheter upplever pedagogerna i det inkluderande arbetssättet? 

Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att använda diskursanalytisk teori eftersom vi är intresserade av hur pedagogerna talar om 
inkludering i förskolan. Beroende på diskurs och hur man tänker och talar om ett ämne kan det uppstå 
motsättningar och dilemman.  

Diskursanalys som teori 
Under 1900-talet uppstod den språkliga vändningen. För social-konstrumtionistiskt inriktade forskare 
innebär detta att det inte finns någon färdig relation mellan det som sägs och vad talet representerar. 
Den relationen är ständigt i förändring beroende på vilket historiskt sammanhang vi utgår ifrån. Så 
som vi ser på exempelvis inkludering idag såg vi det inte för femtio år sedan. Utan språket skulle vi 
inte kunna föreställa oss det vi pratar om. Språket både konstruerar och formar våra föreställningar 
kring vad som är sant beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i(Bolander & Fejes 2015, s. 91-
92). Detta blev avstampet till diskursanalysen.  

Inom diskursanalysen(Börjesson & Palmblad 2007, s. 8) gäller det att finna gränser bortom vad som är 
sant och riktigt och på ett sätt försöka förstå inneslutningar och uteslutningar om vad som skulle kunna 
ha varit och blivit. Går det att se och förstå dessa diskurser eller fenomen på ett annorlunda sätt? Det är 
detta som är fördelarna med en diskursanalys, att den öppnar upp för reflektion och andra sätt att tänka 
kring ämnet(Palla 2011, s. 44). Med andra ord så avspeglar inte diskurser en bild av verkligheten 
eftersom konstruktionismen som diskursteorier och metoder vilar på anser att allting i världen är 
socialt konstruerat och i ständig förändring(Börjesson & Palmblad 2007, s.9). De material som 
analyseras i en diskursanalys beskriver en verklighet. Språkliga utsagor och texter beskriver olika 
verkligheter och en del av dessa beskrivningar blir sanningar och en del hamnar utanför diskursen. 
Diskursanalysen vill ta reda på vilka av dessa verkligheter som anses vara sanning i olika 
sammanhang. Denna studie vill ta reda på vad som anses vara en sanning när pedagogerna i förskolan 
talar om och arbetar med inkludering(Bolander & Fejes 2015, s. 94).  
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Diskurs 

Begreppet diskurs kan förklaras som föresatser som råder under en viss tid och som styrs av allmänt 
accepterade sanningar och kunskaper(Assarsson 2009, s. 125). Uttrycket myntades av fransmannen 
Michel Foucault som var mycket intresserad av och hur den sätter gränser för människors språk, 
handlingar och tankar(Assarsson 2009 s. 126). Diskurser definieras av Foucault som språkliga 
praktiker och hur vi kategoriserar och talar om olika fenomen i olika sammanhang. Foucault var inte 
bara intresserad av vad som talas om utan framförallt av den språkliga användningen i sociala 
kontexter(Boréus 2015, s 177). När diskursanalysen används är det viktigt att hitta underförståelsen 
eller det förgivettagna. När en diskurs omnämns i tal och text så är det viktigt att också leta efter det 
outtalade och det som inte nämns(Boréus 2015, s. 164). Foucault menar även att diskurser inte bara 
ska uppfattas genom vad som sägs och hur det sägs. Det outtalade kan också bli synligt genom 
handling. De finns i tanken, som sedan uttrycks språkligt genom vårt tal, vilket medför till handling. 
Tänker vi på barn som annorlunda och avvikande uttrycker vi det ofta i vårt tal, ibland kanske 
omedvetet. Detta medför att vi handlar utifrån denna diskurs vilket gör att vi inte inkluderar det 
avvikande barnet. För att ändra arbetssätt måste vi ändra vårt tankesätt och våra förgivettaganden(Palla 
2011, s. 45). Dessa kan sedan analyseras och belysas via ett diskursanalytiskt perspektiv och metod.  

Subjektspositionering och utestängningsprocedurer  

Foucault var intresserad av maktrelationer och hur människorna positionerades som subjekt. 
Subjektspositionen är en central del i diskursanalysen och visar vilka föreställningar och förväntningar 
vi har på människor och vilket utrymme som finns för människors agerande. Människan positionerar 
andra runt omkring sig men även sig själv. Ett annat begrepp som är centralt och i synnerhet i 
Foucaults anda är utestängningsprocedurer. Det handlar om fenomen som görs illegitima eftersom det 
är något som är avvikande och trängs undan. Alla människor vet om att det finns förbud om vad som 
får uttalas och inte. Det finns något som är sant och det finns något som är falskt och det spelar stor 
roll vem som ges auktoritet till att fastställa det sanna om hur vår värld ska ses och tolkas. Här sker en 
sammansvetsning mellan makt och kunskap och vice versa. Den som har makt har också 
kunskap(Boréus 2015, s. 165-166).  

Dilemma 

Det finns diskurser som strider mot varandra. Exempelvis så finns det en diskurs som säger att alla 
barn oavsett olikhet eller särskilda behov ska inkluderas i förskolan. Samtidigt finns det en diskurs 
som säger att barn i behov av särskilt stöd inte passar in i den ”vanliga” verksamheten. Det uppstår ett 
dilemma. Vilken diskurs gäller? Weinberg(2014, ss. 89) refererar till Billig(1988) och definierar 
ideologiskt dilemma så här: 

”Ideological dilemmas, on the other hand, are regarded as contradictory principles and practices that 
emerge as discourses in the society or culture as a whole, taken as the common sense of those 
communities, and not necessarily perceived by a person as simultaneously contradictory ideologies.” 

Det finns traditioner och diskurser som existerat länge inom skolväsendet om att barn i behov av 
särskilt stöd ska gå i särskola och anses ”störande” i den ”vanliga” verksamheten(Assarson 2007, s. 
42). Dessa diskurser uppkommer i samhället och ur kulturen och det tas förgivet att det är det enda 
sanna. Samtidigt finns det principer och styrdokument som exempelvis Salamancadeklarationen som 
säger att vi ska jobbar med ett inkluderande arbetssätt och som då motsätter dessa diskurser. Genom 
att inta ett diskursanalytiskt perspektiv kan vi synliggöra pedagogernas konstruktion av språket och 
vilka förgivettaganade de har om ämnet inkludering men även vilka handlingar detta medför. 
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Metod 

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av diskursanalys. Vi anser att denna metod är relevant i vår studie eftersom 
vi är intresserade av hur pedagogerna talar om inkludering och vilka dilemman som uppstår. Den 
metodansatsen är passande eftersom vi är intresserade av olika sanningar av verkligheten och vad som 
är normalt respektive onormalt. Diskursanalysen vill destabilisera det som tas för givet här och nu. 
Den hjälper oss att förstå språket och hur vi talar om saker och ting(Bolander & Fejes 2015, s. 90,92). 
Diskursanalysen har en styrka som gör att oberoende situation och material kan vi alltid hitta 
diskurser. När materialet är producerat av en forskare är forskaren en medproducent av den diskursen 
som det talas om vilket kan anses som en svaghet(Börjesson & Palmblad 2007, s. 17).  

Vi har valt att använda oss av fokusgruppsdiskussioner. Det innebär att en grupp människor träffas och 
diskuterar ett visst ämne. Denna metod fokuserar på kollektiva uppfattningar och gemensamma 
erfarenheter. Vi valde denna metod eftersom vi ville undersöka hur pedagogerna tänker och talar om 
inkludering(Dahlin-Ivanoff 2015, s .81). Vi har ställt frågor som relaterar till ämnet inkludering som 
begrepp men även som arbetssätt. Vi har även använt oss av följdfrågor för att deltagarna ska utveckla 
sina utsagor för att kunna få ett rikare och fylligare material att analysera, vilket gör att diskurserna 
kan bli tydligare. Det är viktigt för oss att ta del av pedagogernas gemensamma och delade 
erfarenheter men också deras olikheter kring ämnet. Det är pedagogernas kollektiva tankar och språk 
som är viktigt för oss(Dahlin-Ivanoff 2015, s .82-83). När vi formulerade frågorna formulerade vi dem 
så tydligt och förståeligt som möjligt eftersom vi ville att de skulle inspirera till en diskussion(Dahlin-
Ivanoff 2015, s. 86).  

Urval och avgränsningar 
Vi tog kontakt med förskolor i förorter till en större stad i Sverige. En av oss tog kontakt med en 
förskola som en VFU-förskola hade kontakt med. Den andra valde slumpvis ut en kommun och 
mailade förskolor i den kommunen. Några sa nej på grund av tidsbrist och för att de redan hade många 
studenter på förskolan. En förskola valde att delta och på detta sätt fick vi ihop en till diskussion. För 
att få till den fjärde diskussionen kontaktades en förskola inom samma enhet som en av oss har haft 
kontakt med. På grund av att det var svårt att få förskolor att delta försenades vårt arbete något. Tillslut 
fick vi ihop fyra fokusgruppsdiskussioner på tre olika förskolor. Förskolechefen på de respektive 
förskolorna valde vilka pedagoger som skulle delta. 

Undersökningspersoner 

Vi har utfört fyra fokusgruppsdiskussioner. I två av diskussionerna deltog endast två personer. I de 
andra två deltog 4 respektive 3 personer. Deltagarna var både barnskötare och förskollärare och de var 
mellan 20- och 65 år.  

Genomförande 
Vi kontaktade förskolechefer via mail och telefonsamtal och kom överens om tid och plats när 
fokusgruppsdiskussionerna kunde genomföras. Diskussionerna skedde på förskolan, i ett personal- 
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eller mötesrum, och tog mellan 25-35min. Vi började informera deltagarna om vad som innebar att 
delta i vår studie och därefter fick de skriva på ett samtyckesbrev(Se bilaga 1). Därefter började vi 
ställe våra frågor. Våra frågor började med breda och öppna frågor så som ”Vad betyder inkludering 
för er?” för att sedan avgränsa dem till mera specifika situationer(Se bilaga 2).  Under 
diskussionsintervjuerna ställde vi följdfrågor för att de skulle kunna utveckla sina svar ytterligare och 
för att få en bättre förståelse för ämnet/situationen. Som samtalsledare var vi ganska tillbakadragna 
och vi lät pedagogerna prata så mycket som möjligt. Vid tre intervjuer hade vi svårt att få till en 
dynamisk diskussion och vi försökte ställa frågor som ”Kan du utveckla” och ”Vad menar du?” för 
att få igång samtalet. Vi upprepade också ibland vad pedagogerna sade för att få dem att prata mera.  

Databearbetning och analysmetod 
Data har samlats in med hjälp av en diktafon. När intervjun var färdig kopplade vi upp diktafonen till 
datorn och överförde ljudfilen. Därefter transkriberade vi ljudfilen till skriven form. Transkriberingen 
gjordes manuellt av oss forskare direkt efter varje intervju. Eftersom vi transkriberade själva så lärde 
vi känna materialet vilket gjorde att tolkningsarbetet kunde börja redan under lyssnandet. De inspelade 
diskussionerna gjorde att vi kunde transkribera det som sades ordagrant i dialogform och harklingar 
och skratt skrevs ut som kommentarer. Detta gjorde vi eftersom vi använder oss av diskursanalys som 
intresserar sig för språket och hur pedagogerna talar om inkludering. För att tydliggöra vem som säger 
vad i våra dialoger har vi använt oss av bokstäver istället för pedagogernas namn. Vårt material 
transkriberade vi på papper så att vi lättare kunde få en överblick över det som sades. Överblicken 
gjorde att vi kunde se hur pedagogerna talade om något och vilka ordval de använde(Eriksson-
Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 50-51). 

När vi skulle göra vår analys började vi med att stryka under utsagor som var intressanta för vår 
studie. Vi blev inspirerade av Assarson(2007) eftersom hon också har använt diskursanalys som 
metod. Den avhandlingen delade upp analysen i olika teman vilket vi också fann passande i vår analys. 
Utifrån pedagogernas utsagor började vi leta efter gemensamma teman. Dessa teman fick vi fram 
genom att använda oss av Bolanders & Fejes(2015, s. 97) frågeställningar.  

• Vad sägs det om inkludering? 

• Hur talas det om inkludering? 

• Vad framställs som sanning? 

• Vilka subjektspositioner framträder? 

• Vad utesluts genom detta tal? 

Vi var också noggranna med att utsagorna och de olika temana hörde ihop med våra frågor. Vi gjorde 
en mindmap med olika teman. Vi fann ett gemensamt tema i alla våra fokusgruppsdiskussioner som 
blev vår huvudtes: Alla barn ska vara med. Efter detta hittade vi olika teman som blev underrubriker 
till vår huvudtes. Dessa teman är påföljder av hur pedagogerna talar om inkludering. Dessa teman är: 
delaktighet, anpassning, positiv uppmärksamhet, verksamheten måste fungera, pedagogens profession, 
barn med särskilda behov, barns behov, barns ålder och drömbilden av inkludering.  

Vi har valt ut citat ur vårt material som är relevant till vårt syfte och frågeställningar. Vi har reserverat 
oss att förkorta vissa meningar och stycken för att studien ska bli så förståelig som möjligt. Vi 
reserverar oss också att rätta till vissa stavfel och grammatiska fel i citaten.  
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Forskningsetiska överväganden  
När denna studie har genomförts har vi utgått från etiska förhållningssätt ur Vetenskapsrådet(2011). 
All data är avidentifierad. Namn har bytts ut och förskolornas namn har inte skrivits ut. De enda som 
har tillgång till källdata är vi forskare och vår handledare. När diskussionen började informerades 
samtliga pedagoger om vad det innebär att delta i vår studie. Vi berättade att vi som forskare har 
tystnadsplikt men vi inte kunde tvinga pedagogerna till detta. Däremot uppmanade vi pedagogerna att 
utifrån deras profession i yrket, inte föra vidare innehållet från diskussionen. Vi informerade också om 
att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vi talade även om att all data som spelats in raderas 
efter att vår studie blivit godkänt. Pedagogerna informerades även om var och när studien skulle 
publiceras. För att tydliggöra att deltagarna givit informerat samtycke bad vi alla deltagare att skriva 
på ett samtyckesbrev för att kunna medverka i vår studie. I samtyckesbrevet framgår det vad studien 
handlade om och vad det innebar för deltagarna(Vetenskapsrådet 2011, s. 67, Se bilaga 1).  

Allt intervjumaterial förstörs när uppsatsen är klar. När intervjuerna spelades in använde vi oss av 
diktafoner för att materialet säkert skulle kunna raderas och inte föras vidare och också för 
pedagogernas och förskolans anonymitet. Diktafoner fick vi låna från Stockholms universitets 
medieverkstad.  

Studiens kvalitet 
Genomförandet av denna studie har gått bra. Det har varit mycket att göra och ibland har vi känt 
tidsbrist. Vi gjorde en tidsplan i början av arbetet som i efterhand var lite för optimistisk. Eftersom det 
var svårt att få tag på förskolor som kunde delta i studien försenades vår plan. En av oss fick ett snabbt 
godkännande och vi kunde påbörja två fokusgruppsdiskussioner relativt snabbt. Den andra av oss hade 
det inte lika lätt att boka in diskussioner. Detta berodde på att många förskolechefer inte ansåg att det 
fanns tid eller så hade det fullt upp med andra studenter.  

Två av fokusgruppsintervjuerna hade bara två deltagare eftersom förskolan hade många sjuka 
pedagoger de dagarna. När det bara var två deltagare var det svårt att få till en diskussion och 
pedagogerna talade mer enskilt om hur de arbetar med inkludering. Detta kan ha påverkat vårt resultat. 
Vi som forskare deltog i diskussionen genom att ställa frågor och att vi befann oss i samma 
sammanhang som deltagarna. Vårt deltagande påverkade det som sades och vi var med och 
producerade diskurser och sanningar om inkludering vilket kan ha påverkat studiens resultat(Bolander 
& Fejes 2015, s. 111). Vi är medvetna om att denna forskning endast utgår från pedagoger från tre 
förskolor och att resultat är utifrån vad pedagogerna diskuterade och kan inte betraktas på som något 
generellt. Däremot ligger fynden från vår studie i linje med vad tidigare studier inom ämnet kommit 
fram till.  

Inkludering är ett ämne som finns i vårt utbildningssystem och därför antog vi att pedagogerna skulle 
vara mycket väl införstådda med uttrycket och hur det är att jobba med inkludering. Eftersom vi antog 
att inkludering var ett välbekant ämne valde vi att genomföra fokusgruppsdiskussioner. Dock var detta 
inte fallet eftersom de inte riktigt visste vad inkludering innebar. 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras vår analys där vi funnit ett genomgående tema hos alla 
fokusgruppsdiskussionerna. Visionen som pedagogerna strävar mot är: Alla barn ska vara med. Under 
denna huvudtes har vi underordnade rubriker som är teman av pedagogernas vision. Dessa är 
delaktighet, anpassning, positiv uppmärksamhet, verksamheten måste fungera, pedagogens profession, 
barn med särskilda behov, religion, barns behov, barns ålder och drömbilden av inkludering. I vissa 
av temana uppstår även dilemman medan andra teman påvisar relationen i form av en strategi till 
huvudtesen och dess innebörd. Nedan kommer vi att presentera dialoger från våra 
fokusgruppsdiskussioner. I några få av våra utsagor presenteras enstaka citat från olika diskussioner. 

Alla barn ska vara med  
När pedagogerna talar om inkludering pratar de i början om att alla barn ska vara med. En pedagog 
nämner också att föräldrar och andra pedagoger också ska inkluderas i verksamheten. De säger att det 
är viktigt att alla barn ska komma till tals. Alla pedagoger i våra diskussioner kommer fram till att 
inkludering är samma sak: Alla barn ska vara med. Denna diskurs är den hegemoniska diskursen inom 
inkludering.  

  - ”Vad betyder inkludering för er?” 

C – ”Vad menar du med det, Inkludering? Här i förskolan, med barnen, med vadå?” 

C – ”Inkludering för mig är att alla barnen ska vara med. I viss mån ska de inte vara 
någon skillnad.” 

D – ”Ja, man inkluderar ju allt och alla. Ja det är ju liksom verksamhet, det är ju det 
de går ut på, inkludering. Föräldrar, andra pedagoger, barnen, alla egentligen måste 
inkluderas. Det ska funka så.”  

Pedagogerna säger att alla barn ska vara med men de talar också om vissa problem och konflikter. När 
vi frågar hur de gör när ett barn inte vill vara med så säger de att det inte gör något och att man inte 
kan tvinga ett barn att vara med. När de sedan samtalat ett tag säger de att inkludering är när barnet 
erbjuds eller får en chans till att vara med.  

A - ”…Jag tror inte vi har den pressen att man måste ha med alla barn hela tiden i 
allting annars har man inte inkluderat alla barnen...” 

A - ”…Inkludering betyder liksom inte att alla måste sitta att göra samma sak om man 
nu ska prata om vad inkludering betyder för oss. Men att man har, att alla får vara med 
och kan vara med och se vad som händer ja så att man kan välja.”  

B - ”Ja, precis att man erbjuder dom ändå.” 

Inkluderingsdiskursen säger att alla barn ska vara med men eftersom inte alla barn vill vara med hela 
tiden tycker pedagogerna att det blir svårt. Detta skulle kunna kopplas ihop med barnrättsdiskursen 
som innebär att barn har rätt att göra sin röst hörd vad gäller saker som berör dem och att de har rätt att 
välja att delta eller inte. Dessa två diskurser säger emot varandra och det blir ett dilemma. 
Pedagogerna vet inte alltid hur de ska jobba med inkludering. De säger att alla barn ska vara med 
samtidigt som att de inte behöver vara med om de inte vill. Senare i intervjuerna kommer de fram till 
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att så länge ett barn erbjuds att vara med så har pedagogerna inkluderat. Nedanför följer olika teman 
som problematiserar den hegemoniska diskursen inom inkludering. 

Delaktighet 

I förskolan talas det inte om inkludering utan det talas mer om inflytande och delaktighet. Vad detta 
beror på vet inte pedagogerna. I alla våra fokusgruppsdiskussioner användes begreppet delaktighet. 
Nedanför är ett exempel från en fokusgruppsdiskussion.  

K – ”...men...men...att inkludera någonting som är, vad är då skillnaden med inkludera 
eller vara delaktig alltså vart går gränsen där emellan för det är väldigt... för vi, vi 
pratar inte så mycket om inkluderar som ord…”  

J – ”Nää” 

K - ”…utan vi använder ju mera…” 

I – ”delaktighet” 

K – ”…delaktighet! Och vad är det för skillnad där då? För alltså det e ju, jag känner 
mig inte sådär att vi använder inkludera i vårat....som ord.” 

- ”Vad tror ni att det beror på?  Att man inte använder just det ordet att man använder 
mer delaktighet?” 

J – ”Jag tror inkludering kan jag tycka... alltså det är liksom mera... jag tänker kanske 
om man har en liten annorlunda, att man har kanske särskilda rättigheter. Jag tänker 
mig som ett barn eller en vuxen som har ett handikapp eller en funktionsnedsättning 
eller så… att den ska vara inkluderad. Delaktighet det är att man deltar fast på olika 
sätt.” 

K – ”Jag tänker att inkludera är mera ett krav alltså…” 

I – ”aa aa” 

K – ”…medan delaktighet e mera på individens premisser alltså, vill jag vill jag inte , 
kan jag kan jag inte alltså det är ju mera mjukare, inkludera e hårt alltså det e bara så 
att det spelar ingen roll liksom…” 

I – ”nää” 

K – ”…så tänker jag på skillnaden på dom orden, jag vet inte…” 

Pedagogerna anser att inkludera är ett mer ”hårt” begrepp som innehåller mer krav och att delaktighet 
är ”mjukare” och lättare att använda. Pedagogerna värjer sig mot idéen att kräva saker från barnen. De 
positionerar sig som demokratiska medborgare som inte tvingar barn till något. Pedagogerna väljer 
därför att använda sig av begreppet delaktighet för att det ska finnas en fri vilja. 

Anpassning 

Alla förskolor har sina egna rutiner. När ett barn börjar en ny förskola måste barnet lära sig de nya 
rutinerna. I en diskussion talar pedagogerna om hur viktigt det är för barnen att lära sig rutinerna för 
att kunna inkluderas i förskolan.  

D - ”Ja, t.ex. vissa barn som börjar mitt i terminen. Då kan det vara lite svårt att 
komma i kapp i våra rutiner. Våra förskolor ser ju lite likadana ut men det är ju inte 
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samma sak överallt, alla har olika rutiner och sånt. Där är det ju lite svårt att inkludera 
när det är barn som börjar, ja i lite… ålder liksom. Men sen när man kommer ikapp 
men där måste vara försiktig och visa och förklara på ett helt annat sätt. Dom andra 
måste förklara. Dom andra vet ju om det exakt vad som funkar här men med dom nya 
går inte det då. Dom vet inte om rutinerna och hur man gör. Då måste man inkludera 
barnen.” 

För de här pedagogerna handlar inkluderingsarbetet om att barnet ska vara med i rutinerna och fysiskt 
delta i dagens aktiviteter. Det är viktigt att barnen lär sig rutinerna och anpassar sig så att de kan 
inkluderas i verksamheten. Det finns en makt i förskolans rutiner som pedagogerna anser att barnen 
måste lära sig och rätta sig efter. Annars fungerar inte verksamheten och barnet kan hamna utanför, 
vilket går emot inkluderingsdiskursen ”alla barn ska vara med”. Rutinerna som makt utestänger 
möjligheterna för barn att uppföra sig eller agera på ett annorlunda sätt vilket innebär att rutinerna 
subjektpositionerar barnen för att kunna upprätthålla ordningen och disciplinen men även för att få 
barnen inkluderande.  

Positiv uppmärksamhet 

Positiv uppmärksamhet är en viktig strategi för att inkludera alla barn i förskolans aktiviteter. Om 
pedagogerna använder denna strategi ger de barnen en stark självkänsla vilket leder till att barnen vill 
delta. Vill inte ett barn delta måste positiv uppmärksamhet ges så att barnet vill vara med. På det sättet 
subjektpositionerar pedagogerna barnen att vilja delta i verksamheten. Positiv uppmärksamhet togs 
upp i en fokusgruppsdiskussion. 

K - ”… för vi jobbar ju oer… väldigt, väldigt mycket med positivt uppmärksamhet 
alltså det ska ju vara en skaparglädje, en glädje i att lära sig och såna saker och en 
positiv uppmuntran vilket också gör att barnen blir ehhhh, dom vill för att dom får den 
hära positiva uppmärksamheten så vill dom lära och vill lära sig…” 

Senare i diskussionen säger samma pedagog så här: 

K - ”Sen tycker jag också en sak som t.ex. ett barn äntligen kanske gör någonting och 
då det har varit ett väldigt stopp att man, det här med positiv uppmärksamhet att man 
då belyser det otroligt ’Åh, titta här alla andra barn!’ Kolla vad det här barnet har 
gjort! Ser ni vad häftigt! Alltså [gör ngt ljud] för då växer ju det barnet ’oj vänta om 
min fröken visar det här jag har gjort för alla andra och låter så med den rösten då 
måste det vara bra’ då vill jag göra mer’, alla barn vill ju göra bra.” 

Pedagogerna vill att barnen ska vara med av egen vilja eftersom det är det eftersträvansvärda. Att delta 
i aktiviteten anses vara det sanna och goda. Den positiva uppmärksamheten styr barnen att handla i 
den riktning som anses vara det önskvärda(Öhman 2007, s. 129). Barn som inte väljer att delta anses 
som problematiska inom ramen för inkluderingsdiskursen. Detta kan kopplas till 
utestängningsprocedurer vilket innebär att barn som inte väljer att delta av fri vilja utestängs från den 
hegemoniska diskursen om inkludering.  

Verksamheten måste fungera 

Pedagogerna i intervjuerna talar om att det är viktigt att verksamheten ska fungera. De frågar sig själva 
”funkar det?” och ”vad funkar nu?” De strävar hela tiden efter att verksamheten ska fungera. I en 
fokusgruppsdiskussion pratade de om hur de kan anpassa verksamheten så att de kan jobba 
inkluderande.  
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B – ”…det här med utflykten att…” 

A – ”Ja” 

B – ”Att du måste stämma av då med att allt funkar, så att alla kan följa med” 

A – ”Ja, men precis. Om vi ska gå till skogen till exempel, då vet jag att, vi går till 
skogen på onsdag. Då behöver vi se till att den här vagnen är här så att vi kan gå så att 
alla kan komma med ända dit bort och att hans assistent är med så att han kan lyfta 
upp honom i skogen. När vi väl är där så funkar det jättebra men det är just att ta sig 
dit som är… Och alltid liksom när vi ska samla alla barn kring nångonting så måste 
man verkligen ha det där inkluderande tänket att det blir för alla. Att det blir bra för 
alla, att det känns meningsfullt för alla. Inte bara praktiskt att nu kan alla sitta i den 
här ringen i skogen men att det också att det finns någonting som man kan samlas kring 
så att alla blir inkluderade fysiskt och mentalt.”  

 

De ställer frågor som ”Vad behöver vi för att få det att funka?” Fungerar det inte är det någon eller 
något som behöver ändras på. Vår analys visar att pedagogerna präglas av en ordningsdiskurs. De talar 
om att de strävar efter ordning och finns inte ordning, fungerar inte verksamheten. Foucault talar 
mycket om makt och hur makten sätter gränser. Pedagogerna har makt över barnen men även 
ordningsdiskursen producerar makt i sig. Ett exempel är att det ska vara ordning och reda vid 
matbordet. Alla ska sitta vid bordet och det ska vara lugnt.  

A - ”Alla behöver äta, vi behöver få i oss energi och vi liksom så är det bara. Vi sitter 
tillsammans vid bordet, sen behöver man inte äta upp allting och tycka det är jättegott 
men vi ska vara med och vi ska sitta…” 

Det finns tydliga regler om hur barnen och pedagogerna ska uppföra sig vi matbordet. Här ska alla 
inkluderas. Pedagogerna berättar också om situationer där pedagogen behövde lämna matbordet med 
ett barn på grund av att barnet ”störde” eller verkade upprört. Trots att de lämnande matbordet var det 
inkludering eftersom de alltid kom tillbaka.  

A - ”… så slutar det alltid med att vi går tillbaka till maten och äter så att han får vara 
med i det sammanhanget. Och för att få i sig den näring man behöver för att orka med 
en dag. Och jag också. Då kan man behöva gå ifrån, för att kunna vara delaktig sen.” 

De vill inkludera barnet och försöker då anpassa situationen så att barnet kan var med.  

Pedagogens profession 

Här kommer två pedagoger från två olika fokusgruppsdiskussioner som talar om att det är jobbigt för 
pedagogen när barnen inte vill delta.  

A - ”Det känns väldigt jobbigt för mig, jag vill att alla ska vara med. Jag vill att han 
ska göra sin röst hörd och berätta vad han tycker om det här.” 

E – ”Sen måste man ju ha en samling om man tänker att man jobbar med äldre barn så 
vill man ju att alla ska vara med för att alla ska känna gemenskapen det e ju inte så lätt 
att ha en samling och så e det ett barn inte vill vara med för då kommer det barnet att 
hamna utanför då vill jag ju som pedagog att det barnet ska komma med.” 
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Pedagogerna positionerar sig utifrån sin profession och det är pedagogens uppgift att se till att alla 
inkluderas. När ett barn inte vill vara med anser pedagogen att det är jobbigt eftersom då fungerar inte 
det inkluderande arbetet och då fungerar inte verksamheten. Målet som pedagogerna strävar efter är att 
verksamhetens ska fungera och när det inte gör det är det jobbigt för pedagogens profession. 

Barn med särskilda behov 

Specialpedagogiken kopplas till sammanhang om barn i behov av särskilt stöd så som 
diagnostiseringar och frågor om normalitet och avvikelser. Idag talas det mycket om inkludering inom 
specialpedagogiken men det har det inte alltid gjorts. Det finns en äldre rådande diskurs inom 
specialpedagogiken som kallas diagnosdiskursen. Denna diskurs har sina rötter i 
utvecklingspsykologin vilket gör att pedagogerna positionerar barn som avvikande och ska inte 
inkluderas i den ”vanliga” verksamheten. En pedagog i en fokusgruppsdiskussion sa såhär: 

D - ”Oftast blir barnen inkluderade men det går inte med vissa barn och då är det 
något annat kanske som är där. Det finns ju så mycket diagnoser…” 

D - ”Ibland är det också att barnet har något till som vi inte märker än och det visar 
sig med tiden att det var något helt annat. Då fattar man sen varför det inte gick som 
det gick.” 

Diagnosdiskursen lever fortfarande kvar i förskolan trots att en förskjutning har skett mot 
specialpedagogiken som den är idag, där inkludering är central. Inkluderingsdiskursen säger att alla 
barns ska vara med samtidigt uttalar sig pedagogerna att det finns barn som inte kan inkluderas och för 
att finna en förklaring till detta lutar de sig mot den diagnosdiskursen. Här uppstår ett dilemma inom 
inkludering. Alla ska vara med men hur kan alla vara med när det finns så mycket olikheter? 

Så här säger en annan pedagog i en annan fokusgruppsdiskussion: 

A - ”…vi har t.ex. ett barn, fullt funktionellt, som gärna väljer att avvika ibland, som 
inte vill delta på en samling t.ex. utan ålar iväg ut i hallen.”  

Genom att använda orden ”fullt funktionellt” påstår pedagogen att barnet är ”normalt”, det vill säga att 
barnet inte har någon avvikelse. Det anses då vara en självklarhet för barnet att delta i samlingen men 
när barnet väljer att inte vara med anses det som ett avvikande beteende. Detta oroar pedagogen 
eftersom det avvikande beteendet, som ingår i aspekten utvecklingspsykologin, går emot 
inkluderingsdiskursen. Pedagogen anser att det sanna är att barnet ska delta eftersom barnet anses 
”normalt”. Men eftersom barnet väljer att inte delta blir det en utestängningsprocedur eftersom barnet 
har ett avvikande beteende.  

Religion 

Pedagogerna i en fokusgruppsdiskussion pratar om inkludering i relation till religion och barnets 
föräldrar.  

E - ”… sen har vi den religiösa aspekten också som vi hade med de här barnen som är 
Jehovas vittnen, där föräldrarna önskade, då när vi hade samling och sjöng 
luciasånger och så vidare så önskade föräldrarna också att det barnet fick gå till ett 
annat rum och göra något annat när vi sjöng luciasånger för de fick inte vara med och 
fira det. Då fick ju det barnet gå och sätta sig i köket och rita och det där togs ju upp 
och det där blev ju väldiga diskussioner då för att föräldrarna önskade så men 
kollegorna som jobbade med och även vår chef tyckte det var helt fel för är man på 
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förskolan så ska man vara med på aktiviteterna helt enkelt och det var vår chef som 
bestämde att det barnet skulle vara med på samlingen och då valde föräldrarna att 
barnet fick vara hemma och kom efter... då har vi hade samling kl. 9 och då kom barnet 
senare på dagarna för att barnet inte skulle vara med på samlingarna... så där kan man 
komma i konflikt. Inkludering, vi tycker att barnet ska vara med här på förskolan men 
religiösa biten gör att de inte ska vara med... och firar födelsedagar och så vidare. Vi 
firar födelsedagar men vi vill att de ska vara med men religionen bestämmer att de inte 
ska vara med då får man försöker lösa det.” 

Pedagogen berättar att det blev en konflikt. Ska barnet få gå iväg till ett annat rum vid samling som 
föräldrarna önskade och därmed exkludera barnet? Detta kan kopplas till en religionsdiskurs som 
handlar om individens rätt till sin egen religion. Eller ska de följa styrdokumenten som handlar om 
inkludering och då inkludera barnet i samlingen? Det uppstår ett dilemma. Ska de följa 
religionsdiskursen eller inkluderingsdiskursen? Om pedagogerna inkluderar barnet i samlingen utsätts 
då barnet för diskriminering på grund av religion? Den här situationen har inte en självklar lösning.  

Barns behov 

När det är stora barngrupper är det svårt att tillgodose alla barns behov. Pedagogerna i alla 
fokusgruppsdiskussioner känner att de skulle vilja vara mer pedagogiska i sitt arbete men att miljön 
och för mycket barn begränsar detta. Pedagogerna talar om att det är viktigt att tillgodose varje barns 
behov trots svårigheter. Eftersom det finns så många barn i barngrupperna så är det svårt att tillgodose 
varje barns behov. Exempelvis om ett barn behöver få ett behov tillgodosett kan detta medföra att det 
barnet inte inkluderas i verksamheten. Dilemmat blir då att pedagogerna vill tillgodose allas behov 
samtidigt som de vill att alla barn ska vara med vilket blir motsägelsefullt.  

”Upplever ni att det blir svårt att se till varje barns behov? 

E – ”A, det tycker jag... man ser behoven men man har ju inte… ehh… kom… man har 
ju inte tid att tillgodose behoven man...” 

F – ”Det blir mer grupp…” 

E – ”aaa” 

F – ”…man e flera stycken man kan bara inte sitta med en och en... man… det hinner 
man inte.”   

E – ”nää”  

Ett sätt att komma ur detta dilemma är att rikta uppmärksamheten mot att tiden inte räcker till. Att dra 
på tidsdiskursen verkar vara allmänt godtagbart. Att tiden inte räcker till är ”en sanning”. Om 
pedagogerna nu skulle ha mer tid skulle de då finna speciallösningar för de barn som inte kan 
inkluderas? Vilket i sin tur innebär att alla inte kan inkluderas?  

I samma fokusgruppsdiskussion talar pedagogerna om svårigheterna att tillgodose alla barns behov när 
det är så stora barngrupper. De anser att dokumentation tar för stor tid eftersom pedagogen då måste 
gå ifrån barngruppen och därför har de svårt att tillgodose behoven.  

E - ”…så har vi idag mycket dokumentationer det kommer också, mycket 
dokumentationer mycket att vi ska gå ifrån hela tiden å dokumentera å eh..ja mycket 
grupper har vi tillsammans det är mycket sånt också. ” 

F – ”Det påverkar mycket det tar jätte mycket tid.” 
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E – ”Och nu det här nya att vi ska börja skicka... ehmmm... vi ska få ett nytt system med 
föräldrar där vi ska skicka bilder till föräldrar på dagen vad barnen gör på dagen och 
då ska vi gå ifrån med datan och sitta och börja skicka bilder till föräldrarna på deras 
arbetsplats och såna där saker det det… och sen så är alla inte haj på data utan det tar 
sån tid, så det tar ju mycket av barngruppsarbetet och då kan man inte göra saker med 
barnen utan då ska du sitta vid datan.” 

Barns ålder 

Pedagogerna i alla fokusgruppsdiskussioner talar om inkludering när barnen får göra samma saker 
oavsett ålder. Här kommer ett exempel: 

B - ”Ja vi försöker ju se till så att alla är med och blir sedda. Och får samma… ja… att 
alla ska få vara med lika mycket. Även fast dom kanske inte är lika… Ja dom är ju inte 
på samma nivå. En treåring och en ettåring är ju inte riktigt på samma sådär nivå. Men 
alla får ju ändå göra samma saker. Jag tycker ändå att funkar bra.” 

Pedagogen säger att barnen inte är på ”samma nivå” men att de ändå får göra samma saker. Pedagogen 
säger sen: 

B - ”Vi försöker anpassa så att det ska passa alla. Och så får man ju tänka igenom, hur 
ska det här funka för dom allra yngsta, kommer dom tycka det här är kul för det är ju 
också viktigt att alla tycker att det är meningsfullt. ” 

Enligt pedagogen är det viktigt att alla barn ska vara med på samma aktivitet och det ska vara 
meningsfullt trots att barnen inte är i samma ålder och på ”samma nivå”. Inkludering betyder i detta 
fall att alla barn ska göra samma saker oavsett ålder för då är alla med och är inkluderande. Men hur 
kan barn som inte är på ”samma nivå” göra samma aktivitet och ändå tycka att det blir meningsfullt? 
Här uppstår ett dilemma om att kunna tillgodose barnens olika behov. Pedagogen positionerar barnen 
utifrån inkluderingsdiskursen ”alla barn ska vara med” och inte utifrån barnets enskilda behov.  

Drömbilden av inkludering 

Hittills har vi tagit upp hur pedagogerna talar om inkludering och hur de arbetar med detta. I detta 
avsnitt tar vi upp om och hur de skulle vilja jobba med inkludering och om den bilden skiljer sig från 
hur de arbetar idag. Alla pedagoger i alla våra fokusgruppsdiskussioner talar om drömbilden av 
inkludering.  

”Har ni någon önskebild eller drömbild om hur ni skulle vilja jobba med inkludering? 
Skiljer det sig ifrån hur ni jobbar nu?” 

B –”Nej, jag tycker vi jobbar rätt bra. Jag kan inte se någonting sådära…” 

A – ”Nej, alltså vi… Jag tänker på inkludering och jag tänker på barns delaktighet. Ett 
projekt som vi gör inne på stora barnen har möjlighet att välja vilket rum de vill vara i 
på eftermiddagarna. När vi är inne efter vilan innan vi går ut. 1,5h då har man barnets 
val. Då får varje barn sätt sitt namn på det rummet och den aktiviteten man vill vara 
med i. För att få vara delaktig och att få välja. Men sen kan det finnas dagar då vi 
känner att nu har de här barnen valt att vara i samma rum hela tiden. Dom leker 
samma lek hela tiden och det slutar alltid med bråk. Vi sätter om era namn idag och ni 
får prova någonting annat. Och så har man liksom sin drömbild om att barnet ska vara 
delaktigt och få välja utifrån sina egna behov liksom och att få känna, det här vill jag 
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göra, jag vill leka med dom här kompisarna i det här rummet. Men sen känner man att 
det inte alls vart rätt och så har vi liksom och så har vi liksom brutit och gjort på något 
annat sätt som blev ännu mycket bättre. Plötsligt blev det ännu mycket bättre lek, du 
fick leka med några som du typ inte trodde skulle vara roliga att leka med och sen fick 
ni en jättefin eftermiddag där alla fick komma till tals och vara mamma, pappa, barn 
eller var det nu var. Och då hade man en drömscenario som hur man vill inkludera 
alla, att alla skulle få vara med och välja och få säga sitt och tycka och sen så märkte 
man att man fick ändra den och då blev det ännu bättre. Så det där är så svårt.” 

”Blir det alltid bättre?” 

A – ”Njaa, det var bara förra veckan som vi gjorde om detta och vi sa att idag är det 
fröken som eller pedagogernas val, vi vill prova det här! Och då var det någon som 
muttrade lite och men plötsligt så märkte vi att… jag gick runt och tittade i alla 
aktivitetsrummen. Gud vad lugnt det är här. Gud vad fint dom leker här. Men vart 
behövs jag? För jag kom tillbaks från min rast och då brukar man liksom, gå in där för 
det behövs två pedagoger men det behövdes ingenstans. För det var jättefin lek 
överallt.” 

”Har du någon drömbild? Skiljer det sig?” 

B – ”vet inte riktigt… Nej, jag tycker vi jobbar bra, faktiskt med dom små.” 

Och i en annan diskussion sa en pedagog: 

K - ”Å jag tycker vi e skitbra på inkludering! [skrattar] Rakt igenom, jag tycker vi e 
jättebra på det eh när vi tänker projektarbete, vi har rituppgiften eh, alltså, vi är 
otroligt duktiga på att inkludera och få alla barnen delaktiga eh hela dan” 

Detta är intressant eftersom de tidigare diskuterat problem när barn inte vill vara med i situationen. 
Lite senare i diskussionen när vi frågar om det är något som de vill ändra på så talar de om flera 
punkter. Här kommer enstaka citat från vad pedagogerna har sagt i en diskussion: 

B - ”Ibland kan det ju vara så när man är kort om personal och då kan det ju bli 
svårare.” 

A - ”Dom drömvisioner och tankar som man haft som student som när man läst 
litteraturen blir liksom ganska avskalade när man kommer hit.” 

A - ”Nu blir det lite mer praktiskt som när man ska behöva ge alla det dom behöver 
måste vi göra på det här sättet. Punkt liksom.” 

A - ”Drömbilden vi pratar om nu har redan försvunnit, nu är vi redan i, man vet vad 
man har och de är de man anpassar sig utifrån. Den drömvision man hade en gång i 
tiden, tänker man inte ens på längre.” 

A - ”Det är stor skillnad. Absolut.” 

Tillslut kommer de fram till att drömmen skiljer sig från hur de idag jobbar med inkludering. Men 
utifrån hur verksamheten ser ut idag är drömbilden ouppnåelig på grund av att det finns för lite 
personal och för stora barngrupper. Här kommer fler enstaka citat från samma diskussion:  

A - ”Mer personal.” 

A - ”Mindre barngrupper, så man kan anpassa sig ännu mer efter individen.” 
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B - ”Man hinner inte.” 

A - ”De är omöjligt(skratt).” 

B - ”(Skrattar)” 

Pedagoger kommer fram till att det krävs mer personal och mindre barngrupper för att de ska kunna 
jobba mer med inkludering. Detta kan kopplas till en övervakningsdiskurs. Kan pedagogerna övervaka 
alla barn i ett rum kan pedagogerna också positionera sig i enlighet med inkluderingsdiskursen och 
arbeta inkluderande. En del pedagoger säger att de har fått utbildning men i praktiken fungerar det 
inte. Andra talar om ekonomi och svårigheten att skicka personal på kurs och att finns mycket 
outbildad personal i förskolan. Eftersom det är många antal barn i grupper har pedagogerna svårt att 
inkludera alla barn. Skulle det vara mer personal i barngrupperna så skulle pedagogerna ha mer tid till 
inkludering. Pedagogerna anser att de inte alltid har tid till att jobba så mycket med inkludering som 
de skulle vilja och detta kopplar vi till en tidsdiskurs. Det framstår som att inkludering är något de 
väljer att arbeta med vissa tider. Detta går emot inkluderingsidén eftersom inkludering är något som 
ska genomsyra hela verksamheten.  

I en diskussion talade de också om att vill ändra lokalerna för att kunna jobba mer inkluderande. Deras 
lokaler har stora rum vilket gör att de inte kan övervaka alla barnen och då tycker de att det är svårt att 
jobba inkluderande.  

D - ”Det skulle också fungera bättre om man skulle inkludera typ barn att man har 
flera rum, flera pysselrum, flera lugna rum behövs om man ska vara så mycket barn 
som man är nu för tiden i förskolan. Jag tycker att dom bygger ganska fel förskolor än 
vad de gjorde förr. Förr var det mycket bättre byggt för det var ju mycket mer smårum. 
Nu är det liksom bara stora rum överallt. Då ska det liksom vara 19 barn/rum som ser 
ut såhär. Dom måste ju kunna tänka på vad dom kräver från oss. Man måste vara 
realistisk för hur det är. ” 

 
C – ”Vi har en stor matsal. Nya koncept säger att vi ska ha en stor matsal och det ska 
vara stora ytor och öppet och så är alla barn allas på eftermiddagen. Det låter jättefint 
men fungerar inte.(skratt) 
 
D – ”(skrattar)Vi är en stor familj.”  

När pedagogerna talar om drömbilden av inkludering så skrattar de vid flera tillfällen. Kan det vara för 
att pedagogerna anser att de inte kan påverka sin situation, att de inte kan förbättra omständigheten och 
för att det är tragikomiskt.  

Avslutning 

Vår analys visar att pedagogerna inte har någon klar definition av vad begreppet inkludering betyder 
och innebär och de vet inte varför man inte använder inkludering som ord på förskolan. Detta kan bero 
på att det finns flera rådande diskurser i förskolan som krockar och motsätter sig varandra ibland. 
Inkludering är ett komplext begrepp och det kan vara därför som pedagogerna använder sig av andra 
begrepp istället. Det verkar vara omöjligt att tala om inkludering som ett krav eftersom pedagogerna 
anser att de är demokratiska medborgare och att allt ska ske genom fri vilja. Pedagogerna, men även 
samhället, vill förmedla demokrati och rätten till en egen fri vilja. Eftersom talet om inkludering anses 
vara som ett krav utesluts användningen av detta begrepp. Det huvudtema som vår analys bygger på 
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är: Alla barn ska vara med. Under detta tema uppstår dilemman inom inkluderingsdiskursen och som 
problematiserats i relation till:  

• Barns egen vilja. Barnrättsdiskursen som handlar om att barn har rätt till att göra sin röst hörd 
och att de själva ska kunna välja att delta eller inte. Detta går emot inkluderingsdiskursen om 
att alla barn ska vara med. 

• Barn med särskilda behov. Diagnosdiskursen i förskolan talar om att barn med särskilda behov 
inte ska inkluderas i den ”vanliga” verksamheten vilket är en motsättning till 
inkluderingsdiskursen.  

• Religion. Religionsdiskursen handlar om individens rätt till sin egen religion vilket kan gå 
emot inkluderingsdiskursen. 

• Barns behov. Alla barns behov ska tillgodoses i förskolan samtidigt som alla barn ska 
inkluderas. Detta kan bli problematiskt och ett dilemma uppstår. 

• Barns ålder. Alla barn ska varar med på förskolans aktiviteter oavsett ålder och tycka att det är 
meningsfullt. Detta är motsägelsefullt och ett dilemma uppstår. 

Diskussion  
Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger inom förskolan talar om inkludering. Hur de 
resonerar och hur de arbetar med ämnet, vilka diskurser som finns och om olika dilemman inom 
inkludering kan identifieras. I vår analys kom vi fram till att inkludering för pedagogerna är att alla 
barn ska vara med och inom denna huvudtes kom vi fram till olika teman: delaktighet, anpassning, 
positiv uppmärksamhet, verksamhetens måste fungera, pedagogens profession, barn med behov av 
särskilt stöd, religion, barns behov, barns ålder och drömbilden av inkludering. Vi kom också fram 
till att inkludering är ett komplext begrepp som inte har en självklar betydelse för pedagogerna och att 
det uppstod olika dilemman. Det finns en diskurs som säger att alla barn ska vara med samtidigt som 
det finns diskurser som motsätter sig detta och dilemman uppstår. De dilemman som vi kommit fram 
till är: barns egen vilja, barn med särskilda behov, religion, barns behov och barns ålder. Under 
diskussionen ska vi diskutera vårt resultat och hur resultatet förhåller sig till vår tidigare forskning.  

Nilholm säger att pedagoger inte vet vad inkludering betyder vilket bekräftas av pedagogerna i vår 
studie(Arndt 2014). När pedagogerna talar om inkludering har de svårt att förklara vad det är. 
Inkludering är ett begrepp som inte har en självklar betydelse och det kanske är därför som inkludering 
skapar många frågetecken i förskolan. Pedagogerna i diskussionerna talar mycket om barns 
delaktighet i förskolan istället för inkludering. Kanske beror det på att delaktighet ligger ganska nära 
begreppet inkludering. Delaktighet används i Läroplanen i förskolan Lpfö 98/10(Skolverket 2010) 
men begreppet inkludering nämns inte vilket skulle kunna vara en orsak till varför det inte vet vad 
inkludering betyder.  

En annan orsak till varför pedagogerna använder begreppet delaktighet istället för inkludering kan vara 
att inkludering förknippas med specialpedagogik. Pedagogerna anser att begreppet inkludering är 
”hårt” och riktar in sig på barn med särskilda behov medan delaktighet innebär att individen själv får 
ta ställning till att vara med i sammanhanget eller inte. Om inkludering enbart handlar om de barn som 
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är i behov av särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning ingår då dessa barn inte inom ramen av 
delaktighet? När pedagogen säger ”delaktighet är att man deltar på olika sätt” kan det möjligtvis vara 
att man jobbar inkluderande men att dessa pedagoger inte kan sätta ord på det förutom just begreppet 
delaktighet för att inte förknippa det med specialpedagogiken. 

Även Assarson(2007) tar upp att det talas om delaktighet istället för inkludering. Pedagogerna i vår 
studie kom fram till att inkludering är att alla barn ska vara med vilket blev vår inkluderingsdiskurs. 
Men det finns även diskurser som motsätter sig denna diskurs och då blir inkluderingsbegreppet 
komplext och det kan vara därför som pedagogerna använder delaktighet istället. Pedagogerna talar 
om att alla barn ska vara med men samtidigt kommer de fram till att de inte kan tvinga barnen att var 
med om de inte vill delta. Inkluderingsdiskursen krockar med barnrättsdiskursen och ett dilemma 
uppstår. Utifrån vår analys ser vi att pedagogerna står inför många dilemman inom inkludering. 
Assarsson(2007) skriver också om olika dilemman mellan diskurser i skolan. Exempelvis dilemmat 
mellan ”en önskvärd didaktisk diskurs och en möjlig omsorgsdiskurs”. En önskvärd didaktisk diskurs 
kan vi koppla till att barnen ska känna att det blir meningsfullt utifrån barnets egna premisser i 
verksamhetens aktiviteter. En möjlig omsorgsdiskurs kopplar vi till att barnen fysiskt ska vara med 
och delta och så länge som de är närvarande är de inkluderade. Dessa två diskurser skapar ett dilemma.  

När pedagogerna talar om inkludering kopplar de ihop det med specialpedagogik, barn med särskilda 
behov, diagnoser och ”störande” barn. När Salamancadeklarationen grundades kom länderna fram till 
att alla ska inkluderas oavsett ”handikapp” och det kan vara därför som inkludering ofta kopplas ihop 
med barn med särskilda behov. Dessa barn kan ibland uppfattas som ”onormala” och ”jobbiga” och 
det kanske därför som inkludering anses vara svårt och besvärligt. Inkludering bör istället förknippas 
med ordet ”alla”, att vi alla är olika och att olikheter ska ses som en tillgång och inte något som är 
besvärligt.  

Pedagogerna strävar hela tiden efter deras vision om att ”alla barn ska vara med” och de försöker hela 
tiden hitta en strategi för att åstadkomma detta. Men kan det gå för långt? Kan barnet utsättas för en 
kränkning för att inkluderingsdiskursen ska uppnås? Diskrimineringslagen(SFS 2008:567) säger: 

”En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller verksamhet enligt skollagen 
ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev som 
deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning, eller för sexuella trakasserier.”  

Ett exempel på detta är när pedagogerna talar om inkludering och religion eller en annan 
trosuppfattning. Föräldrarna till ett barn ville inte att barnet skulle delta på luciasångsamlingen men 
pedagogerna och förskolechefen ansåg att barnet skulle delta och inkluderas i alla av förskolans 
aktiviteter. Pedagogerna vill att alla barn ska vara med och vill inte exkludera detta barn. Utsätts då 
barnet för diskriminering på grund av sin religion? Detta blir problematiskt för pedagogerna och ett 
dilemma uppstår. Detta dilemma blir tydligt när pedagogerna definierar inkludering som att ”alla barn 
ska vara med” och sträva efter detta. Religioner kommer i skymundan och underordnas av 
pedagogernas inkluderingsdiskurs.   

Van De Putte & De Schauwers(2013) skriver om att det är viktigt att barngruppen ska fungera vilket 
vår studie också bekräftar. De strävar hela tiden att få verksamheten att fungera och de försöker 
anpassa verksamheten så att de kan arbeta inkluderande. Van De Putte & De Schauwers(2013) skriver 
också om lärare som är rädda för att inkludera barn med beteendeproblem eftersom det tycker att det 
är viktigt att barngruppen ska fungera. Pedagogerna i vår studie tycker att det är påfrestande när barn 
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inte vill delta och inkluderas i verksamheten. Detta kan bero på att det finns en inkluderingsdiskurs 
som är viktig i förskolan vilket är det eftersträvansvärda men när barn inte vill vara med tycker 
pedagogerna att det är jobbigt för professionen. Detta kan också bero på att pedagogerna inte alltid kan 
positionera sig som demokratiska eftersom inkluderingen inte alltid kan åstadkommas på frivillig väg.  

Engstrand & Roll-Pettersson(2014) och Varcoe & Boyle(2013) skriver om att utbildning i 
specialpedagogik påverkar lärare och pedagogers attityder och förhållningssätt inom inkludering. 
Lärare och pedagoger som har läst specialpedagogik är mer positiva till inkludering än de som inte har 
det. Detta är något som vi också uppmärksammade på våra diskussioner. Förskollärarna hade en mer 
positiv attityd till inkludering än barnskötarna, som inte har lika bred utbildning. Detta är dock ett 
osäkert resultat eftersom vår studie bygger på ett litet antal intervjuer. Tidigare forskning visar att 
förhållningssätt, attityder och utbildning påverkar pedagogernas syn kring inkluderingsarbetet. I en 
våra fokusgruppsdiskussioner talade pedagogerna mycket om positiv uppmärksamhet. Har 
pedagogerna en positiv attityd har de oftast en positiv syn på inkludering. I Pallas (2011) studie som 
utgår från ett diskursanalytiskt förhållningssätt beskriver hon hur pedagogerna konstruerar barnet via 
sitt tal inom olika diskurser samt vilken praktik det medför. Med språket eller hur vi talar kring något 
påverkar vårt tankesätt och vårt sätt att agera. Om pedagogerna har ett positivt tankesätt och talar om 
inkludering på ett positivt sätt agerar de också positivt med barnen. Men vet pedagogerna inte vad 
inkludering är och talar de inte om det, kan de inte heller handla inkluderande.  

Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen 2014) kommer fram till att för att kunna arbeta på ett 
framgångsrikt sätt behövs anpassade klassrum, support och utbildning. I vår studie kommer 
pedagogerna fram till att det krävs mindre barngrupper, mer personal och anpassade lokaler. De talar 
däremot inte så mycket om support, stöd och utbildning.  

Pedagogerna i våra fokusgruppsdiskussioner kommer fram till att drömbilden inte skiljer sig från hur 
de arbetar idag. De ansåg att de arbetade bra med inkludering. Detta är märkligt eftersom de tidigare 
talar om svårigheter vad gäller inkludering. En förklaring till detta kan vara att de inte vet vad 
inkludering är. En annan förklaring kan vara att pedagogerna känner att utifrån deras förutsättningar 
kan de inte arbeta bättre än vad de gör. Deras verklighet är så bra som den kan bli. Pedagogernas 
verklighet i förskolan idag är stora barngrupper och de har därför svårt att tillgodose alla barns behov. 
De ska tillgodose alla barns behov samtidigt som alla barn ska inkluderas och där uppstår ett dilemma. 
Vårt resultat visar på att det finns många dilemman inom inkludering i förskolan. När pedagogerna i 
våra fokusgruppsdiskussioner talar om inkludering vet de inte betydelsen av begreppet men de verkar 
ändå veta hur de ska tyda det och arbeta med inkludering. De är omedvetna om att det finns en 
problematik och att de motsätter sig själva när de talar om detta. Det uppstår dilemman inom 
inkludering som de inte är medvetna om. Ett försök till att lösa dessa dilemman kan vara att 
pedagogerna skyller på att det inte finns tid. Det är en godtagbar lösning och anses vara en ”sanning” i 
förskolan. Om pedagogerna skulle ha mer tid skulle det då finnas en lösning på inkluderingens 
dilemma och skulle det finnas lösningar för de barn som inte kan inkluderas? Assarson(2007) skriver 
om tidsdiskursen och att alla har lika mycket tid till sitt förfogande. Tidsuppfattningen är något som är 
linjärt och om något läggs till måste något annat tas bort. Denna uppfattning delar pedagogerna i vår 
studie. Skulle något behöva tas bort om pedagogerna började arbeta mer med inkludering? Inkludering 
är något som bör ske i varje aktivitet, i varje rutin, varje timme och varje minut. Inkludering är något 
som ska finnas i vårt förhållningssätt och ska inte behövas jobbas med som något separat. Anser man 
att inkludering är en ”aktivitet” eller något som sker separat kan vi förstå att pedagoger anser att det tar 
tid, tid som de anser att de inte har och för att skaffa sig tid måste något annat tas bort.  Hur 
pedagogerna använder språket och hur de talar om inkludering influerar deras förhållningssätt vilket 
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påverkar hur de arbetar med inkludering i förskolan. Inkluderingens dilemman har inte en direkt 
lösning utan de är något som pedagogerna möter och står inför varje dag. De måste förhålla sig till 
detta och därmed är det viktigare att öppna upp för diskussion och reflektion.  Pedagogerna måste 
ifrågasätta för att komma vidare i sitt professionsyrke och de måste reflektera över hur samhällets 
olika system och utveckling gör med vårt språk och sätt att tänka.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Vårt resultat visar att inkludering inte är ett ord som används inom förskolan. Det är ett komplext 
begrepp utan en självklar betydelse. Pedagogerna talar istället om delaktighet eftersom begreppet finns 
med i förskolans läroplan och pedagogerna blir då mer bekanta med detta begrepp. Vi föreslår att 
läroplanen i förskolan ska revideras med ett tillägg av begreppet inkludering. På så vis kanske 
begreppet används mer bland pedagogerna på förskolan.  

Vi anser att det är viktigt att reflektera och diskutera vad ord betyder och innebär för pedagogerna så 
att de kan handla i enlighet med detta. Vet inte pedagogerna vad inkludering betyder kan de inte heller 
handla inkluderande. Denna studie kommer fram till att inkluderingsdiskursen ”Alla barn ska vara 
med” har olika motsättningar och dilemman kan uppstå. Det finns inget rätt eller fel sätt att arbeta med 
inkludering men det är viktigt att det finns en medvetenhet om begreppets existens.  

I Salamancadeklarationen återfinns ord som delaktighet, demokrati och etik och för att kunna arbeta 
med detta är det viktigt att man är införstådd med vad varje ord har för betydelse. Vet pedagogerna 
vad begreppen har för betydelse kan de också handla utifrån skolans/förskolans uppdrag. Ett första 
steg till att kunna arbeta med inkludering är att reflektera över ordets betydelse. Börjar man reflektera, 
börjar man få en medvetenhet om ämnet och genom att diskutera och resonera tillsammans med 
kollegor kan pedagogerna börja handla.  

Slutsatser 
Inkludering för de deltagande i vår studie är att ”Alla barn ska vara med”. Men det finns inte ett 
självklart sätt att arbeta med inkludering och det är ett komplext begrepp. Vi har också kommit fram 
till ett antal teman som pedagogerna använder sig av när de strävar efter att arbeta inkluderande alltså 
att alla barn ska vara med. Dessa är: delaktighet, anpassning, positiv uppmärksamhet, verksamheten 
måste fungera, pedagogens profession, barn med särskilda behov, religion, barns behov, barns ålder 
och drömbilden av inkludering. Det finns vissa motsättningar och dilemman till denna 
inkluderingsdiskurs och dessa är: 

• Barns egen vilja 

• Barn med särskilda behov 

• Religion 

• Barns behov 

• Barns ålder 
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Vidare forskning 
Inkludering i förskolan är ett ämne som det inte har forskat så mycket om. Mycket av den tidigare 
forskningen som vi har behandlat handlar om inkludering i skolan. I Sverige finns det inte så mycket 
om inkludering och Assarson(2007) var den avhandling som vi hittade inom ämnet inkludering. Vi 
anser att inkludering i förskolan är ett ämne som det behöver forskas mer om internationellt men också 
i Sverige. Pedagogerna i vår studie hade svårt att definiera begreppet inkludering och det fanns inte ett 
självklart sätt att arbeta med inkludering. Forskning behövs inom detta ämne för att uppmärksamma 
begreppet och så att förskolans pedagoger kan lära sig mer om inkludering och hur man kan arbeta 
med det. Ett förslag är att göra en mer omfattande studie som inte enbart baserar sig på 
fokusgruppsdiskussioner utan som använder etnografisk metod där forskaren deltar i verksamheten 
under en längre tid. Det skulle möjliggöra kunskap om hur det blir i praktiken och inte bara hur det 
talas om inkludering.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
 
 

 
 

Datum och ort 
 
Till Pedagoger på XXX- förskola! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 
förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om inkludering i förskolan.  
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	vi	vilja	utföra	fokusgruppsintervjuer.	Intervjun	kommer	ta	plats	
den	XXX.	Vid	denna	intervju	vill	vi	använda	oss	av	ljudupptagning	och	anteckningar.		
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	regler	om	tystnadsplikt,	personuppgiftslagen	(1998:204)	samt	
Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	barnets,	familjens,	
personalens	och	förskolans	identitet	inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	anonymitet	gäller.	Allt	insamlat	
material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	kommer	att	
upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	analys	samt	
sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	
kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ert	medgivande	i	studien.	All	medverkan	är	frivillig	och	kan	när	som	helst	
avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett	
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	
	
 

	
Vänliga	hälsningar	Caroline	Andersson	&	Maria-José	Cendrowska	
	

	
Studenterna:	Caroline	Andersson,	0722505757,	carro89a@hotmail.com	
Maria-José	Cendrowska,	0704496693,	macenforever@gmail.com	

	
	

Handledarens	namn:	Sofia	Frankenberg	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Mailadress:	sofia.frankenberg@buv.su.se	
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie.  
 

 
 
Jag samtycker till att medverka i denna studie.  
 
 
Pedagogens namn : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
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Bilaga 2 
 

Fokusgruppsintervju: 

Vad betyder inkludering för er? 

Jobbar ni med inkludering? Hur jobbar ni med inkludering? 

Beskriv en situation som har med inkludering att göra och hur ni jobbar i den situationen? 

Skiljer sig det från hur ni önskar att jobba med inkludering? Varför? 

Hur ser ni på förskolans uppdrag kring individens integritet och frihet samt alla människors lika värde 
i förhållande till inkluderingsarbetet? 

Situation: Det är lunchtid, det finns tre bord i rummet, ca 15 barn i ålder 1-3år och tre pedagoger. Ett 
barn som är relativt ny på förskolan vill inte sitta vid bordet. Hon vill inte äta och skriker högt under 
hela lunchtiden. Vad gör ni? 
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