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Abstract 

Studiens syfte har varit att undersöka förskollärares erfarenheter av en förskola som är 

anpassad till alla barn. Det har även undersökts hur etablerade olika begrepp är i den 

dagliga verksamheten såsom normalitet, avvikande beteenden, barns olikheter samt 

inkludering. Studien har utförts genom sex kvalitativa intervjuer med förskollärare på 

två förskolor i Skåne. Resultatet och analysen av intervjuerna visade på att begreppen 

normalitet och olikheter är väl använda samt reflekterande i den dagliga verksamheten. 

Vid samtalet kring barns avvikande beteenden talade informanterna hellre kring barn i 

behov av särskilt stöd.  Den empiriska undersökningen visar att begreppet inkludering 

var för informanterna ett okänt begrepp som de inte gav en detaljerad beskrivning av 

men som de flesta ändå reflekterade kring. Forskarna resonerar i enlighet att 

inkludering är något man bör arbeta utifrån i skolans verksamhet för att kunna nå målet 

en skola för alla barn. Kan förskollärarnas ovetskap kring begreppet bero på begreppets 

frånvaro i Lpfö 98 som är förskollärares närmsta riktlinjer i deras yrkesroll? En 

möjlighet är att resultatet varit annorlunda ifall begreppet varit synligt i läroplanen för 

förskolan. 

 

Ämnesord: avvikande beteenden, förskola, skola för alla, inkludering, normalitet, 

olikheter 
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Förord 
Det har under en omvälvande tioveckors period i våra liv funnits oro för en uppsats uppkomst 

och genomförande. Det har även funnits en rädsla över att lämna tryggheten, Högskolan 

Kristianstad, som har varit vår trygga punkt i sju terminer. Vi har under dessa sju terminer läst 

på lärarutbildningen med inriktning lek- utveckling- lärande. Vi vill tacka våra familjer som 

har stöttas oss i denna lärorika, roliga men även krävande tid och som har gett oss styrka. Vi 

vill även tacka varandra för den stöttning och den energi vi gett varandra i denna påfrestande 

tid som har varit i fokus under hösten. Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare Paul 

Strand som har gett oss verktygen för att kunna utveckla våra tankar och idéer samt gett oss 

hjälpen att kunna hålla fast vid fokus kring uppsatsens syfte, vilket har visat sig vara en konst! 
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1 Inledning 
Att alla barn och elever är olika och har olika behov är lätt att säga, men att verkligen ha en 

förståelse för detta och arbeta utifrån det i sin yrkesroll visar på medvetenhet och kompetens 

inom ämnet. En lärares yrkeskompetens består av många olika faktorer som är betydelsefulla 

på olika sätt. Det är som att lägga ett stort pussel, där alla delar ska bilda en helhet. 

Inkluderingsbegreppet som studien ska undersöka är en utav hörnstenarna i detta otroligt 

viktiga arbete. Specialpedagogiken bidrar till en bredare förståelse för olika individers 

egenskaper. Tankesättet kring en inkluderande förskola måste ständigt vara ett levande 

verktyg i verksamheten, en verksamhet som ska sträva efter att bygga upp en skola för alla.

  

 

1.1 Bakgrund och syfte 
Haug, Egelund & Persson (2006) förklarar att specialpedagogiken ända in på 1990-talet var 

starkt riktat mot personer som till exempel var döva, blinda eller psykiskt sjuka. Persson 

(2001) med många fler försöker belysa förändringen av synsättet kring specialpedagogik där 

författaren talar vidare om att alla lärare i skolan och förskolan bör ha en grundläggande 

kompetens för att kunna bemöta olikheter och se detta som en naturlig del i sitt arbete. 

Persson (a.a.) formulerar vidare: 
Specialpedagogisk grundkompetens handlar inte i första hand om att ha en 
uppsättning metoder som är anpassade till olika former av funktionshinder 
eller störningar. Vissa barn har en diagnos och det ligger inte inom ramen för 
den vanlige lärarens ansvar att förtrogen med de medicinska aspekterna på 
eller orsakerna till funktionshindret, störningen eller sjukdomen. Vad läraren 
behöver veta är vilka konsekvenser detta får i gruppen eller klassen, för 
barnet självt eller kamraterna liksom för planering och genomförande av 
undervisningen. (a.a. s.103) 

 

I citatet ovan framhåller Persson att vetskapen en lärare bör ha om sina elever inte innefattar 

den medicinska biten kring de eventuellt ställda diagnoserna, utan kunskapen och arbetet 

kring ett förhållningssätt gentemot varje individ. Detta tas även upp i Salamancadeklarationen 

i form av en uppmaning till de olika ländernas regeringar. 
Vi anmodar och uppmanar alla regeringar att i tillse att lärarutbildningen 
och fortbildningen av lärare inom ramen för en systematisk förändring, 
anpassas till undervisningen av elever med behov av särskilt stöd inom det 
ordinarie skolväsendet (Salamancadeklarationen, 2/2006, s.12). 
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Det Salamancadeklarationen beskriver är att lärare behöver få större kunskaper om hur 

verksamheten i skolan bör bedrivas. Denna kunskap för ett arbete om en skola för alla 

uppmanas komma genom utvecklad lärarutbildningen samt kompetensutveckling för de 

verksamma lärarna ute på fältet. Tideman och Rosenqvist (2004) menar på att 

specialpedagogik behövs där den vanliga pedagogiken inte räcker till. Skolan måste då hitta 

nya vägar för att kunna tillgodose alla barns behov. Hur gör förskolan när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till? Nilholm (2006) förklarar ur ett historiskt perspektiv att skolan 

har löst barns olikheter genom att skapa olika sorters lösningar såsom specialklasser, 

särskolor och kliniker och dessa är enbart några exempel. I ett helt decennium har förskolan 

haft och har fortfarande en läroplan som innehåller mål och riktlinjer hur arbetet i förskolan 

ska gå till. Lpfö 98 (2006) anger att: 
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens 
förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 
viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn i svårigheter. 
Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Lpfö 
98, 2006, s. 5). 

 
Utifrån läroplanen (Lpfö 98) för förskolan är det konstaterat att pedagogerna ska arbeta 

utifrån barnens olika kvalifikationer och förutsättningar samt genom detta skapa miljöer som 

gynnar barnens alla behov. Men hur kommer det sig då att en gemensam förskola och skola 

måste diskuteras och lyftas fram av forskarna om riktlinjerna för verksamheten säger att 

förskolan skall anpassas till alla barns behov? 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers upplevelser och erfarenheter av 

arbetssätt i förskolan. Utifrån studiens titel ”Inkluderande förskola – Förskollärares 

erfarenheter och upplevelser i mötet med alla barn” valdes ett antal begrepp ut som var 

betydelsefulla för undersökningen. Av titeln framgår att inkludering är ett av dessa, andra 

begrepp är avvikande beteenden, normalitet, olikheter samt inkluderande arbetssätt. Har alla 

förskollärare har visionen om en inkluderande skola? Om de har det, finns i sådana fall en 

djupare förståelse om vad detta innefattar? Vad krävs av var och en för att arbeta med en 

inkluderande förskola? Hur etablerat är begreppet inkludering i förskolans verksamhet? 

Genom forskning i ämnet kring dessa begrepp av olika betydelsefulla aktörer inom den 
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specialpedagogiska genren syftar vi att jämföra litteraturen i fråga i förhållande till den 

empiriska undersökningen som uppsatsen tillämpar. Problematiken ämnar sig som sådan att 

inkluderingstankarna är mycket framgångsrika i den forskningsbaserade kretsen bland olika 

forskare. Men begreppet är inte lika synligt i dagens verksamhet inom förskolan som bidrar 

till uppsatsens strävan att undersöka detta och synliggöra detta problem. 

 
1.2 Uppsatsens upplägg 
Upplägget av uppsatsen ser ut på följande vis. Uppsatsens inledning med bakgrund och syfte 

har redan presenterats. De delar som kommer härnäst börjar med en litteraturgenomgång. Där 

redogörs för hur forskningen kring frågeställningarna och problempreciseringen (se rubrik 3) 

ser ut med olika begrepp och teorier. Efter litteraturgenomgången presenteras uppsatsens 

problemprecisering. Anledningen till varför den kommer först efter litteraturgenomgången är 

för att en förförståelse ska ges till själva problempreciseringen. Den del som kommer därefter 

är den empiriska undersökningen som är baserad på sex olika intervjuer. Ett resultat kommer 

därefter att redovisas och sedan klargöras i en analys. Slutligen presenteras först en 

resultatdiskussion där litteratur i förhållande till studiens resultat ställs mot varandra och 

diskuteras. Därefter följer en metoddiskussion som utgör ett självkritiskt förhållningssätt. 

Avslutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning.   

 

2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången som följer nedan kommer ämnet specialpedagogik belysas ur de 

riktningar som är betydelsefulla för vår studie samt problemprecisering. Dessa kan kort 

sammanfattas under två huvudrubriker. Den första ”Specialpedagogiken – ramverk och 

styrdokument”, presenterar två stycken specialpedagogiska perspektiv samt olika centrala 

begrepp som belyser väsentlig forskning av ämnet inkludering. Den andra huvudrubriken ”En 

skola för alla – förmågan att möta alla elever” inriktar sig mot den pedagogiska kompetensen 

som krävs för att skapa en skola för alla. 
 



Frida Gunnarsson och Sandra Svensson  Examensarbete Ht-2008 

 10

2.1 Specialpedagogik – ramverk och styrdokument 
Salamancadeklarationen talar om riktlinjer för hur skolan ska förhålla sig för att kunna möta 

alla barn: 
Den vägledande princip som ligger till grund för denna handlingsram är att 
skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, 
intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Den 
skall omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och barnarbetare, 
barn från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra 
eftersatta eller marginaliserade områden eller befolknings grupper. Dessa 
förhållanden skapar en rad utmaningar för skol systemen. I anslutning till 
föreliggande handlingsram avses med uttrycket ”specialundervisning” eller 
”undervisning av elever med behov av särskilt stöd” undervisning av alla de 
barn och ungdomar vilkas behov härrör ur funktionshinder eller 
inlärningssvårigheter. Många barn upplever inlärningssvårigheter och har 
alltså någon gång under sin skoltid särskilda pedagogiska behov. Skolorna 
måste finna vägar när det gäller att med lyckat resultat ge undervisning åt alla 
barn, däribland dem som har svåra skador och funktionshinder.   

                 (Salamancadeklarationen, 2/2006, s.16) 
 

Salamancadeklarationen tar upp att många barn under sin skoltid någon gång är i behov av 

extra stöd. Det förklaras även i citatet att skolans uppgift är att kunna tillgodose alla barn, 

oavsett hur omfattande deras behov är. Alla ska kunna vara en del i skolan. 

Salamancadeklarationen som utfärdades 2006 grundas på ett antal olika beslut som tagits i 

samråd mellan medlemsländerna i Unesco. Dessa gemensamma beslut är riktlinjer och olika 

ståndpunkter som uppmanar vad de olika länderna bör sträva mot. Viktigt att poängtera är att 

dessa uppmaningar inte har någon rättslig bakgrund utan endast är rekommendationer för de 

olika länderna. Enkelt förklarat är det först när en deklaration blir en konvention som denna 

blir en lag. Salamancadeklarationen belyser att skolan är och ska vara en öppen samlingsplats 

för alla barn, oavsett olikhet vare sig kroppsligt eller mentalt, språkligt eller socialt. Skolan 

måste utveckla sin kunskap om att möta dessa barn i undervisningen så det blir en gynnsam 

lärandemiljö för alla barn, oavsett olikheter (a.a.). 

 

Lpfö 98 (2006) talar om liknande tankesätt i sina riktlinjer: 
Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 
lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 
utveckling. (a.a. s.10) 

Vad som beskrivs i citatet ovan är ett tankesätt kring individers individuella behov som 

synliggörs redan för barn i förskolan. Arbetslaget i förskolan ska samarbeta för att skapa goda 

lärandemiljöer för barnen (a.a). 
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2.1.1 Olika perspektiv 

Persson (2001) hävdar att man kan se behov av specialpedagogik utifrån olika perspektiv. 

Detta har han framställt genom en figur som ska tydliggöra två olika sätt att se på barn och 

elevers särskilda behov. Figuren är gjord så att Persson i spalten längst till vänster har satt ut 

olika begrepp och områden. Sedan har han i de två övriga kolumnerna kategoriserat 

beskrivningar utifrån två olika perspektiv, det relationella - och kategoriska perspektivet. 

Dessa med utgångspunkt på hur man ser på de olika begreppen och områdena. Om man ser en 

elevs behov utifrån ett relationellt perspektiv lägger man upp arbetet kring eleven i interaktion 

med den övriga verksamheten. Om man däremot tittar utifrån ett kategoriskt perspektiv 

arbetar man istället koncentrerat utifrån elevens specifika svårigheter. 

 

Figur 1.1 Perssons förklaringsmodell utifrån det relationella och det kategoriska 

perspektivet. 
 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning och 

stoff till skilda förutsättningar för lärande 

hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till 

elevers uppvisade svårigheter 

Orsaker till specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter uppstår i 

mötet med olika företeelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. Svårigheter är 

antingen medfödda eller på annat sätt 

individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med aktivt 

stöd från rektor 

Speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

 
Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval. (Persson, 2001, s.143). 

 

Figuren ovan visar att man kan se på specialpedagogik på två olika sätt, och utifrån två olika 

perspektiv. Om man till exempel börjar med att titta på kolumnen ”Orsaker till 

specialpedagogiska behov” talar det relationella perspektivet om att orsakerna till de 
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specialpedagogiska behoven beror på att eleven är i svårigheter. Det kategoriska perspektivet 

talar om en elev med svårigheter. Persson förklarar vidare genom tabellen att tidsperspektivet 

kan vara långsiktigt eller kortsiktigt beroende på vilket perspektiv man ser utifrån. 

Konsekvensen av perspektivval visar sig tydligast då arbetslaget lägger upp en arbetsplan för 

hur man väljer att fortsätta arbeta. Det relationella perspektivet visar att det är eleven, läraren 

och lärandemiljön som behöver anpassas och utvärderas medan det kategoriska perspektivet 

talar om att det är eleven som behöver åtgärdas. 

2.1.2 Normalitet – avvikelser – olikheter 

Tideman och Rosenqvist (2004) drar liknelser till det kategoriska perspektivet då de förklarar 

hur skolan hanterar de elever som har större svårigheter än vad som bedöms som normalt. 

Elever med svårigheter kopplas ihop med diagnoser och liknande och författarna uttrycker att 

det i många fall är detta som krävs för att en elev ska få ett speciellt utformat stöd under sin 

skoltid.  

 

Tideman och Rosenqvist (2004) förklarar sin syn på hur samhället ser på vad som är normalt 

och vad som är avvikande. 
Vårt sätt att se på människor och hur vi väljer att särskilja olika människor 
hänger samman med vilka värderingar och idéstrukturer som finns i 
samhället. I varje tid finns grupper som strider om rätten att formulera vad 
som är normalt och vad som är avvikande, om problemens innehåll och dess 
utbredning. För att skilja ut någon som onormal eller särskild finns en 
föreställning om vad som är normalt. Det normala är dels det mot vilket allt 
kan jämföras, det genomsnittliga, det vanliga, dels en moralisk idé om hur det 
bör vara (a.a. s 15).  

 

Av citatet framgår det att synen på individers olika beteenden förändras i takt med samhällets 

kontext. Det betyder att det som anses normalt idag inte behöver vara det om tio år. Vad 

innefattar ett normalt beteende och vem har befogenhet att avgöra detta i dagens samhälle?  

 

Persson (2001) beskriver att människor är, och har genom tiderna alltid varit olika varandra. 

Detta beskriver Persson genom en normalfördelningskurva, vilken visar på variationen av 

befolkningen i samhället. Oavsett vad man mäter är det högst sannolikt att majoriteten 

befinner sig någonstans i mitten. Detta bildar enligt Persson en norm och menar att det är 

normalt att vara olika med tanke på den variation som finns i världen. ”Det är alltså inte mer 
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normalt att befinna sig i närheten av kurvans mitt än i dess ytterkanter, däremot är det 

vanligare” (a.a. s.100). Vidare förtydligar Persson att det inte handlar om att individer som 

befinner sig i normalfördelningens ytterkant är onormala, utan det är enbart vanligare ur 

populationen i samhället med individer som befinner sig i mitten av kurvan.  

 

Olsson och Olsson (2007) diskuterar kring ämnet skillnader och likheter i människors 

beteenden. Författarna konstaterar att: ”Utgår vi från skillnaderna mellan oss själva och den vi 

möter, skapar vi ett avstånd till den andre. Betonar vi däremot likheterna, öppnar vi oss och 

går den andre till mötes” (a.a. s.31). Med detta menar Olsson och Olsson att skapandet av 

skillnaderna görs av oss själva, då människan i de flesta lägen utgår från den negativa 

aspekten samt gör skillnader mellan olika individer. Med att se olikheter ur ett positivt 

perspektiv och lägga tonvikten på de likheter som kan finnas, skapar vi samhörighet med alla 

människor, oberoende av beteenden och utseenden (a.a.).  

 

Genom att våga se det som är annorlunda eller avvikande växer vi inte bara i oss själva utan 

hjälper även våra medmänniskor. Genom att utgå från att mångfald och olikheter i dagens 

skola är något positivt istället för att inrikta sig på normaliteter och olika avvikelser vidgar vi 

synen på den pedagogiska verksamheten samt är på rätt väg att nå målet, en skola för alla 

(Murray-Nyman, 2005). Haug (2006) menar på att utmaningen handlar om, för både skolan 

samt samhället i övrigt, att producera en skola som besitter en större acceptans för barns 

olikheter samt en vilja och kompetens att möta dessa i skolan. Fischbein och Österberg (2003) 

beskriver: ”Betraktas olikheter som möjligheter så blir inte det primära att göra gruppen 

homogen så att man kan arbeta så likartat som möjligt; variation utnyttjas istället till att skapa 

möjligheter till lärande, spänning och stimulans” (a.a. s.23). Utifrån detta menar även 

Fischbein och Österberg att det handlar om att se olikheter som något positivt. Genom ett 

sådant tankesätt kan man se variationen på individerna som en möjlighet att använda 

olikheterna i skolmiljön för att skapa stimulans och lärande. Murray-Nyman (2005) redogör 

för: ”Att närma sig den annorlunda kostar, då ett sådant möte kräver något och tvingar oss 

bort från rutinernas och vardagens trygga värld. Det är kanske därför de flesta inte är nyfikna 

på det gåtfulla, utan vänder bort ansiktet och går vidare. Det är bekvämare” (a.a. s.12). 

Murray-Nyman beskriver vidare situationen som sådan att det krävs betydligt mer av 
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människan att hantera det ovanliga och annorlunda hos andra individer. Genom att gå förbi 

och inte möta det ovanliga undgår vi att gå ur vår trygghet.  

2.1.3 Inkludering – integrering  

Tideman och Rosenqvist (2004) redogör att i en skola som arbetar för inkludering ska alla 

elever känna delaktighet i verksamheten. Vidare förklarar författarna att det inte är eleven 

som ska förändras för att passa in i skolan utan att skolan ska förändras efter elevernas behov. 

Man kan dra kopplingar till det relationella perspektivet som talar om elever som befinner sig 

i svårigheter. Detta perspektiv förklarar som tidigare nämnts att det är lärandemiljön i skolan 

som ska förändras och inte eleven.  

  

Persson (2001) redogör för de olika begreppens betydelse:  

Integration 
I skolsammanhang kom begreppet integration att användas i samband med 
införandet av grundskolan på 1960-talet. Integration innebar att den vanliga 
skolan skulle öppnas för barn från andra, segregerande skolformer (a.a. s.8). 

Inklusion 
Ett begrepp som myntades i USA under slutet av 1980-talet och som innebär 
att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt 
aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna 
gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan så att ingen exkluderas ur 
det gemensamma och gemensamhetsskapande (a.a. s.8). 

 

Perssons förklaring på begreppen framhåller två olika synsätt. Det första, integration, pekar på 

att skolan ska öppnas för barn som kommer från segregerande former. Den nämner ingenting 

om att skolan ska eller bör anpassas efter barnen och eleverna. Det gör däremot det andra 

begreppet, inklusion, vilket är ett nyare begrepp som betonar vikten av att skolan måste 

anpassas efter vilka barn och elever som kommer till den. En skola ska enligt Perssons 

förklaring av inklusionsbegreppet vara till för alla. 

 

Nilholm (2007) redogör att det engelska begreppet inclusion fick sitt stora genombrott med  

Salamancadeklarationen. Dock är han kritisk mot att man översatte ordet inclusion till det 

svenska ordet integration. Två begrepp men vilket ska användas, integrering eller 

inkludering? Nilholm resonerar, liksom Persson (2001), kring detta genom att belysa 

meningen och den egentliga betydelsen av begreppen. Integrering förklarar att barn som redan 
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är avvikande ska slussas in och passa in i redan befintliga system och klasser. Medan 

begreppet inkludering belyser vikten av att hela skolsystemet behöver förändras så att skolan 

verkligen kan bli en skola för alla där mångfalden ses som någonting positivt och nödvändigt 

(a.a.).  

 

Tideman och Rosenqvist (2004) diskuterar även inkluderingsbegreppet, som lanserades i 

början av 1990- talet. Detta ska enligt författarna utgå från tanken till människors möjlighet 

och rättighet till delaktighet i vårt samhälle. Författarna förklarar att begreppet inkludering 

ersatte det befintliga begreppet, integration, som var gällande under början av 90-talet. Dessa 

två begrepp genomsyras i den befintliga litteraturen inom det specialpedagogiska området. I 

citatet som följer diskuterar Tideman och Rosenqvist (2004) begreppen integrering och 

inkludering. Vad är skillnaden mellan de olika begreppen? ”Ingen ska segregeras och om 

ingen är segregerad behövs ingen integrering. Inclusionsidén är inriktad på att skapa en skola 

där alla elever, även de med funktionshinder, ska finnas i samma skola” (a.a. s.17). Tideman 

och Rosenqvist ställer sig kritiska till begreppet integrering, som de menar inte behöver finnas 

till. Vad författarna egentligen säger är att begreppet integrering finns på grund av att 

segregation förekommer i våra skolor. Eftersom segregation är någonting som lärarna i 

skolans värld ska arbeta förebyggande emot ska inte heller begreppet integration behöva 

existera.   

 

Till skillnad mot Nilholm (2006), Persson (2001) och Tideman och Rosenqvist (2004) 

använder Salamancadeklarationen, som tidigare nämnts, sig utav begreppet integrering som 

en översättning av det engelska ordet inclusion. Att de ovannämnda författarna språkar för att 

använda ordet inkludering istället för integrering klargör exempelvis Nilholm genom att det 

första beskriver en process. ”Jag menar att i en normativ mening är detta att föredra, dvs. att 

se inkludering som en process snarare än ett tillstånd” (a.a. s.16). Vidare diskuterar Nilholm 

att det viktigaste, oavsett vilken benämning som används, är att förstå innebörden med det. 

Nilholm varnar även för att nya ord behöver bildas då dessa analyseras sönder. ”Om 

inkluderingsbegreppet urholkas så kommer det att uppstå behov av ett nytt ord som betecknar 

att utbildningssystem i grunden måste anpassas utifrån elevers olikhet” (a.a. s.15).  
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Haug (1998) beskriver att begreppet integrering innefattar olika, som beskrivits ovan, 

definitioner. Tolkningen av begreppet syns vara mycket bred. Två inriktningar betydelsefulla i 

de nordiska länderna är den segregerande integreringen samt den inkluderande integreringen. 

Den segregerande integreringen förklarar författaren utgår från att hitta den bästa miljön för 

den specifika eleven och detta medför att läraren rådfrågar specialpedagoger eller annan 

kompetent personal och därigenom i vissa fall skriver in eleverna med olika behov av stöd i 

särklasser. Det givna målet är att integrera individen i samhället och skillnaden mellan 

specialundervisning och undervisning blir tydlig (Haug, 1998). Denna modell påminner om 

den mekanistiska formen utav undervisning där strävan utgår från att placera eleverna i 

homogena grupper för att underlätta för läraren. I undervisningen, för att eleven ska nå nya 

kunskaper, måste läraren presentera kunskapen för eleven som ska ta in informationen för att 

sedan återlämna den nya erfarenheten genom någon form av examination såsom läxa eller 

prov. Modellen utgår även från att minska variationen genom att skicka elever till särklasser 

för att normalisera klasserna (Fischbein & Österberg, 2003).  

 

Den inkluderande integreringen utgår däremot från ett betydligt mer positiv föreställningar 

om barns olikheter, som utgår från att: ”… undervisningen ska ske inom ramen för den klass 

där barnet är inskriven som elev” (Haug, 1998, s.21). Vikten av den inkluderande 

integreringen är att eleven oavsett förutsättningar och förmågor deltar i det vanliga samhället 

och undervisningen där skolan utgår från elevernas möjligheter och accepterar elevers 

olikheter. Detta medför däremot att lärarna behöver en mer allsidig och omfattande kunskap 

för att möta olika individer på rätt nivå för att kunna undervisa alla barn (Haug 1998). En 

sådan modell för tankarna till en modell som Fischbein och Österberg (1998) tar upp om den 

organismiska modellen som ser på människan som kunskapssökande. Undervisningen innebär 

att läraren eller lärarboken presenterar ett ämne för eleverna som i sin tur ska möta den nya 

kunskapen genom nya erfarenheter och detta bidrar till olika tillvägagångssätt för olika 

individer. Detta medför utveckling av nya kunskaper och denna form av undervisning utgår 

läraren från elevernas variationer samt ser dem som en positiv del i kunskapssökandet samt 

lärandet i skolmiljön.  
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Haug (1998) belyser vidare om skolans roll kring inkluderingstanken i citatet nedan. ”Hur kan 

skolan och undervisningen anta denna utmaning så att också dessa elever kan inkluderas och 

bli delaktiga i den demokratiska och sociala gemenskap och arbetsgemenskap som skolan ska 

vara?” (a.a. s.41). Haug beskriver skolans roll i den utmaning som det innebär att inkludera 

alla barn för att nå den delaktighet som skolan avser. Problematiken som skolan har idag 

beskriver Fischbein och Österberg (2003) beror på att undervisningen till stor del utgår från 

den mekanistiska modellen där eleverna måste anpassa sig till undervisningen för att nå målen 

för godkänt. Genom ett sådant arbetssätt menar de att skolan producerar mekanistiska 

individer. Skolan arbetar då inte med att utveckla individerna till att bli skapande människor 

som fungerar i produktiva samspel med andra människor. I detta sammanhang blir även de 

elever som ses som annorlunda och avvikande individer ännu mer utanför den gemensamma 

samhällsramen och kan i framtiden få svårigheter. Disponerade skolan däremot utifrån den 

organismiska modellen och den inkluderande integreringen hade variationen ökat i klasserna 

och det hade funnits en stor möjlighet att utveckla en skola för alla individer oavsett olikheter. 

Fischbein och Österberg (2003) beskriver: ”Att använda en mekanistisk undervisningsmodell, 

där svaret är givet, ger för mycket styrning och för lite stimulans, vilket särskilt missgynnar 

dem som tänker annorlunda, medan en organismisk modell ger utrymme för dessa” (s.175).  

 

 

2.2  En skola för alla - förmågan att möta alla elever 
Att förskolan och skolan ska fostra barn och elever till samhällsmedborgare talar både Lpfö 

98 och Lpo 94 om för oss. Men med detta inställer sig också ett antal frågor: Är dessa 

grundlägganden tankar någonting som alla lärare låter genomsyra i sin verksamhet? Hur når 

skolan målen för att allas behov och egenheter skall uppmärksammas och tillgodoses? Och 

hur skall då lärare förhålla sig i sitt arbete?  

 

Persson (2001) förklarar att innebörden av att arbeta för en skola för alla handlar om att 

skolan och lärarna i skolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska få möjligheten att 

utvecklas.  Maria Montessori, grundare till Montessoripedagogiken, talar om att man som 

lärare kan känna att man har lyckats med att skapa trygga samhällsmedborgare när eleverna 

arbetar i skolan som om läraren inte finns. I enlighet med Maria Montessoris ord och tankar 
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talar Lpfö 98 om att barnen ska fostras till att bli självständiga individer som litar på sina egna 

förmågor. Lpfö 98 poängterar: ”Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och 

göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall 

på så vis grundläggas och växa” (a.a. s.4).  

2.2.1 Lärarkompetensen i skolan 

I slutet av 1990-talet arbetade regeringen i England fram en reviderad läroplan som kallades 

för Curriculum 2000. Denna byggde på tre inkluderande principer. Dessa tre principer var 

följande: skolan skulle sätta upp rimliga kunskapsmål, skolan skulle ta hänsyn till elevers 

olikheter och övervinna eventuella svårigheter, skolan skulle göra bedömningar av individer 

och grupper (Hodkinson 2006). 

 

Hodkinson (2006) talar om vilket arbetssätt NQT (Newly Qualified Teachers) har efter ett år 

som nyexaminerade lärare. Hänger då teorin och praktiken ihop och går det att undervisa 

enligt teorin om inkluderande arbetssätt i skolan? Vidare talar författaren om att det finns allt 

för många hinder längs med vägen till en inkluderande skola. ”Inclusion, it is argued, is being 

stalled because educational institutions are not fit to include all children because of the 

barriers of ´lack of knowledge, lack of will, lack of vision, lack of resources and lack of 

morality´” (Clough and Garner i a.a, s.44).  

 

Hodkinson (2006) hävdar att många pedagoger har börjat ifrågasätta och hävda att 

utvecklingen av ett inkluderande arbetssätt har gått för långt. Hodkinson ifrågasätter om ett 

inkluderande arbetssätt förenklas genom arbetet utifrån en läroplan som ska passa alla elever. 

Även våra läroplaner så som Lpfö 98 och Lpo 94 talar om att man ska sätta upp individuella 

mål och att eleven står i centrum för lärandet. Kan man liksom Hodkinson ifrågasätta om alla, 

såväl lärare som elever, kan styras av en och samma läroplan? Så här förklarar 

Salamancadeklarationen hur lärare i skolan bör arbeta med elever som är i behov av särskilt 

stöd:  
Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda 
pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den 
utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att 
inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att 
barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om in 
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lärningsprocessens takt och natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum 
är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället 
(Salamancadeklarationen, 2/2006, s.17). 

 

Salamancadeklarationen talar här om att skolan inte kan ha en och samma modell för 

inlärning då alla elever är olika. Skolan ska anpassas efter eleven och inte tvärtom. Detta 

gynnar alla elever och därmed även hela vårt samhälle som helhet.  

 

Hodkinson (2006) belyser att flertalet lärare som faktiskt tillämpar ett inkluderande arbetssätt 

inte gör detta fullt ut. Med elever som har lättare former av svårigheter är det inga problem att 

arbeta inkluderande. Men när det kommer till de elever som har grova beteende störningar 

anser dessa lärare att exklusion istället är nödvändigt. Tideman och Rosenqvist (2004) 

belyser, genom resultatet av sina undersökningar kring lärares erfarenheter, att de flesta lärare 

anser att de tillämpar ett arbetssätt för en skola för alla. Trots detta synsätt talar lärarna om att 

det finns elever som behöver extra stöd och att speciallärarna då kopplas in som hjälp. Arbetar 

då dessa lärare verkligen för en skola för alla genom att tillämpa ett inkluderande arbetssätt? 

Hodkinson anser att NQT som har en inkluderande syn på skolan behövs på de skolor där de 

lärare finns som skiljer på vilka elever som kan inkluderas i arbetet och vilka som inte kan 

det. Vad är det då som påverkar vilka olika lärare som finns på våra skolor samt vilka teorier 

dessa lärare utgår ifrån? Fischbein och Österberg (2003) framhäver en teori som grundas på 

vilka praktiska teorier en lärare har med sig i sitt bagage. Alla människor har olika 

erfarenheter samt värderingar och enligt författarna är det just värderingarna som avgör hur 

vår praktiska teori kommer att se ut. Vår praktiska teori bygger på ”… de mängder av härvor 

av kunskap, erfarenheter och värderingar som har byggts upp och fortlöpande byggs upp i 

människor” (Handal & Lauvås i Fischbein & Österberg 2003 s.35). Nilholm (2007) diskuterar 

hur vida de professionella personerna i skolans värld upptäcker eller skapar grupper. Att sätta 

etiketter på barn och ge dem olika sorters diagnoser menar Nilholm kan ses som ett 

misslyckande av skolan. Fischbein och Österberg (2003) ställer frågan om skolan kan ändras 

efter vilka behov eleverna i den har istället för tvärtom, nämligen att eleverna måste ändras 

efter skolans behov. 

 

Kompetensen i att möta alla barn i skolans verksamhet framställs av pedagoger i Tideman 

(2004) vilka beskriver att problemet i skolans värld idag handlar om de bristande ekonomiska 
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resurserna som hindrar utvecklingen mot en skola för alla barn. Vidare beskriver en pedagog 

att det inte enbart handlar om ekonomiska resurser utan om en ökad kompetens hos de 

verksamma lärarna ute på fältet för att kunna möta barn med olika behov av stöd (a.a.). I 

Fischbein och Österberg (2003) skildrar verksamma pedagoger vikten av att låta alla barn i 

förskolan få komma till tals och delge sina förslag och tankar i de pedagogiska situationerna 

under dagen. Därigenom menar pedagogerna att barnen får möjlighet att känna sig delaktiga i 

verksamheten och att alla barnens olika förslag är lika betydelsefulla. Vidare förklarar 

pedagogerna att arbetet med att påvisa barnens olikheter är viktigt och detta gjordes genom att 

sätta samman olika grupper med lösningsfokuserade övningar. En sådan övning kunde handla 

om vad som händer i skogen om där ligger glas? Därigenom fick barnen i olika 

gruppkonstellationer komma fram till lösningar som lyftes upp i hela gruppen. I arbetet med 

att se alla barn i gruppen användes metoden som utgick från att försöka hitta så många 

tillfällen som möjligt till kontakt med barnen under dagen. Denna kontakt fick de genom att 

kontinuerligt delta i barnens lekar och samtal (a.a.). 

 

Betydelsen av kvalitén på relationen mellan elev och lärare diskuteras av Drugli (2003). 

Denne framhåller relationen elev/lärare som otroligt viktig, främst i de fall då elevens 

hemmiljö inte är den mest optimala. Att kunna ha en stödjande relation med elever som 

befinner sig i riskzonen menar Drugli är viktigt. Ett bra samarbete med eleven leder till att 

läraren kan få viktig information som ska ligga till grund för hur arbetet kring eleven ska se 

ut. ”För de vuxna är det också viktigt att ha klart för sig att ett vuxen – barnförhållande som är 

präglat av tillit, förståelse och omsorg främjar barnets samarbetsvilja och motivation och ökar 

lärande och prestationer” (Webster-Straiton, 1999 i a.a. s.74). Drugli bedömer att om en elev 

har inlärningssvårigheter kan förklaringen till detta vara att eleven har en bristande omsorg 

hemma med otrygga relationer vilket leder till en sämre självkänsla, som i sin tur leder till 

utvecklingsförseningar. Redan i förskolan läggs grunden för hur relationerna kommer att 

fungera för eleverna senare i skolan samt för hur deras syn på skolan kommer att se ut (Pianta 

1996 i a.a). Drugli redogör vidare för att det alltid finns bakomliggande faktorer till en elevs 

svårigheter och dess beteende. Att ett barn exempelvis bråkar mycket kan då tyda på att 

miljön hemma inte är den mest optimala. Läraren behöver därför ge eleven positiv bekräftelse 

för att den senare ska kunna bygga upp en positiv självbild. 
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Persson (2001) beskriver att specialpedagogers arbete skall utnyttjas och ses som en hjälp att 

utveckla optimala läromiljöer. Men givetvis måste även övrig personal samarbeta med 

specialpedagogen. Persson hävdar vidare att det ligger otroligt stor vikt i att arbetslaget 

arbetar ihop en gemensam strategi för hur man ska hantera olika situationer och tillsammans 

kunna skapa en god läromiljö. Detta eftersom att elever med speciella behov ska kunna 

fungera i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar. Detta klargörs även genom figur 

1.1, som presenterats tidigare i studien. Persson förklarar vidare hur fel det kan bli när elever 

som är i behov av särskilt stöd blir tvingade att anpassa sig efter klassen, istället för att 

elevens omgivning justeras och anpassas efter dess behov. Persson menar att det just är detta 

som många förknippar med ordet specialpedagogik, det är någonting som sker i små grupper 

någon annanstans. Vidare förklarar Persson: 
Den specialpedagogiska grundkompetens som lärare behöver, oavsett i vilken 
pedagogisk verksamhet de arbetar, skulle alltså lika väl kunna beskrivas som 
en ”fördjupad pedagogisk kompetens att möta alla elever (a.a. s.103). 

 

I citatet ovan beskriver Persson att kunskaper inom specialpedagogiken är något alla lärare 

behöver ha för att kunna möta alla elever. Vad är det som gör att vissa elever inte klarar av 

skolan? Är det elevens ansvar eller skolan och lärarens? Haug, Egelund & Persson (2006) 

förklarar ett sätt hur man kan se på saken. ”Det är ju den allmänna undervisningens innehåll 

och struktur som avgör i vilken utsträckning vissa av samhällets medlemmar inte klarar av att 

följa denna undervisning” (a.a. s.7). Författarna betonar att innehållet i undervisningen i 

skolan är i allra högsta grad avgörande för hur och vem som ska klara av skolan och därmed 

anses som normal eller avvikande.  

 

3 Problemprecisering 
Undersökningens fokus grundar sig på den inkluderande förskolan. Koncentrationen ligger på 

förskollärares erfarenheter och upplevelser i mötet med alla barn, oavsett olikheter.  

- Vilka erfarenheter upplever sig pedagogerna i förskolan ha för att möta alla barn? 

- Hur förhåller sig pedagoger till olika begrepp i verksamheten såsom normalitet, 

avvikande beteenden, olikheter och inkludering? 
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Den problematik som finns idag grundar sig i hur verksamheten i förskolan ska kunna 

tillgodose alla barns behov. Begreppet inkludering är framstående i den aktuella forskningen, 

men hur etablerat är detta i förskolan? 

4 Empirisk del 
I delen som följer nedan beskrivs studiens val av metod, dess avgränsningar och urvalsgrupp, 

genomförandet utav intervjuerna, bearbetning av insamlad data, studiens tillförlitlighet och 

slutligen forskningsetik och etiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 

Uppsatsens val av metod utgår från kvalitativa intervjuer som struktur. Detta beskriver Kvale 

(1997) som en professionell dialog mellan parter men som även utgår från ett vardagligt 

samtal vilket betecknas som en kvalitativ forskningsintervju. Därav är det inte ett samtal 

mellan två likställda parter utan det är intervjuaren som innehar kompetens kring det berörda 

ämnet samt äger kontrollen under intervjun. Valet av intervju som metod för insamling av 

uppsatsens data till problempreciseringen, ger förhoppningsvis den mest rättvisa och konkreta 

bilden av hur verksamheten ser ut. Resultatet av detta skall sedan i sin tur jämföras och ställas 

emot vad den aktuella forskningen yttrar och åskådliggör. Kvale skriver: ”Den kvalitativa 

forskningens förståelseform är snarare förenad med en alternativ syn på social kunskap, 

mening, verklighet och sanning inom samhällsvetenskaplig forskning. Det rör sig inte längre 

om att kvantifiera objektiva data utan om att tolka meningsfulla relationer” (a.a. s.17). Vidare 

menar Kvale att inom den kvalitativa användningen i en studie finns det inget som är rätt eller 

fel, utan det handlar om att ge uttryck åt det samtal som görs under intervjun samt gå in på 

djupet på informanternas upplevelser och erfarenheter de berättar om i intervjuerna. 

 

Uppsatsens val som intervjuform kan beskrivas som Kvales (1997) framställning av det 

professionella samtalet såsom en forskningsintervju vilken studien grundar sig i. Denna form 

av intervju har en viss struktur där frågeframställningen och samspelet mellan parterna har 

stor betydelse. Jämförelsevis med ett vardagligt samtal mellan parter och en 

forskningsintervju grundar sig denne i en hierarki där den professionella intervjuaren är den 
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som har mest kompetens samt ställer förutbestämda frågor till den frivilliga informanten 

(a.a.). 

 

4.2 Avgränsningar och undersökningsgrupp 

Eftersom studiens syfte är att undersöka arbetet i förskolan och pedagogers erfarenheter 

angående en inkluderande förskola föll valet av undersökningsgrupp på utbildade 

förskollärare som arbetar ute i verksamheten. Alla sex informanterna arbetar i barngrupper där 

barnen är i åldrarna 1-5 år. Valet av just dessa informanter gjordes med vetskapen av deras 

intresse att vilja delta i studien. Senare infinner sig en beskrivning av de olika informanterna 

samt vilken bakgrund och erfarenhet de har. De tre första informanterna i undersökningen 

arbetar på samma förskola (förskola 1), ett privat föräldrakooperativ i Nordöstra Skåne med 

två avdelningar. Den första informanten arbetar på en av avdelningarna och informant två och 

tre arbetar på den andra avdelningen. Informanterna fyra, fem och sex arbetar på en 

kommunal förskola (förskola 2) i Nordvästra Skåne. De arbetar på samma avdelning då 

förskola 2 består av en avdelning. Vi kommer inte att lägga fokus på att jämföra de olika 

förskolornas arbetssätt mot varandra då detta inte är studiens syfte. Syftet är att undersöka de 

olika förskollärarnas erfarenheter och upplevelser kring en inkluderande förskola. 

 

Informant ett (i 1) gick ut förskollärarutbildningen 1995 och har arbetat på förskolan i tolv år 

sedan 1996 men började på avdelningen bredvid och arbetade där i närmre två år innan hon 

förflyttades till avdelningen som hon arbetar på nu. Informanten har haft ungefär samma 

kollegor under åren hon arbetat på förskolan. 

 

Informant två (i 2) gick ut som förskollärare 1984 och vikarierade på många olika ställen 

såsom låg- och mellanstadiet, förskolor samt inom äldreomsorgen. På den nuvarande 

förskolan har hon arbetat i ungefär tretton år och på samma avdelning. 

 

Informant tre (i 3) är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan sedan 1979, med 

olika uppehåll för olika anledningar. Hon började på den nuvarande förskolan 1995 och 

arbetar även som arbetsledare.  
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Informant fyra (i 4) har arbetat som förskollärare sedan 1975 och har arbetat på den 

nuvarande förskolan sedan 1995 och därmed på samma avdelning. 

 

Informant fem (i 5) är nyexaminerad och tog lärarexamen januari 2008 med inriktning mot de 

tidiga åldrarna med idrott och hälsa, svenska och matematik. Hon arbetade därefter som 

vikarie i ett halvår och har arbetat på den nuvarande förskolan sen dess. 

 

Informant sex (i 6) gick ut lärarhögskolan i Malmö 1983 och arbetade i två år och var sedan 

mammaledig. Därefter arbetade informanten tio år i sin mans företag med ekonomi. 1998 

började hon sedan arbeta på den nuvarande förskolan.  

4.3 Genomförande 

Frågorna vi valt att utgå ifrån under intervjuerna grundar sig i de begrepp som är 

betydelsefulla för vår problemprecisering samt framstående i litteraturdelen. Dem centrala 

begrepp som studien utgår från är:   

1. Avvikande beteenden  

2. Normalitet 

3. Olikheter 

4. Inkludering 

5. Inkluderande arbetssätt i en skola för alla  

Dessa begrepp bearbetades och omformulerades ett par omgångar för att medverka till så 

öppna frågor som möjligt. Studien grundar sig i semistrukturerad intervju vilket betyder att de 

sex huvudfrågor som formades utifrån de centrala begreppen användes under alla tre 

intervjuer för att skapa struktur. Denscombe (2000) beskriver att vid den semistrukturerande 

intervjun har intervjuaren förutbestämda frågor kring det berörda ämnet men som samtidigt är 

anpassningsbar i mötet med informanten där frågorna är öppna och ordningsföljden är 

flexibel. Fokus ligger på att låta informanten utveckla sina tankar och erfarenheter kring 

ämnet. 

 

För att få samtycke till att genomföra intervjuerna kontaktades informanterna via telefon där 

syftet beskrevs med uppsatsen samt att fokus låg på informanternas erfarenheter och 

upplevelser i förskolans verksamhet. Eftersom att författarna som har genomfört studien 
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sedan tidigare har vars ett förhållande till respektive förskola gjordes valet att intervjun skulle 

hållas utav den som inte kände till förskolan samt informanterna sedan innan. Detta för att 

uppnå god trovärdighet samt giltigt resultat i vår studie. Resonemang fördes som så att ifall 

intervjun hålls utav intervjuaren som känner informanterna kan det tänkas att resultatet blir 

färgat av deras gemensamma relation. Det betyder att författarna genomförde vars tre 

intervjuer. Under tiden intervjuerna pågick var en av oss aktiv som intervjuare och den andra 

passiv och hade i uppdrag att vara observatör.  

 

Intervjuerna med informanterna genomfördes på deras respektive arbetsplatser. Alla sex 

intervjuerna ägde rum i ett enskilt personalrum eller annat ledigt rum som informanterna 

själva valde. De som närvarade under intervjun var intervjuare, informant samt observatör. 

Intervjuerna ägde rum kring ett runt bord där intervjuare, informant samt observatör satt. 

Intervjun inleddes med att intervjuaren gav ett informationsblad (se bilaga 1) till informanten 

gällande etiska övervägande. Intervjuaren gjorde även klart innan intervjuerna startade att 

informanten hade tagit del utav de etiska övervägandena och att det inte var någonting oklart i 

dessa samt dess rätt att avsluta intervjuerna med egen vilja. Därefter genomfördes intervjuerna 

med de semistrukturerande intervjufrågorna (Bilaga 2).  

 

Att spela in intervjun med hjälp av en bandinspelning föll sig naturligt eftersom det blir 

enklare att i efterhand kunna analysera hela intervjun och intervjuaren undgår att mista fokus 

genom att anteckna under tiden. Enligt Kvale (1997) blir ett samtal i samspelet mellan 

informanten och den som intervjuar mer levande koncentrerat om man använder sig utav 

någon form av inspelning. Enligt Kvale finns dock negativa faktorer med att använda teknisk 

utrustning för att dokumentera en intervju. Dessa redskap kan innebära att allt fokus ligger på 

själva resultatet som inspelningen har gjort istället för att man i stunden är en aktiv och 

närvarande lyssnare. Eftersom att den empiriska studien grundar sig mer på vilka svar som 

intervjupersonerna ger och inte på hur pedagogernas beteende ser ut i stunden, föll valet på att 

använda vanlig bandinspelning.  
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4.4 Bearbetning av insamlad data 

Kort efter genomförandet av intervjuerna bearbetades dessa genom transkribering, där en 

ordagrann återgivning av samtalen finns. Kvale (1997) understryker att valet av 

detaljrikedomen i utskriften av en intervju helt och hållet beror på vad den ska användas till. 

Då detta inte är en studie som ska användas inom psykologiska analyser, där vikten av att 

exempelvis betona exaktheten av alla pauser samt hög- och lågbetoningar, beskrivs inte detta 

lika tydligt och utförligt. Valet av detta gjordes då uppsatsens fokus ligger på att analysera 

respondenternas olika svar i intervjuerna.  

 

Valet gjordes att förtydliga intervjucitaten något för att skapa en begriplighet i texten för 

läsaren och hela sammanhanget. Kvale förklarar betydelsen att tydliggöra citaten mer läsbara 

genom omskrivning från talspråk till skriftspråk, instämmandet samt att pauser tas bort i 

resultatredovisningen. Informanternas exakta formuleringar finns i transkriberingen. Det citat 

som i resultatredovisningen delges läsaren är de som tydligast beskriver erfarenheterna och 

upplevelserna kring de olika frågorna som ställts. Detta styrker både Patel och Davidsson 

(2003) och Kvale som betonar att om samma svar ges finns det ingen anledning att upprepa 

detta då kan förvirra och bli onödigt upprepande för läsaren. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

När man i sin studie utgår från en datainsamling som grundar sig i kvalitativ undersökning är 

den, utan egen vilja, formad av den som genomför studien då denne tolkar svaren i 

bearbetningen av resultatet. Därför är det enligt Patel och Davidsson (2003) betydelsefullt att 

vara medveten om den intervjueffekt som kan uppstå och därigenom problematisera 

reliabiliteten. Denna effekt betyder att intervjuaren uppträder på ett sätt som bidrar till att 

informanten förstår vad som förväntas av dem och det bidrar till ett resultat som är felaktigt. 

Därför är det av stor vikt att träna på intervju som form samt läsa in sig på de olika delar som 

är betydelsefulla för ett giltigt resultat. Det som intresserar många gällande kvalitativa 

intervjuer är frågan om intervjufrågorna kan tänkas vara ledande och bidra till att leda 

informanternas svar dit intervjuaren vill. Kvale (1997) förtydligar att det inte handlar om ifall 
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frågorna är ledande eller inte utan fokus ligger på vart frågorna leder till samt vilken riktning 

den leder till gällande ny och intressant kompetens inom ämnet.  

 

I all kvalitativ forskning är det av stor vikt att validiteten samt reliabiliteten eftersträvas. För 

att kunna uppfylla kriterierna på studiens reliabilitet, då intervjuerna transkriberades av två 

personer, gjordes riktlinjer upp inför hur dessa skulle skrivas ut. För att intervjuerna skulle bli 

så tillförlitliga och likartade som möjligt gjordes valet att hela intervjun, mening för mening 

skulle skrivas ut. Andra riktlinjer för hur transkriberingarna skulle göras bestämdes även 

innan. Risken med att två personer skriver ut intervjuer menar Kvale (1997) kan bidra till att 

dessa från tal till skrift kan bli för olika, vilket i sig redan där är en form utav tolkning av vad 

som sägs. Detta beror på att personerna som skriver använder sig utav olika stilar då de 

skriver. Patel och Davidsson (2003) hävdar att är man två som närvarar under en intervju är 

reliabiliteten mer mätbar då intervjuaren och observatören kan jämföra sina intryck och 

upplevelser. Är dessa stark korrelerade kan man säga att det råder hög 

interbedömarreliabilitet, vilket betyder den enighet som råder mellan två personers 

uppfattning av en och samma situation. Har man även använt bandinspelning under de 

kvalitativa intervjuerna är det enklare att granska resultatet. Patel och Davidsson förklarar 

följande: ”Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att finna 

entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet” (a.a. s. 106). Med 

ovanstående i åtanke har vi valt att beskriva forskningsprocessen då detta krävs för att uppnå 

validitet i studien. 

 

På grund av olika orsaker blev en av intervjusituationerna bristande redan från början. Detta 

resulterade i en alltför ledande intervjuroll från både intervjuaren samt observatören som 

bidrog till ledande frågor. Då intervjun genom detta inte uppnådde den tillförlitlighet som 

krävs i kvalitativa intervjuer hänvisar vi det till Patel och Davidssons (2003) tankar kring 

felvärde. ”Det resultat vi får, det observerade värdet, innehåller både individens ”sanna värde” 

och ett ”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Felvärdet kan bero 

på en mängd faktorer som vi inte har kontroll över”(a.a. s 100). För resultatets tillförlitlighet 

valdes en av de sex intervjuerna bort.  
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4.6 Forskningsetik och etiska överväganden 

Viktiga etiska aspekter för en studie som enligt Kvale (1997) är betydelsefulla för publicering 

utav rapporter och uppsatser är att få ett godkännande hos informanterna och informera om 

konfidentialitet. För att skapa förutsättningar för en god uppsats krävs överenskommelse med 

intervjupersonerna (a.a.). Detta utgick vi ifrån genom att informera informanterna med en 

blankett, bilaga 1, som godkändes av dem. Konfidentialiteten gestaltade vi genom att döpa 

intervjuerna till intervju 1, 2, 3 osv. och på så vis har vi inte figurerat informanternas namn 

någonstans i bearbetningen av intervjuerna samt inte åskådliggjort vilka städer vi varit i och 

genomfört intervjuerna, så informanterna är anonyma. När vi ringde och tillfrågade 

informanterna om de var intresserade utav att ställa upp till intervju för det berörda ämnet 

förklarade vi att anonymiteten samt konfidentialiteten låg till grund för studien. Även genom 

blanketten som informanterna fick vid intervjutillfället klargjorde vi, hanteringen utav 

bandinspelningarna samt transkriberingen och förtydligade att dessa skulle hanteras varsamt 

och endast användas utav oss författare av studien samt en eventuell examinator. Patel och 

Davidsson (2003) klargör vikten av att ge fullständig information när man ringer och 

bestämmer när intervjun ska genomföras samt att ännu en gång vid intervjutillfället ta samma 

information för informanterna. 

 
5 Resultat 
Eftersom författarna av studien hjälptes åt att transkribera intervjuerna diskuterades innan hur 

detta skulle göras. Kvale (1997) betonar vikten av detta tillvägagångssätt innan utskriften görs 

då intervjuerna annars blir svåra att jämföra och ett sanningsenligt resultat blir svårt att få 

fram.  

 

I redovisningen av resultaten benämns de olika svaren med (i 1, i 2) osv. för att förtydliga för 

läsaren vem som säger vad. Enligt tillförlitligheten som beskrivits ovan har valet gjorts att 

utesluta en av intervjuerna i resultatet då detta bidrar till ett icke sanningsenligt värde. Därför 

kommer enbart fem intervjuer visas i resultatet. Alla intervjuerna kommer nedan inte 

redovisas under alla fem frågor eftersom det i vissa fall blir en upprepning då flera av 

informanternas syftar på samma sak. Citaten som valts ut har varit de mest beskrivande till 
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respektive fråga. Efter varje redovisad fråga kommer en kortfattad sammanfattning av vad 

informanterna sagt. Sammanfattningarna ligger som grund för analysens innehåll och struktur 

som avslutar resultatavsnittet.   

 

5.1. Vilka erfarenheter har du av barns avvikande beteenden? 
Ur informanternas svar urskiljs det att tre av fyra av informanternas resonerar kring att alla 

barn är olika samt att det finns alltid barn med speciella behov. En av informanterna förklarar 

deras arbete som grundar sig i Reggio Emilia. Detta talar om att det inte finns barn med 

avvikande beteenden, det finns bara barn med speciella rättigheter: 
Alltså, vi jobbar väldigt mycket efter Reggio Emilias filosofi och de pratar 
mycket om det här också om barn med speciella behov och barn med 
avvikande beteende och sånt att det är ingenting som finns, för det finns inga 
barn med speciella behov, utan där nere heter det ”barn med speciella 
rättigheter”. Och sen när vi började prata om det igår så ställde vi oss frågan 
– Vad är det då? Vad är barn med speciella rättigheter och avvikande 
beteende? Det är ju alla, för alla är ju väldigt, väldigt olika och speciella (i 1). 

 
Informant två samtalar kring detta i samma bana som föregående informant men förklarar att 

hon tror på det rika barnet, vilket informanterna förtydligar att alla barn är rika, oavsett vilka 

förutsättningar de har. 
Men det som jag verkligen tror på, det är det rika barnet. Och det rika barnet, 
då menar jag såhär att alla barn är rika barn, oavsett vilka förutsättningar och 
vilka behov dem har. Det är ju så himla individuellt eftersom vi tänker att alla 
barn är individuella, så är alla barn olika (i 2).  

Även informant tre beskriver att i alla grupper finns det barn som har speciella behov, men 

detta är inget som är konstigt för informanten som förklarar att alla barn har speciella behov. 

Jämförelsevis med informanterna ovan beskriver informant tre att det handlar att 

förhållningssätt är viktigt samt att lyssna av de här barnen och ge dem tid. 
Man kan ju säg att det finns ju i alla grupper så finns det barn som har 
speciella behov, alla barn har väl kanske speciella behov och vi har ju aldrig 
funderat i dem banorna här om att vi ska ha speciella resurser till barn som 
har speciella behov, utan vi tänker att förhållningssättet täcker det, att man 
måste lyssna av dem här barnen och känna av dem, hur man ska hantera det 
och det tar lite tid. Man får känna sig fram, men det som är det absolut 
viktigaste det är att man går väldigt, väldigt, väldigt försiktigt fram (i 3). 

 

Informant fem tar vid frågan om barns avvikande beteenden upp att hon tänker på de 

bakomliggande orsakerna som har bidragit till de specifika behoven. Informanten resonerar 

även hur man kan möta och hjälpa dem.  
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Det är alltid bakomliggande orsaker man tänker på. Varför det har blivit så 
och hur man kan gå vidare och alltså både möta dem här och nu och hur man 
kan hjälpa dem i framtiden (i 5). 

 

Det vi ser är att tre av fyra av informanterna resonerar kring att alla barn är olika samt att det 

finns alltid barn med speciella behov. Informant fem talar i stället om bakomliggande orsaker 

till varför barn kan ha ett avvikande beteende.  

  

 

5.2  När du hör ordet normalitet, vad tänker du på då? 
Majoriteten av informanterna ifrågasätter normalitetsbegreppet och informant ett ställer sig 

frågan, vem bestämmer vad som är normalt och vad är egentligen normalt? 
Vad är normalt? Vem är normal? Alltså alla är ju normala utifrån sin familj 
och sina erfarenheter, dem som är kanske lite stökiga och har barn som har 
mycket för sig, dem kanske har lite jobbigt hemma i sin familj, men det är 
kanske normalt för dem (i1). 

Informanten menar att alla barn är normala utifrån deras egen föreställningsvärld och 

erfarenheter. Informanten menar att ett visst beteende kan bero på saker som händer hemma i 

barnets familj.  

 

Informant fem ifrågasätter även, i enlighet med informanten ovan, över vem som bestämmer 

vem som är normal eller inte.  Informanten funderar vidare över att det egentligen inte är 

någon som är normal. 
Det finns väl ingen som är normal egentligen. Börjar man skrapa lite på ytan 
så är det egentligen ingen som är normal, vem är det som bestämmer vad som 
är normalt? (i5). 

 

Informant tre ifrågasätter likaså normalitetsbegreppet men resonerar kring att det finns en 

norm i samhället som informanten menar på att man strävar efter, dock ska man vara försiktig 

med att använda ordet. 
Ja, det kan man ju undra vad det är. Det är klart att det finns ju alltid en norm, 
det finns ju alltid någonstans, har man ytterligheter så finns det ju alltid 
någonting i mitten som man kan säga att man strävar mot, men jag tycker att 
man ska vara lite försiktig när man säger normalitet (i3). 
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Informanterna sex och två resonerar och kopplar frågan kring begreppet normalitet med hur 

barn fungerar i social samverkan. Informant sex förklarar att det har att göra med att barnet 

fungerar som de allra flesta barn gör. 
Att man fungerar som de flesta gör i en grupp (i6). 

 

Informant två resonerar vidare kring frågan och drar normalitetsbegreppet till pedagogens 

förhållningssätt att ge barnen goda förutsättningar även de för de barn som går utanför 

normalkurvan. 
Jag tror att man med sitt förhållningssätt kan få många barn att må bra och 
ingå i ett socialt sammanhang även om man går utanför normalkurvan (i2). 

 

 

5.3 Hur tänker du kring barns olikheter? 
Majoriteten av informanterna talar om och belyser att olikheter är något som är positivt. 

Informant ett förklarar att olikheter är något de lyfter fram i verksamheten och synliggör för 

barnen, att det är bra att vara olika.  
Vi försöker verkligen se att barnen är olika, det tycker vi är bra och det lyfter 
vi fram. Att du är jättebra på det här och vad bra, och du är jättebra på det 
här! Vi nämner ju aldrig att det kan du inte utan då kan man prata om att det 
vi ju öva på istället, för vi lyfter alltid upp det dem kan, hela tiden och 
poängterar att det är väldigt bra att vi är olika (i1). 

 

Även informant två tydliggör detta, att individer är det unika med förskolan samt att alla är 

olika. Vidare förklarar informanten att man ska bygga på det positiva och fokusera på styrkan 

i barnens olikheter. 
Varje individ i gruppen är det som är det unika med förskolan och där är det 
just att alla ska vara olika, vi ska stärka det som du är bra på, det som är din 
personlighet (i2). 

 

Informant fem resonerar även kring att olikheter är något positivt. Detta menar informanten 

gör att barnen får kunskaper om att alla inte är lika i samhället vilket leder till att barnen lär 

sig möta detta.  
Jag kan tycka att det är ganska bra att vara olika, att barn behöver lära sig att 
alla är inte lika. Därför kan man ju tycka att det är bra med en förskola där 
det finns flickor och pojkar, svensktalande och arabisktalande, att man får 
möta och lära sig att samhället ser olika ut. Det är ju likadant med oss, oss 
pedagoger, att vi är olika som personer (i5). 
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Informant tre lyfter däremot fram vikten av ett tillåtande förhållningssätt i förskolan och att 

detta hör till begreppet olikheter. Genom ett tillåtande arbetssätt i verksamheten bidrar det till 

att barn möjliggörs barnen att ha sina egna behov.  
Jag tror att det finns ett tillåtande i förhållningssättet som gör att man känner 
att man får lov att vara som är, för det här barnet som jag tänker på, det som 
åt på golvet den första dagen, det gjorde han för han vågade inte sitta runt 
bordet. Det fanns ett tillåtande för honom att sitta där, men det är det 
tillåtande klimat som gör att man får lov att ha sina egna behov (i3). 

 

 

5.4 När du hör begreppet inkludering – vad tänker du på då? 
Utifrån resultatet framgår det att samtliga av informanterna hade svårigheter att definiera den 

egentliga innebörden med begreppet inkludering och att det för de flesta var ett okänt 

begrepp. Informant tre talar om att hon inte använder ordet. 
Inkludera? Jag använder nog inte det ordet (i3). 

 

Informant två definierade inte begreppet inkludering men drar det till ett positivt perspektiv. 
Inkluderande för mig är ett positivt begrepp (i2). 

 

För informant fem handlar begreppet inkludering om vikten av delaktighet av att alla barn 

känner sig välkomna på förskolan och är en del utav verksamheten. 
Det är väl att alla känner att dem tillhör, att dem känner att det här är min 
förskola, här är jag välkommen, här får jag vara (i5). 

 

Informant ett är närmast definieringen utav begreppet inkludering med att resonera att ordet 

betyder ta med.  
Inkludera, ja, ta med (i1). 

 

Utifrån samtliga informanters svar på frågan framgår det att det var ett okänt begrepp för de 

flesta och som inte används i verksamheten eller i diskussioner på förskolan. Det var däremot 

ett begrepp som två utav informanterna kunde resonera kring och dra till paralleller till i deras 

verksamhet. 

 

5.5 Ett inkluderande arbetssätt i en skola för alla  
Denna del av intervjun mynnades inte ut i en specifik och gemensam fråga för alla 

informanterna eftersom den fick olika vinklar beroende på informanternas föregående svar. 
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Detta bidrar till en rubrik med sammanfattande svar kring informanternas erfarenheter och 

upplevelser kring den specifika rubriken.  

 

Ur resultatet ser vi att majoriteten utav informanterna talar om en skola för alla barn där alla 

barn är välkomna oavsett vem man är och varifrån man kommer. Informant två beskriver att 

hon aldrig använt ordet inkludering men att hon tänker att det handlar om en förskola som har 

plats för alla. 
Jag tror aldrig att jag har använt det begreppet inkluderande. Men när jag 
tänker, så tänker jag att inkluderande ska ju vara någonting där det finns plats 
för många. På den här förskolan finns det plats för alla och i det 
inkluderandet handlar det om att vi är olika individer (i2). 

 

Informant sex förklarar att det är så de har det i deras verksamhet, att alla har möjligheten att 

ha sina barn på deras förskola, oavsett förutsättningar. 
Det är så som vi har det, jag tycker att förskolan är till för alla barn, man har 
möjlighet att ha sina barn på förskolan. Alla har det, om man är arbetslös, 
invandrare, alltså möjligheten finns där. Och det tycker jag är jättebra så 
ingen blir isolerad (i6). 

 
Även informant fem beskriver den gemensamma skolan för alla att det är där alla barn är 

välkomna, dock tydliggör informanten även det stora jobbet med ett arbetssätt för en skola för 

alla. 
Det är väl lite som jag sa där innan, att alla ska känna sig välkomna och alla 
ska få sina behov tillgodosedda. Man ska verkligen kunna se vad varje barn 
behöver. Visst, det är ett stort jobb men förhoppningen är att alla ska känna, 
här utvecklas jag, här är jag trygg (i5). 

 

Detta perspektiv resonerar även informant tre om vilken svårighet det kan vara att skapa den 

gemensamma skolan för alla. Informanten klargör att förskollärare inte kan klara allt med sin 

kompetens, utan trycker på den hjälp man kan få externt. 
Jag tror på att man kan ha en skola för alla och i Reggio Emilia säger dem att 
det finns inga sjuka barn, det finns bara sjuka skolor och det försöker jag 
tänka på. Sen kan det vara väldigt svårt att ha den här skolan för alla, vi kan 
inte klara allt med vår kompetens, alltså en förskollärare kan mycket men 
dem kan inte allt och det finns jätte mycket hjälp man kan få utifrån, externt 
(i3). 

 

Till skillnad mot de andra informanterna resonerar informant ett kring ett specifikt barn med 

speciella behov som informanten anser är en tillgång för gruppen i förskolan, både för barnen 

samt personalen, som bidrar till lärande för barnen. 
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Om man tänker på den här pojken, (författarnas anmärkning: en pojke med 
grava funktionshinder) han behöver ju mycket mer än de andra barnen 
behöver för han klarar ju inte sig själv, det går ju jättebra för honom här, han 
är ju med i mycket av det vi gör. Han har ju sin assistent och hon är ju med 
honom i allting som vi känner att han klarar av att vara med i och det är inget 
konstigt för de andra barnen för de behöver också se att alla är ju inte såhär, 
alla kan inte hoppa, springa och prata. Det är positivt för alla, för barnen att 
se att det finns barn som är sjuka och barn som har svårt. Vi lär ju oss jätte 
mycket av honom som vi inte hade lärt oss om han inte hade varit här (i1). 

 

5.6 Analys 

Representativt ur informanternas svar kring frågan, vilka erfarenheter de har av barns 

avvikande beteenden, är att informanterna inte pratar om barn med avvikande beteenden. Tre 

av fyra av informanterna svarar på ovanstående begrepp genom att samtala om barn med 

speciella behov, att alla barn är individuella samt olika och att alla barn har speciella behov. 

En av informanterna hänvisar till Reggio Emilias filosofi som alternativ till att tala om barn 

med speciella behov, istället talar informanten om barn med speciella rättigheter. En av 

informanterna tänker kring att det alltid finns bakomliggande orsaker till barns avvikande 

beteenden och dessa måste man som pedagog resonera kring för att hjälpa barnet i framtiden. 

Istället för att prata om avvikande beteenden visar det sig att majoriteten av informanterna 

talar om barn med speciella behov. Det verkar som att informanterna föredrar att resonerar om 

individuallitet istället för avvikelse. 

 

Angående frågan vad informanterna tänker på när de hör ordet normalitet ifrågasätter 

majoriteten av informanterna normalitetsbegreppet, om vad som är normalt och vem det är 

som bestämmer detta. Två utav informanterna kopplar även ihop frågan som ställts med barns 

sociala samspel, det vill säga hur barn fungerar i grupp och hur de ingår i sociala 

sammanhang. Kopplingar till begreppen norm och normalfördelningskurva tas också upp 

under intervjuerna. En av informanterna uttrycker att det som barn har med sig hemifrån och 

deras tidigare erfarenheter hör samman med vilken uppfattning man har om vad som är 

normalt. Det verkar som att förskollärarna är väl inbegripna med komplexiteten i 

normalitetsbegreppet och har inga svårigheter att fördjupa sin diskussion i ämnet.  
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Då frågan om hur informanterna tänker kring barns olikheter framgår det från tre av fyra att 

olikheter ses som någonting positivt och att det är bra att vara olika. De benämner även att 

man ska utgå från olikheterna i verksamheten och att detta ska lyftas. En av informanterna 

uttrycker att mångfalden i förskolan bidrar till en förståelse hos barnen att samhället består av 

olikheter och informanten talar även om fördelarna med att pedagogerna är olika. En annan 

informant tar upp att genom ett tillåtande förhållningssätt hos pedagogerna ges barnen 

möjligheten att få lov att vara olika. Man kan urskilja att flertalet av informanterna ser 

olikheter ur ett positivt perspektiv och menar på att det är någonting bra som bör lyftas i 

verksamheten.  

 

Vid frågan kring begreppet inkludering kunde tre av informanterna resonera kring begreppet, 

dock kunde ingen ge en fullständig förklaring av begreppet. Utifrån detta framgår det att 

informanterna inte ger någon ingående eller detaljerad förklaring av ordets egentliga innebörd 

och därmed blir det sannolikt att begreppet är okänt. En av informanterna talar om att den inte 

använder ordet. Två av informanterna kunde koppla innebörden av begreppet inkludering 

genom att nämna orden tillhörighet och att ta med.  

 

Vid den sista frågan då informanterna resonerade friare kring ett inkluderande arbetssätt och 

en skola för alla barn utvecklades deras tankar kring deras egna erfarenheter och upplevelser i 

verksamheten. Majoriteten av informanterna pratar om att förskolan är till för alla barn. 

Vidare beskriver en informant att i förskolan ska alla barn känna sig välkomna. Två 

informanter resonerar kring det stora jobbet med att arbeta med en skola för alla, då en av 

dem poängterar att man som förskollärare bör inse sina egna begränsningar och ta hjälp 

utifrån av personer med expertis. En informant påtalar att barn i behov av särskilt stöd ses 

som en tillgång för gruppen, i detta fall syftar informanten på ett barn med grava 

funktionshinder. Kring ett inkluderande arbetssätt kommer en av informanterna fram till att 

denne aldrig har använt begreppet inkluderande. Trots detta resonerar informanten liksom 

övriga informanterna i linje med att en inkluderande skola för alla är en förskola som är till 

för alla barn. 
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5.7 Slutsatser 

För att klargöra kärnan i resultatet har vi utifrån analysen format dessa slutsatser. 

- Informanterna resonerar inte kring barn med avvikande beteenden utan talar om att 

barn är individuella och kan vara i behov av särskilt stöd samt att det finns 

bakomliggande orsaker. 

- Informanterna ifrågasätter det komplexa normalitetsbegreppet. De kopplar även ihop 

begreppet normalitet med hur barn fungerar i grupp och sociala samspel.  

- Olikheter ses som något positivt. Alla är olika och det ses som en tillgång att vara olik 

och detta ska lyftas och tillåtas i verksamheten.  

- Informanterna ger ingen detaljerad förklaring av begreppet inkludering. De resonerar 

kring det genom att koppla det till sin verksamhet. 

- Förskolan är till för alla barn, vilket är ett mycket ambitiöst mål att eftersträva då alla 

barn inte har samma förutsättningar.  

 

6 Diskussion 
Följande upplägg innehåller en resultatdiskussion där bakgrund och syfte diskuteras i 

förhållande till resultatet och teorin ur litteraturgenomgången. Därefter följs en 

metoddiskussion där genomförandet samt användningen av metoden av studien diskuteras och 

där vi ingår i ett självkritiskt förhållningssätt. Avslutningsvis diskuteras en framåtblickande 

del där tankar kring fortsatt forskning inom ämnet tas upp och diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

I enlighet med Salamancadeklarationen lyfter informanterna fram frågan om barns avvikande 

beteenden, att barn är individuella och har speciella behov och rättigheter. 

Salamancadeklarationen (2006) förklarar att alla barn, oavsett förutsättningar ska få lika stor 

del i förskolans verksamhet och samma möjligheter att utvecklas. Salamancadeklarationen 

belyser även att många barn någon gång är i behov av särskilt stöd, det är betydelsefullt att 

pedagoger är medvetna om detta i sitt arbete. Detta styrker Persson (2001) genom att tala om 

att alla lärare bör ha en grundläggande kompetens för att kunna bemöta barn i behov av 

särskilt stöd. Persson betonar att vetskapen en lärare bör ha om sina elever inte innefattar den 

medicinska biten kring de eventuellt ställda diagnoserna, utan kunskapen och arbetet kring ett 
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förhållningssätt gentemot varje individ. Likaså beskriver Salamancadeklarationen att lärare 

behöver få större kunskaper angående hur verksamheten bör bedrivas, denna kunskap för ett 

arbete för en skola för alla barn ska komma genom lärarutbildning samt kompetensutveckling.  

 

Ur resultatet framgår det även att ett skickligt och medvetet förhållningssätt från 

informanterna ligger till grund för deras egen syn på barns olikheter. Förklaringen till detta 

kan vara Fischbein och Österbergs (2003) teori om vad man som människa har med sig i sitt 

bagage. Våra erfarenheter mynnar ut i våra praktiska teorier, vilka bygger på ”… de mängder 

av härvor av kunskap, erfarenheter och värderingar som har byggts upp och fortlöpande 

byggts upp i människor” (Handal & Lauvås i a.a. s.35). Men hur skapar man detta medvetna 

förhållningssätt? Om lärare i sitt förhållningssätt kring barn med speciella behov tänker på de 

bakomliggande orsakerna, som en av respondenterna ansåg var viktigt, kan man enligt Drugli 

(2003) skapa en bra relation lärare och elev emellan. Formas grunden för goda relationer 

redan i förskolan med alla barn oavsett särskilda behov, bidrar detta till framtida, positiva 

relationer.  ”För de vuxna är det också viktigt att ha klart för sig att ett vuxen – 

barnförhållande som är präglat av tillit, förståelse och omsorg främjar barnets samarbetsvilja 

och motivation och ökar lärande och prestationer” (Webster - Straiton, 1999 i a.a. s.74). 

 

Ur resultatet framgår det att informanterna ifrågasätter normalitetsbegreppet och ställer sig 

frågan vad som är normalt? Och vem som bestämmer detta? Tideman och Rosenqvist (2004) 

redogör att synen på normalitet förändras i takt med samhällets kontext.  
Vårt sätt att se på människor och hur vi väljer att särskilja olika människor 
hänger samman med vilka värderingar och idéstrukturer som finns i 
samhället. I varje tid finns grupper som strider om rätten att formulera vad 
som är normalt och vad som är avvikande, om problemens innehåll och dess 
utbredning. För att skilja ut någon som onormal eller särskild finns en 
föreställning om vad som är normalt. Det normala är dels det mot vilket allt 
kan jämföras, det genomsnittliga, det vanliga, dels en moralisk idé om hur det 
bör vara (a.a. s 15).  

 

Tideman och Rosenqvist menar att för att kunna urskilja en människa som annorlunda måste 

det finnas en tanke på vad som är normalt. Även Persson (2001) redogör för 

normalitetsbegreppet men anser att det är normalt att vara olika med tanke på den variation 

som finns i världen, detta beskriver han genom en normalfördelningskurva. Persson 

förtydligar att det inte handlar om att man bör befinna sig i normalfördelningskurvans mitt 
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utan att det är större sannolikhet att man gör det. Det med tanke på att det är vanligare då en 

norm skapas efter var de flesta befinner sig. 

 

Det framgår även utifrån resultatet och analysen se att informanterna ser olikheter som något 

positivt. Egelund, Haug och Persson (2006) menar på att utmaningen handlar om, för både 

skolan samt samhället i övrigt, att producera en skola som besitter en större acceptans för 

barns olikheter samt en vilja och kompetens att möta dessa i skolan. Detta blir tydligt i 

resultatet att informanterna innehar detta synsätt kring olikheter vilket är en positiv del i 

förskolans verksamhet. Murray – Nyman (2005) hävdar att man ska utgå från mångfalden och 

olikheterna istället för att inrikta sig på normalitet och avvikelser. Även Fischbein och 

Österberg (2003) beskriver att istället för att försöka göra en grupp homogen bör man se 

möjligheterna i mångfalden och arbeta utifrån det. Utifrån resultatet och analysen framgår det 

att informanterna anser att barns olikheter ska lyftas och tillåtas i verksamheten. Detta styrker 

Haug (1998) genom att framhålla: ”Hur kan skolan och undervisningen anta denna utmaning 

så att också dessa elever kan inkluderas i och bli delaktiga i den demokratiska och sociala 

gemenskap och arbetsgemenskap som skolan ska vara?” (a.a. s 41).  

 

Problematiken som skolan har idag beskriver Fischbein och Österberg (2003) beror på att 

undervisningen till stor del utgår från den mekanistiska modellen där eleverna måste anpassa 

sig till undervisningen för att nå målen för godkänt. Genom ett sådant arbetssätt menar de att 

skolan producerar mekanistiska individer. Kan det bero i förskolans verksamhet att det finns 

uppsatta uppnåendemål som verksamheten måste följa? I detta sammanhang blir även de 

elever som ses som annorlunda avvikande individer ännu mer utanför den gemensamma 

samhällsramen och kan i framtiden få svårigheter. Genom att istället utgå ifrån den 

inkluderande integreringen är möjligheterna större att nå en gemensam skola för alla, oavsett 

förutsättningar (Haug 1998). 

 

Ska man använda inkludering eller integrering i förskolans värld och hur etablerat är 

begreppet? Ordet inclusion som fick sitt genombrott i Salamancadeklarationen översattes till 

det svenska ordet integrering. Nilholm (2006) och Persson (2001) resonerar om den egentliga 

betydelsen av begreppen. Den stora skillnaden mellan begreppen är att integrering syftar på 
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att barn som är avvikande ska anpassas till befintliga system och klasser medan inkludering 

syftar på att hela skolsystemet bör förändras och utgå från barnet och dess behov. Därför 

håller sig Nilholm kritisk till denna översättning och anser att den korrekta översättningen 

borde ha blivit inkludering. Hade det sett annorlunda ut i dagens läroplan för förskolan om 

begreppet hade översatts till inkludering som är en synonym till ordet delaktighet? Nilholm 

anser ändå att det viktigaste i det stora hela är att förstå innebörden i det ord man väljer att 

använda så att man är medveten om innehållet i begreppet och förstår betydelsen av det.  

 

I förhållande till ovanstående stycke dras paralleller med det relationella samt det kategoriska 

perspektivet. Dessa två perspektiv talar om hur man ser på elevers svårigheter. Talar man om 

en elev som befinner sig i svårigheter eller en elev med svårigheter? Dessa perspektiv är 

viktiga att resonera kring då det även påverkar användandet samt valet av begreppen 

integrering eller inkludering. Kan slutsatsen dras att integrering hör samman med det 

kategoriska perspektivet som är en kortsiktig lösning med elevens svårigheter i centrum? 

Inkludering hör samman med det relationella perspektivet som är en långsiktig lösning och 

pekar på att en elevs svårigheter uppstår i mötet med dess miljö? 

 

Haug (1998) styrker tanken kring inkludering genom att beskriva den inkluderande 

integreringen som utgår från att oavsett förutsättningar och olikheter ges barnet möjlighet att 

delta i vardagen. Förskolan utgår från barnets möjligeter och accepterar dess olikheter. Ett 

dilemma med integreringsidén menar Persson är att individanpassa verksamheten i 

förhållande till de uppsatta målen i läroplanen. Detta talar även Salamancadeklarationen om 

då den framhäver utmaningen med att skapa en skola där alla får möjligheten att utvecklas 

och växa. Hodkinson (2006) ifrågasätter det inkluderande arbetssättet i förhållande till 

läroplanerna. Han problematiserar hur man kan arbeta med individanpassad undervisning för 

alla barn baserad på en och samma läroplan. Ur resultatet framgår det att två av informanterna 

resonerar kring svårigheterna med att skapa en skola för alla barn. En av dem påtalar att man 

som förskollärare måste inse sina begränsningar och vid behov ta hjälp av expertis. 

 

Det som blir synligt i resultatet och analysen är att informanterna inte ger någon tydlig och 

detaljerad definiering av begreppet inkludering. Det framgår att det är ett okänt begrepp för 
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informanterna som inte används på deras arbetsplats. Förklaringen till detta kan bero på deras 

positiva syn kring barnens olikheter och lika värde. Tideman och Rosenqvist (2004) ställer sig 

kritiska till begreppet integrering som de menar inte behöver finnas till. Begreppet inkludering 

finns på grund av att segregation förekommer i dagens skolor och eftersom detta är något som 

lärare ska arbeta förebyggande mot ska inte begreppen inkludering och/eller integrering 

behöva existera. Kan det vara så att informanterna inte ser behovet av integrering eller 

inkludering på grund av att tankarna på att segregera barnen i verksamheten inte finns? 

 

Är det kanske Lpfö 98 som behöver utveckla sin begreppsordlista med inkludering och 

integrering för att förskollärare ska bli uppmärksammade på begreppen och kunna genomsyra 

det i den dagliga verksamheten? Tankarna kring en förskola som är till för alla barn oavsett 

förutsättningar finns i läroplanen men inte själva begreppen som är framstående inom 

forskningen. Lpfö 98 (2006) beskriver att: 
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens 
förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 
viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn i svårigheter. 
Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (a.a. s. 
5). 

 

Utifrån citatet ovan visas att Lpfö 98 innehar tydliga riktlinjer för en inkluderande förskola 

som innefattar alla barn oavsett olikheter. Därmed ser vi att de framträdande begreppen som 

inkludering och integrering inte framgår i läroplanen, trots att läroplanen ändå är de riktlinjer 

som förskollärare ska förhålla sig till och arbeta efter. Utifrån resultatet samt analysen 

framgår det att informanterna har en god vision kring tanken om en gemensam skola för alla, 

det vill säga en inkluderande förskola för alla barn. Även om informanterna inte kan definiera 

begreppet inkludering kan de ändå resonera kring vad som krävs av deras yrkesroll för att nå 

detta mål, vilket är den egentliga huvudsaken. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Det resultat samt de slutsatser som beskrivits i studien bör betraktas som tendenser åt ett visst 

håll. Resultaten från de fem intervjuerna är alldeles för få för att, på ett rättvisande sätt, kunna 
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generaliseras till hela populationen av förskollärare. Däremot kan de ligga till grund för så 

kallade hypoteser som kan prövas ytterligare i framtida studier. 

 

Som vi beskrivits ovan i empiridelen blev en utav intervjusituationerna bristande redan från 

början på grund av olika orsaker. Situationen resulterade i en alltför ledande intervjuroll från 

både intervjuaren samt observatören vilket bidrog till ledande frågor. Då intervjun genom 

detta inte uppnådde den tillförlitlighet som krävs i kvalitativa intervjuer hänvisar författarna 

av studien till Patel och Davidssons (2003) tankar kring felvärde. ”Det resultat vi får, det 

observerade värdet, innehåller både individens ”sanna värde” och ett ”felvärde”. Felvärdet 

beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Felvärdet kan bero på en mängd faktorer som vi 

inte har kontroll över”(a.a. s 100). För att uppnå tillförlitligheten i resultatet valdes ovan 

nämnda intervju bort.  

 

Men vad var det egentligen som bidrog till att en intervju inte gick att använda? Eftersom 

författarna som genomfört studien sedan tidigare har vars ett förhållande till respektive 

förskola gjordes valet att intervjun skulle hållas utav den som inte kände till förskolan samt 

informanterna sedan innan. Detta för att uppnå god trovärdighet samt giltigt resultat i studien. 

Annars kunde risken finnas att resultatet skulle kunna blir färgat av deras gemensamma 

relation. Kanske fungerade inte denna föreställning för just denna informant? Frågor som 

uppkommer i efterhand är hur det enskilda intervjuresultatet skulle ha kunnat bli annorlunda 

och om det till och med hade färgat av sig på slutresultatet?  

 

Valet av att använda bandinspelning till intervjuerna har bidragit till en mindre tolkad 

resultatdel då möjligheten funnits att transkribera intervjuerna och skrivit ned det 

informanterna svarade på frågorna. Enligt Kvale (1997) blir ett samtal i samspelet mellan 

informanten och den som intervjuar mer levande och koncentrerat om man använder sig utav 

någon form av inspelning. Kvale beskriver även att det finns negativa faktorer med att 

använda teknisk utrustning för att dokumentera en intervju då dessa redskap kan innebära att 

allt fokus ligger på själva resultatet som inspelningen har gjort istället för att man i stunden är 

en aktiv och närvarande lyssnare. Detta var inget som uppfattades som ett problem utan 

bandinspelaren har medfört positiva delar i studien. Intervjuaren kunde då hålla ögonkontakt 
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med informanten och hålla samtalet levande parterna emellan utan att behöva anteckna eller 

på något sätt avbryta intervjun. Kvale beskriver vikten av samspelet i den kvalitativa 

forskningsintervjun där informanten får känslan av ett samtal istället för en utfrågande 

intervju.   

 

Som beskrivits i empiridelen ovan är det i all kvalitativ forskning betydelsefullt att validiteten 

samt reliabiliteten eftersträvas. För att kunna uppfylla kriterierna på studiens reliabilitet, då 

intervjuerna transkriberades av två personer, gjordes riktlinjer upp inför hur dessa skulle 

skrivas ut. För att intervjuerna skulle bli så tillförlitliga och likartade som möjligt gjordes 

valet att hela intervjun, mening för mening skulle skrivas ut. Risken med att två personer 

skriver ut intervjuer menar Kvale (1997) kan bidra till att dessa kan från tal till skrift bli för 

olika, vilket i sig redan där är en form utav tolkning av vad som sägs. Detta beror på att 

personerna som skriver använder sig utav olika stilar då de skriver. Detta är en risk som kan 

ha varit en bidragande faktor till det resultat framkommit, men genom valet att transkribera 

ordagrant har författarna har tagit ställning till detta fenomen.  I denna skrivprocess har det 

inte framkommit några stora problem förutom att tidsaspekten då transkriberingen tog 

betydligt längre tid än förväntat. I efterhand är det dock positivt att denna process gjorts 

grundligt då man med fördel kan gå tillbaka till transkriberingen ifall något behöver 

kompletteras eller ändras. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Så här i slutet när en studie är skriven, ett resultat är redovisat samt en diskussion har skapats 

kan man som författare börja fundera på fortsatta vägar för att utveckla studien. Vårt 

resonemang kring detta har handlat mycket om intresset att kunna undersöka de två berörda 

förskolornas arbetssätt mer ingående. Frågor som då har dykt upp är vad som avgör för vilket 

yrkesspråk förskollärarna använder sig utav. Det har visat sig vara lättare för några i den 

föreliggande studien att kunna prata om sin egen yrkesroll, vilket förhållningssätt och 

värderingar de har samt hur de resonerar i arbetslaget kring olika begrepp. Kan man genom 

vidare forskning påvisa att ett arbetslag arbetar mer medvetet med inkludering och en förskola 

för alla om pedagogiska diskussioner används som ett levande verktyg? Då vi genom 
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lärarutbildningen har fått teori om att det är viktigt med ett gemensamt yrkesspråk finner vi att 

det skulle kunna bli ett bra förslag till en idé som hade kunnat vidareutveckla vår studie. 

 

 
7 Sammanfattning 
Målet med studien har varit att undersöka hur forskningen och verkligheten ser ut i 

förhållande till varandra kring en inkluderande förskola. För att kunna undersöka och få svar 

på dessa frågeställningar har intervjuer gjorts kring förskollärares upplevelser och 

erfarenheter kring att arbeta för en förskola för alla barn. Olika begrepp som är 

beståndsdelarna till en skola för alla barn har undersökts. De centrala begreppen har varit 

normalitet, avvikande beteenden, olikheter samt inkludering. Dessa begrepp har sedan i 

studiens resultat ställts mot aktuell forskning. En del forskning hävdar att alla barn någon 

gång är i behov av särskilt stöd. Detta måste uppmärksammas av kunnig personal i förskolan 

som skapar en givande miljö. Majoriteten av forskningen trycker på vikten av att skapa den 

miljön i förskolan som är anpassad efter varje barns enskilda behov, för alla är vi olika och 

har olika förutsättningar. Forskningen efterfrågar att pedagoger ute i verksamheten bör ha 

grundläggande kompetens i specialpedagogik för att kunna skapa en förskola där alla barn får 

möjligheten att utvecklas. Det handlar, både enligt forskningen och förskollärarna, om att vara 

öppen för olikheter och se detta som en tillgång för utformandet av verksamheten. Grunden 

för detta ligger i varje människas grundläggande synsätt och förhållningssätt.  

 

Det kanske mest centrala begreppet i studien, inkludering, har visat sig vara förhållandevis 

okänt för förskollärarna i undersökningen. Det som trots allt har kunnat påvisas är att samtliga 

förskollärare likväl tänker i banorna kring en inkluderande förskola. Forskarna hävdar att 

begreppet inkludering är viktigt att arbeta efter men med tanke på att begreppet inte nämns i 

förskolans läroplan är det kanske inte så konstigt att förskollärarna inte känner till det 

begreppet. Läroplanen, Lpfö 98, är trots allt de närmsta riktlinjerna för hur en förskollärares 

yrkesroll ska utövas. En annan förklaring till att begreppet inte är känt för förskollärarna kan 

vara deras positiva synsätt om alla barns olika behov och lika värde som medför att de inte 

behöver tänka kring en inkluderande förskola, då de redan arbetar utifrån det. Därmed har de 

redan det synsätt som behövs för att utforma en inkluderande förskola.  



Frida Gunnarsson och Sandra Svensson  Examensarbete Ht-2008 

 44

8 Referenser 
Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. (292 s) ISBN 91-44-01280-2 

 

Drugli, M. (2003) Barn vi bekymrar oss om. 1 uppl. Stockholm: Liber. ISBN 91-47-05149-3 

 

Egelund, N, Haug, P, & Persson, B. (2006) Inkluderande pedagogik i skandinaviskt 

perspektiv. 1 uppl. Stockholm: Liber. (206 s). ISBN 91- 47 05289-9 

Fischbein, S och Österberg, O. (2003) Mötet med alla barn: ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Stockholm: Gothia. (243 s). ISBN 91-7205-396-8  

Haug, P. (1998) Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Statens skolverk. (71 

s). ISBN 91 – 88373 - 93-2  

 

Hodkinson, A. University of Chester. Research in education; v76 p43-55 Nov 

2006.Conceptions and misconceptions of inclusive education – one year on. A critical 

analysis of Newly Qualified Teacher´s knowledge and understanding of inclusion.  

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (306 s). ISBN 

91-44-00185-1  

Murray - Nyman, M. (red). (2005) Dubbel utsatthet. Sundbyberg: Sveriges kristna råd. (192 

s). ISBN 91 – 87294 - 40-0  

Nilholm, C. (2006) Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad 

vet vi? Forskning i fokus nr 28. Myndigheter för skolutveckling. www.skolutveckling.se 

ISSN 1651-3460 

 

Nilholm, C. (2007) Perspektiv på specialpedagogik, 2 uppl. Malmö: Studentlitteratur. (130 s). 

ISBN 978-91- 44 - 02663-3 

Olsson, B & Olsson, K. (2007) Att se möjligheter i svårigheter: barn och ungdomar med 

koncentrationssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. (149 s). ISBN 978-91- 44 - 03406-5  



Frida Gunnarsson och Sandra Svensson  Examensarbete Ht-2008 

 45

Patel, R & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur. ISBN 91-44-02288-3 

Persson, B. (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. (160 

s). ISBN 91-47-05109-4  

SAOL13 (2006), Svenska Akademins ordlista över svenska språket (13: e uppl.): Nordstedts 

Ordbok. 

 

Svenska skrivregler (2002), Svenska Språknämnden. Stockholm: Liber. 

 

Svenska Unescorådet. (2001) Salamanca-deklarationen och handlingsram för undervisning 

av elever med behov av särskilt stöd. Svenska Unescorådets skriftserie 2 001:1. (38 s). ISBN 

0348-8705  

Tideman, M & Rosenqvist, J (2004) Den stora utmaningen: om att se olikhet som resurs i 

skolan: en studie om “elever i behov av särskilt stöd“ och definitionen av normalitet och 

avvikelse i skolan. Halmstad: [Wigforssinstitutet för välfärdsforskning], Högskolan. (348 s). 

ISBN 91-890 68-16-5  

Utbildningsdepartementet (2006) Läroplan för förskolan, Lpfö 98, Stockholm, Fritzes. (12 s). 

ISBN 91-85545-00-7 

 

Utbildningsdepartementet. (2004) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes förlag. (19 s). ISBN 91-38-31413-4 

 

 

 
 



Frida Gunnarsson och Sandra Svensson  Examensarbete Ht-2008 

 46

Bilaga 1 

Information till förskolan 
 

Vi kommer från Högskolan Kristianstad och läser sista terminen på Lärarutbildningen med 

inriktning mot förskolan. Vi skriver nu vår avslutande uppsats på 15 hp, vilket ska resultera i 

ett examensarbete.  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers arbete ute i verksamheten och hur de 

arbetar för en skola som är till för alla. För att kunna koppla teoretisk forskning med 

verkligheten och kunna se likheter alternativ skillnader mellan dessa behöver vi därför 

genomföra ett antal intervjuer. Vi har valt att intervjua 6 pedagoger som arbetar i förskolan 

med barn i åldrarna 1-5.  

 

Vi eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Sandra Svensson: tel.  ***- ** ** **  

Frida Gunnarsson: tel. ***- ** ** **   

 

• Innan intervjun börjar vill vi klargöra att ditt deltagande är frivilligt och att det kan 

avbrytas när som helst utan att någon orsak behöver anges eller att det blir några 

konsekvenser. 

• Undersökningen genomförs helt anonymt. När vi senare i uppsatsen redovisar 

resultaten kommer vi att benämna de olika svaren med pedagog 1, 2, 3, alt något 

liknande. Förskolans namn kommer heller inte att nämnas. 

• När vi efter intervjun har gått igenom materialet kommer detta att raderas. Och det 

kommer bara vara vi två som tar del utav den inspelade intervjun samt en examinator. 

• Våra etiska överväganden är grundade efter riktlinjerna som vetenskapsrådet har 

formulerat. www.vr.se 
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Bilaga 2 

Intervju 
Introduktion: 

 

• Innan intervjun börjar vill vi klargöra att ditt deltagande är frivilligt och att det kan 

avbrytas när som helst utan att någon orsak behöver anges eller att det blir några 

konsekvenser. 

• Undersökningen genomförs helt anonymt. När vi senare i uppsatsen redovisar 

resultaten kommer vi att benämna de olika svaren med pedagog 1, 2, 3, alt något 

annat. Förskolans namn kommer heller inte att nämnas. 

• När vi efter intervjun har gått igenom materialet kommer detta att raderas. Och det 

kommer bara vara vi två som tar del utav den inspelade intervjun. 

• Våra etiska överväganden är grundade efter riktlinjerna som vetenskapsrådet har 

formulerat. www.vr.se 

 

 

Frågorna: 
- Vilken bakgrund har du, dvs. utbildning och yrkeserfarenhet? 

 
- Vilka erfarenheter har du av barns avvikande beteenden? 

 
- När du hör ordet normalitet, vad tänker du på då? 

 
- Hur tänker du kring barns olikheter? 

 
• Hur arbetar du kring dessa begrepp med barnen i verksamheten? 

 
- Hur vill du definiera begreppet inkludering? 

 
- Vilka erfarenheter har du kring ett inkluderande arbetssätt – skulle du vilja delge några 

exempel på hur man kan arbeta med detta i verksamheten? 
 
 


