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Sammanfattning  
I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö 
98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att det 
ska vara en skola för alla. I dagens förskola är många barn i behov av särskilt stöd och många 
utav de barnen har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med denna studie är att synliggöra 
pedagogers dagliga arbetssätt med att inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning i 
förskolan. Frågeställningarna är utformade för att besvara syftet och för att få en inblick i vad 
inkludering betyder för förskollärare. 
 
För att få svar på syftet har kvalitativ metod använts med ostrukturerade intervjuer. Fem 
förskollärare valdes ut för intervjuerna genom bekvämlighetsurval och genomfördes på två 
olika förskolor i västra Sverige. Studien har sin utgångspunkt i hermeneutisk vetenskapsteori 
och den sociokulturella ämnesteorin. Hermeneutik är en tolkningslära som går ut på att skapa 
en förståelse vilket denna studie syftar till. Den sociokulturella teorin handlar om att lära i 
samspel med andra vilket är viktigt för alla barn oavsett om de har funktionsnedsättning eller 
inte. Intervjuerna spelades in och sedan gjordes det transkribering för att kunna börja koda all 
data som i sin tur blev ett tydligt resultat.  
 
Resultatet visar på att de medverkande förskollärarna är medvetna i sitt arbete när det gäller att 
inkludera alla barn och de anser att det inte är svårt så länge det finns förutsättningar för 
inkludering. Förskollärarna menar att med mer utbildning, kunskap och även mindre 
barngrupper ökas förutsättningarna. Alla förskollärarna i studien beskriver begreppet 
inkludering på olika sätt. Det de har gemensamt är att alla barn ska ha rätt till att delta och ges 
samma förutsättningar. Det kommer även fram att pedagogerna beskriver begreppet integrering 
mer än vad de beskriver inkludering när de svarar på vad inkludering betyder för dem.  
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INLEDNING  
Selma är ett barn som går på förskolan, ett barn med känslor, en stark vilja, möjligheter, 
förutsättningar och mycket mer. Det som gör Selma extra unik är att hon föddes med en cerebral 
pares (CP) och sitter i rullstol. Det fantastiska är att ingen utav barnen på förskolan brydde sig 
om det. När Selma kom till förskolan möttes hon i hallen av alla barn som ropade ”HEJ 
SELMA!” och sedan var hon en del av barngruppen resten av dagen. Selma är inte barnets 
riktiga namn men händelsen är sann, händelsen har påverkat mig mycket då den visar hur bra 
alla barn kan ha det tillsammans trots olikheter. 
 
Asmervik (2001, s. 7) beskriver hur många pedagoger upplever osäkerhet, rädsla och 
maktlöshet när de möter ett barn med funktionsnedsättning. De ”vanliga” barnen som inte 
behöver specialutvecklat material och som följer de officiella målen i läroplanen är vad 
pedagogerna är vana vid, de vet hur dessa barn ska hanteras. Barn med funktionsnedsättningar 
är helt vanliga barn med en eller flera svårigheter, varje barn oavsett funktionsnedsättning är en 
större eller mindre del av samhället. Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) beskriver 
hur förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt 
på förskolan för alla barn som deltar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas för alla barn 
i förskolan. Barn i behov av särskilt stöd ska få stöd utformat efter deras förutsättningar och 
behov oavsett om det är tillfälligt eller varaktigt.  
 
Patel & Davidsson (2003, s. 41) beskriver att forskaren bör ställa sig frågande om det verkligen 
finns behov kring forskningsområdet och om en studie kommer att gynna ökningen av kunskap. 
När valet av ämne skulle bestämmas lästes tidigare forskning och andra studier igenom för att 
få inspiration till vilket ämne och syfte som skulle väljas. Valet av inkludering gjordes eftersom 
Lpfö (98 rev. 2016) grundar sig i ett inkluderande arbetssätt och det är något alla förskolor ska 
arbeta utefter. Vinkeln med intellektuell funktionsnedsättning valdes efter att ha läst flera 
studier om inkludering av barn i behov av särskilt stöd, det blev tydligt att ingen utav studierna 
var specificerade på intellektuell funktionsnedsättning vilket är en stor del av barnen som är i 
behov av särskilt stöd i förskolan. Därför valdes vinkeln med intellektuell funktionsnedsättning 
i kombination med begreppet inkludering som är ett omtalat begrepp. Om denna studie ökar 
kunskapen kring ämnet hoppas jag då det inte finns många studier om detta och förhoppningsvis 
ger det nya infallsvinklar till hur andra pedagoger kan arbeta. 
 
När ordet pedagog nämns syftar det på förskollärare. Anledningen till att denna studie handlar 
om pedagogers sätt att inkludera är för att det är mitt blivande yrke och därför var det mest 
relevant att intervjua pedagoger.  

Syfte  
Syftet med denna studie är att synliggöra det dagliga arbetet med inkludering av barn med 
intellektuell funktionsnedsättning i förskolan utifrån pedagogers erfarenhet och kunskap.  

Frågeställningar  
Vad innebär begreppet inkludering för pedagoger? 
På vilket sätt arbetar pedagogerna i förskolan dagligen för att inkludera barn med intellektuell 
funktionsnedsättning? 
Vilka möjligheter och begränsningar upplever pedagogerna i sitt arbete för att inkludera barn 
med intellektuell funktionsnedsättning?  
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BAKGRUND  
I denna del kommer en sammanfattning av tidigare forskning kring vad inkludering är, vad 
intellektuell funktionsnedsättning är och vad målet med en skola för alla syftar till. Valet av 
litteratur har valts utefter studiens syfte och frågeställningar. För att få en förståelse av 
begreppet inkludering presenteras nedan olika forskares syn på begreppet. Målet med en skola 
för alla presenteras i studien då det handlar om inkludering och för att förskolan är en skolform. 
De olika stadierna som ingår i intellektuell funktionsnedsättning lyfts fram och även vad som 
är aktuellt när de barnen är i förskoleåldern.  

Inkludering  istället  för  integrering  
Tøssebro (2004 ss. 106–107) redogör för att tidigare användes ordet integrering men de senaste 
åren har ordet inkludering börjat användas mer och mer i samband med skola och barn i behov 
av särskilt stöd. Även Nilholm (2015, s .4) lyfter att inkludering främst används i samband med 
skola och förskola när det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Tøssebro (2004 ss. 106–
107) beskriver att anledningen till att ordet integrering inte används i sammanhang med skolan 
är på grund av att integrering är att föra någon in i en skolklass utan att ändra något på klassen. 
Personen som förs in i skolklassen blir då i centrum istället för att fokusera på den klass 
personen förs in i. Nilholm (2015, s. 4) beskriver integrering på ett annat sätt då han beskriver 
att integration används när en sammanförning behöver göras på grund av att något har blivit 
uppdelat vilket betyder att det har varit segregerat. Enligt Tøssebro (2004, ss- 106-107) är 
integrering raka motsatsen till inkludering då skolan anpassas utefter elevernas behov. Skolan 
anpassar sig efter varje individ istället för majoriteten av en viss grupp. Kort sagt handlar 
inkludering om att ändra på helheten vilket leder till att varje individ finner sig en plats. Nilholm 
(2015, s. 4) beskriver inkludering likt Tøssebro (2004, ss. 106–107) då han beskriver att 
inkludering är när en förändring av skolmiljön görs för att anpassa den utefter mångfalden av 
alla individers olikheter. Även Delgado (2013, s. 8) beskriver inkludering och att barn inte ska 
tas in i en redan existerande miljö och verksamhet utan verksamheten ska skapas utefter varje 
individs behov. Tøssebro (2004, ss. 106–107) vill inte att poängen med integrering ska vara 
fokus på person och att inkludering ska vara fokus på omgivningen. Han vill istället poängtera 
att när det talas om inkludering respektive integrering ska de inblandade vara tydliga med vad 
de menar med dessa begrepp. Anledningen till att Tøssebro (2004, ss. 106–107) poängterar 
vikten i att vara överens om begreppens betydelse är för att båda begreppen lätt blir 
individfokuserade, vilket leder till ett fokus på individens begränsningar istället för på 
individens alla möjligheter. 

Nilholm (2015, s. 4) beskriver i sin forskningsöversikt att ordet inkludering kommer från USA 
(inclusion). Anledningen till att en forskningsöversikt gjordes var för att begreppet inkludering 
används mer och mer inom skolan trots att det inte finns någon direkt översättning. Även 
Persson och Persson (2012, s. 25) beskriver att begreppet inkludering inte har någon direkt 
översättning och att det därför finns många tolkningar. Nilholm (2015, s. 4) beskriver att det 
betyder bland annat att alla ska ha en bra situation där individerna lär sig känna gemenskap och 
att det ska finnas en vi-känsla. Nilholm (2003, s. 52) belyser att fram till 1990-talet användes 
begreppet integrering oftare då tanken var att integrera barn med funktionshinder. Efter 1990 
har begreppet inkludering istället använts för det sägs ha sin utgångspunkt i mångfald som är 
en naturlig utgångspunkt i skolans organisation.  
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För att inkludering ska fungera beskriver Nilholm (2006, s. 44) några faktorer som är 
avgörande. Alla faktorer måste inte uppfyllas för att det ska fungera men många utav punkterna 
behövs för att en bra skola ska skapas. Några utav de faktorerna är: 

•   Lärares attityder 
•   Övergripande planering och uppföljning 
•   Reflektion 
•   Kompetensutveckling 
•   Flexibelt stöd 
•   Samarbete i undervisningen 

Tøssebro (2004, ss. 30–32) belyser en diskussion kring begreppen inkludering och integrering. 
När ett barn växer upp idag säger vi att det barnet integreras. Barnet har vuxit upp hemma med 
vuxna runt omkring sig, barnet har gått i förskolan och i skolan men vi säger ändå att barnet 
integreras. Barnet har alltid varit en del av helheten, alltså har barnet aldrig varit segregerat. 
Barnet har hamnat i en segregerad grupp på grund av de åsikter och fördomar vi fått med oss 
från äldre dagar. Begreppet orsakar kategorisering av människor istället för att skapa en 
samhörighet för alla. Detta tros vara anledningen till varför begreppet inkludering växer mer i 
diskussioner inom skola och barn i behov av särskilt stöd. Vuxna och barn med 
funktionsnedsättningar ska inte bli indelade i någon annan grupp än den grupp som innehåller 
människor. Med begreppet integrering förutsätts att det finns segregering i första hand vilket 
betyder att så länge ordet integrering används finns det segregering. Inkludering har också ett 
problem som är att där det finns inkludering har det funnits exkludering. Skillnaden på 
exkludering och segregering är att exkludering inte är riktad mot funktionsnedsatta på det vis 
som segregering är. Exkludering används i europeiskt sammanhang som en socialpolitisk term 
när det diskuteras om bland annat fattigdom och arbetsmarknad. 

Emanuelsson (2003, s. 114) belyser att inkluderande undervisning handlar om utvecklandet av 
en grupps kunskaper och förmågor. Målet med utvecklingen är att det ska leda till förändringar 
och utvecklingsbetingelser för de som i första hand har sämst förutsättningar. Det är en kamp 
med skapandet av möjligheter för att de som har det sämre ställt ska kunna hävda sina rättigheter 
i samhället. Emanuelsson beskriver vidare att det varit en strävan i många år att skapa en 
inkluderande undervisning där den nödvändiga särbehandlingen blir mindre nödvändig, till och 
med oönskad. Anledningen till strävan efter en inkluderande undervisning är för att vi har en 
demokratiskt grundad människosyn där allas medverkan behövs för helheten och för att 
samhället ska fungera bättre. Nilholm (2006, ss. 14–16) belyser att begreppet integrering 
förknippas med den segregering som långtgående utmärkt våra samhällen. Därför har begreppet 
inkludering börjat ta över då det inte har samma historiska koppling. Med inkludering är tanken 
att säga något nytt som inte kräver segregering samt att lyfta fram en idé om systemförändring. 
En ytterligare anledning till varför begreppet inkludering används istället för integrering är för 
att inkludering symboliserar en process och inte ett tillstånd som integrering gör. Nilholm 
(2006, s. 20) beskriver vidare en kritisk vinkel när det talas om inkludering av barn i behov av 
särskilt stöd. Med det påståendet antyds att det är något speciellt med den gruppen barn eftersom 
det inte talas om inkludering i allmänhet. På så vis blir inte segregering kopplat till allmänheten 
utan segregering blir utmärkande för just den gruppen. 

Persson och Persson (2012) har följt Essunga kommun i deras förändringsarbete då de ville 
vända den negativa utvecklingen till att skapa ett inkluderande synsätt. På kort tid blev 
elevernas betyg bättre genom att bland annat nivågruppering och särskilda utbildningsgrupper 
lades ned. Persson och Persson (2012, s. 19) belyser skolans uppdrag som bland annat är att 
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agera professionellt för att ge alla elever uppmuntran och stimulans, där alla får delta i 
gemensamma och gemensamhetsskapande aktiviteter oavsett olikheter. Persson och Persson 
(2012, ss. 22, 25, 29) beskriver att inkludering kan förstås som ett alternativ till hur elever med 
svårigheter i den ordinarie verksamheten ska förenas. Inkluderingens grund har länge varit 
förankrad i svensk skollagstiftning även om begreppet aldrig skrivs ut i ord. Persson och 
Persson beskriver vidare en kontext av begreppet. En inkluderande verksamhet är både medel 
och mål där en skola med olikheter anses vara en tillgång som i sin tur leder till en 
samhällsutveckling. Där utvecklas respekt samt tolerans för olikheter är självklara 
utgångspunkter för mänsklig samvaro.   

Delgado (2013, ss. 15–17) synliggör i sin avhandling hur viktigt det är med en positiv 
inställning till inkludering för att det ska bli bra. Avhandlingen innefattade 36 lärare för mellan 
och högstadiet, metoden som användes var intervju och observation. Resultatet visade att 
pedagogernas attityd och tro till inkludering synliggörs i hur pedagogerna arbetar med det bland 
barnen. När en pedagog är positiv till att ta emot barn i behov av stöd blir inkluderingen i 
barngruppen lättare och bättre än om pedagogen är negativt inställd.  Desto mer kunskap 
pedagogerna har om hur de ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd desto positivare blir 
deras inställning till inkludering av de barnen. Delgado (2013, s. 2) synliggör att alla barn måste 
få vara med och delta utefter sin egen förmåga i aktiviteter för att inkludering ska lyckas. Vissa 
barn kanske inte önskar att delta men oavsett ska aktiviteten kunna vara meningsfull för alla 
barn. 

Jakobsson (2002, s. 35) redogör i sin avhandling för hur integrering, inkludering och 
segregering används som begrepp för att beskriva hur personer med funktionshinder i skolan 
blir delaktiga och får vara en del i gemenskapen. Avhandlingen innefattade 50 barn och 
metoden som användes var intervjuer och observationer. I resultatet framkom det att skolan har 
två olika tillvägagångssätt att reagera på elever med funktionsnedsättning. Antingen ignorerar 
skolan funktionsnedsättningen och dess existens vilket leder till att undervisningen inte blir 
anpassad utefter elevens förutsättningar. I det andra alternativet betraktas eleven som speciell 
som i sin tur leder till segregering. 

En  skola  för  alla 
Emanuelsson (2004, s. 116) beskriver begreppen inkludering och integrering som nära kopplat 
till uttrycket ”en skola för alla”. Det är ett mål som genom åren blivit mer betydande och tydligt 
i skolans styrdokument. Historien runt uttrycket visar dock på att det är ett mål som är svårt att 
uppnå. En anledning till varför det är svårt att uppnå är på grund av hur beslut fattas genom 
majoritetsbeslut. När majoriteten får avgöra kan det inte garanteras att alla individer omfattas 
av samma synsätt och värderingar. I varje skola och arbetslag finns olika värderingar och 
intressen som lätt kan komma i konflikt med varandra vilket kan leda till segregering. Eftersom 
att förskolan är en del av den skola vi har i Sverige är målet med en skola för alla även något 
som ska uppfyllas i förskolan.  

Nilholm och Göransson (2014, s. 21) beskriver talesättet en skola för alla och dess historia som 
sträcker sig långt bakåt i tiden. Under 1800-talet avgjordes barnens skolgång beroende på deras 
sociala bakgrund och ekonomi. Bakgrunden avgjorde om barnet hamnade i en priviligierad 
skola eller folkskola. De som hade det dåligt ställt fick en plats på folkskolan till sina barn 
medan de som hade en god ekonomi fick en plats till sitt barn i en fin skola. Det var alltså 
klassbakgrunden som avgjorde barnens skolgång och inte deras individuella egenskaper. Den 
sociala rättvisan som fanns i samhället innebar en rätt till skolgång men den gav inte rätten till 
ett utbildningssystem där alla ansågs ha samma rätt till bra utbildning. Under det senare 1800-
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talet skedde det förändringar i klassamhället. Arbetarrörelsen rekryterade nya medlemmar i ett 
försök att förbättra sina villkor medan kapitalägarna hade som mål att öka sina vinster genom 
undvikande av kostsamma reformer. Detta ledde i sin tur till en social oro och samhället såg 
skolan som en möjlighet att sammanlänka de sociala motsatserna. Det fanns möjligheter till att 
skolan skulle ge de mindre priviligierade hemmen en större begåvning när en skola för alla 
skapades. Istället för att den sociala rättvisan skulle symbolisera rätten att gå i skolan skulle den 
nu istället symbolisera rätten att gå i ett gemensamt skolsystem. Nilholm (2003, s. 7) synliggör 
hur den nya skolan där alla elever gick i samma skolsystem snabbt visade på skillnader mellan 
alla barn. De olika samhällsklasserna i samma skola blev tydliga när hungriga och sjuka barn 
satt bredvid barn med vattenkammat hår. Konflikter mellan hemmet och skolan växte och det 
blev tydligt hur vissa barn hade olika sjukdomar och avvikelser i både psykisk och fysisk form. 
En skola för alla visade sig vara svårare att genomföra än tänkt. På grund av skillnader mellan 
barnen skapades särlösningar för olika grupper av elever. Eleverna blev indelade i 
specialklasser, kliniker och särskolor med mera vilket inte bidrog till någon inkludering. 
 
Nilholm (2006, ss. 7–8) beskriver en vision av begreppet en skola för alla, den handlar om att 
skolan ska vara en plats där alla har rätt att delta i de gemensamma aktiviteterna. Skolan ska ha 
en tydlig värdegrund som ska skilja sig från den traditionella skolans värdegrund. Ingen ska 
pekas ut eller avvisas utan skolan ska vara öppen för alla. Barnen ska gå i en vanlig klass där 
undervisningen ska vara anpassad efter varje individ och inom gemenskapen. En skola där alla 
deltar och bidrar till gemenskap utefter individens egna förutsättningar. Där barnen upplever 
skolan som sin och alla ska få självförtroende, kompetens, insikt, attityd och kunskap genom 
ett socialt nätverk. Nilholm (2003, ss. 56–57) beskriver fyra olika sätt som målet med en skola 
för alla kan tolkas på. Det kan tolkas som att det ska vara en formell rätt till utbildning men inte 
samma utbildning för alla, eller som att alla barn har samma formella rätt till samma utbildning.  
Ett ytterligare sätt att tolka är att alla som går i skolan ska få samma utbyte och kompensatoriskt 
rättvisetänkande, samt det sista tolkningssättet som är demokratiskt deltagarperspektiv. Den 
första tolkningen kan motsvaras i att det ska finnas en skola för folket och en skola för de 
priviligierade. Den andra och den tredje tolkningen har samma utgångspunkt vilket är att barn 
har olika förutsättningar när de kommer till skolan och det kan skolan i sin tur bemöta på två 
olika sätt. Antingen genom kompensatoriskt rättvisetänkande vilket innebär att individen ska 
gottgöras för sina tillkortakommanden som i sin tur leder till att individen blir utpekad och 
placerad i exkluderande praktiker. Eller också bemöter skolan det genom demokratiskt 
deltagande där individens rättighet till deltagande är principen för utbildningens organisering. 
 
Nilholm (2003, ss. 57–58) redogör för att undervisningen ska ske innanför ramen där individen 
är inskriven som elev. Social träning och utveckling av gemenskap är viktigt för att eleven inte 
ska stötas ut ur gruppen. Nilholm (2003, ss. 57–58) anser att skillnaden mellan 
specialpedagogik och pedagogik till avsevärda delar borde tas bort. Han rekommenderar en 
deltagarstyrd och demokratisk skola där olikheter utgör en viktig förutsättning för arbetet. 
Några kritiska synpunkter han lyfter mot dagens skola är att det fortfarande sker segregering av 
vissa grupper, barn med utvecklingsstörning är en utav de grupperna. Antalet 
specialundervisningar ökar för barn i behov av särskilt stöd, gemenskapsorienterad skola ändras 
till kunskapsbaserad skola och det är olika myndigheter för skola i allmänhet och för 
handikappade. Dessa synpunkter är ett tecken på misslyckande med en skola för alla och så 
länge det finns specialpedagogik har den vanliga skolan misslyckats. 
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Intellektuell  funktionsnedsättning  
Barn med intellektuell funktionsnedsättning är en del i gruppen av barn som är i behov av 
särskilt stöd. Intellektuell funktionsnedsättning innebär nedsättning i intelligens och adaptiva 
färdigheter. Det finns väldigt många medicinska diagnoser som leder till intellektuell 
funktionsnedsättning. Några av de vanligaste bakomliggande orsakerna till intellektuell 
funktionsnedsättning är kromosomavvikelser, genetiska skador, ämnesomsättningsrubbningar, 
syrebrist, hjärnmissbildningar, hjärnsjukdomar och biologisk normalvariation (Swärd & Florin 
2014, s. 30). 

De  olika  stadierna  
Swärd och Florin (2014, s. 30) lyfter hur vi i Sverige delat in intellektuell funktionsnedsättning 
i tre stadier och hur världshälsoorganisationen (WHO) har delat in sina stadier. I Sverige är det 
indelat i A-, B- och C-stadier. A-stadiet är när personen enbart upplever här och nu. B-stadiet 
är när en person mer förstår sin närmiljö som en helhet men har svårt att föreställa sig och förstå 
förändringar i tankarna. C-stadiet är när personen har en allmän uppfattning om tid och rum där 
begrepp är allmänna och personen klarar av nya situationer och förstår förändringar. Enligt 
WHO delas stadierna in i djup utvecklingsstörning, svår och måttlig utvecklingsstörning samt 
lätt eller lindrig utvecklingsstörning. Swärd och Florin belyser att en person inte skall placeras 
i något stadie förrän personen uppnår vuxen ålder. Det är inte förrän då personen kan ha uppnått 
sin optimala utveckling och personen kan vara i olika stadier inom olika områden fram tills 
dess. Asmervik (2001 s. 8) beskriver hur WHO:s och Sveriges definition på intellektuell 
funktionsnedsättning skiljer sig åt. Skillnaden är att i Sverige lägger vi betoningen på brister i 
miljön medan WHO betonar individens egenskaper. Detta innebär att Sverige satsar mer på 
miljöpåverkande åtgärder än individinriktade. 
  
Asmervik (2001, ss. 167–168) beskriver de olika stadierna på ett mer beskrivande sätt. I C-
stadiet/lindrig utvecklingsstörning ingår de människor som är lågpresterande eller 
underpresterande. Dessa människor är lika kognitivt utrustade som vilken människa som helst, 
skillnaden är att de utvecklas långsammare och når inte helt samma nivå som en människa utan 
funktionsnedsättningen. Barn med denna funktionsnedsättning får oftast inte diagnosen förrän 
de börjar i skolan och det upptäcks att barnet har generella inlärningssvårigheter. Dessa 
människor har av tradition kallats för bildningsbara. B-stadiet/måttlig utvecklingsstörning 
innefattar de som uppvisar ytligt synliga tecken på sin funktionsnedsättning. I denna grupp ingår 
de med diagnosen down syndrom och de med tidiga skador på nervsystemet som har lett till 
fysiska och motoriska funktionsrubbningar. De människor som ingår i denna grupp har av 
tradition kallats för mottagliga för träning. A-stadiet/djup utvecklingsstörning innefattar de som 
har stora kommunikationsproblem som ofta är kopplat beteendestörningar som yttrar sig i att 
de skadar sig själva eller är utagerande. Anledningen till beteendesvårigheterna är på grund av 
att de inte blir förstådda eller förstår. Ett barn i detta stadie behöver mycket hjälp då barnet har 
stora problem att klara sig på egen hand när det gäller umgänge med andra, rörlighet och 
egenomsorg. 

Barn  med  intellektuell  funktionsnedsättning  i  förskolan  
Rabe och Hill (1990, s. 93) belyser vikten i att se likheter istället för skillnader. När likheterna 
blir synliga mellan barn istället för skillnader leder det till att förmedla kompetens och trygghet. 
Likheter mellan barnen markeras av pedagogerna och de blir bra förebilder för barnen att ta 
efter, det förhållningssätt pedagoger har tar barnen efter. När barnen ser hur pedagoger bemöter 
barn i behov av särskilt stöd med omtanke kan resten av barngruppen ta efter det 
förhållningssättet. På så vis blir de annorlunda barnen mindre annorlunda och det blir mer 
självklart att acceptera de barnen. När pedagogerna aktivt arbetar för att skapa sociala band blir 
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barnen införstådda i att de kan ha roligt och trivas tillsammans även om det andra barnet sitter 
i rullstol eller har någon utvecklingsstörning. 
 
Asmervik (2001, ss. 169, 177) beskriver att barn med intellektuell funktionsnedsättning kan ha 
stora problem med hur de ska klara sig på egen hand när det kommer till egenomsorg, umgänge 
med andra eller rörlighet. Därför är det viktigt att inte skapa en passivitet för det kan leda till 
att barnet inte tillåts försöka själv utan pedagogen gör allting åt barnet. Det kan vara en situation 
då barnet ska ta på sig en tröja, om barnet får försöka lyfta på sina armar själv blir det ett samspel 
som troligtvis leder till en ökad allmän trivsel. Asmervik (2001, ss. 169, 177) beskriver vidare 
situationer där barn med intellektuell funktionsnedsättning når förskoleålder och det blir 
aktuellt med träning på elementära självhjälpsfunktioner som rör av- och påklädning, 
matsituationer, tvättning av kroppen och munhygien. Asmervik (2001, s. 178) belyser att barn 
med intellektuell funktionsnedsättning har oftast svårigheter med förståelse och med 
användning av språk. Han liknar detta med ett exempel med en turist. För en turist är det svårt 
att förstå språket som talas och även de införstådda koder som varje kultur innehåller. 
Skillnaden är att som turist upplevs utanförskapen temporärt för att när semestern är slut kan 
turisten skratta åt de svårigheter som uppstod under semestern och lägga det bakom sig. De 
barn som har svårt att använda och förstå språket förblir turister i ett främmande land. Som tur 
är finns det idag många hjälpmedel som kan hjälpa dem att uttrycka sig och det finns många 
olika redskap som underlättar kommunikationen. 
 
Jakobsson (2002, s. 2) beskriver att pedagoger tror sig behöva en diagnos som ger förklaring 
och ledning i hur de ska arbeta för att de ska kunna arbeta pedagogiskt. Trots deras kunskaper 
och erfarenheter av pedagogiskt arbete känner de sig inte säkra, pedagogerna tror sig behöva 
hjälp av andra utanför verksamheten som kan förklara diagnosen och skapa ett träningsprogram. 
Som följd på den inställningen hos pedagogerna kan det leda till att arbetet planeras utifrån 
individnivå där diagnosen är i fokus istället för att se hela skolsituationen och dess möjligheter. 
Genom att planera på individnivå blir dessutom bristerna kopplade till individen istället för att 
se bristerna i den omgivande verksamheten. 

Fördomar  
Asmervik (2001, ss. 171–172) redogör för hur det var förr i tiden för de som hade intellektuell 
funktionsnedsättning. Förr ansågs de vara en grupp människor som inte skulle visas i samhället 
och de var inte accepterade, de ansågs inte vara en del i samhället. Genom åren har personer 
med intellektuell funktionsnedsättning blivit mer och mer accepterade och fler människor vet 
att de är lika mycket värda som personer utan intellektuell funktionsnedsättning. Dock finns det 
fortfarande fördomar mot människor med intellektuell funktionsnedsättning som lever kvar från 
förr i tiden. En utav alla fördomar är att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte 
har några känslor, ”han är lycklig i sin egen värld”, vilket grundas i att de anses vara för dumma 
för att kunna uppleva psykisk smärta. Påståendet att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning inte har några känslor är helt fel. Många utav dem som har intellektuell 
funktionsnedsättning har snarare starkare känslor som de kampas med dagligen då de känner 
sig misslyckade, har dålig självkänsla, ängslan över att misslyckas i skolan, i samspel med 
vänner och familj med mera.  
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Ämnesteori  
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv som grundades av Lev Vygotskij (1896–
1934). Säljö (2000, s. 18) beskriver att det sociokulturella perspektivet har sin grundtanke i 
samspelet mellan individen och en grupp människor. Genom kommunikation och interaktion 
med andra människor får en individ med sig kunskap och färdighet. Smidt (2010, s. 212) 
beskriver Vygotskijs syn på barn i behov av särskilt stöd, för Vygotskij gick inte hjälpen ut på 
att behandla svårigheten utan han ville istället lindra effekten som blev på interaktioner och 
relationer. När det gällde de barnen och vid allt som har med utveckling och lärande att göra 
var internalisering betydelsefull enligt Vygotskij. Han ansåg att redskapen skulle anpassas 
utefter barnen. Vygotskijs teori är att hjälpa genom att inte fokusera på svårigheten utan att göra 
en anpassning utefter barnen och han ansåg att samspelet mellan människor är viktig. Av den 
anledningen är Vygotskijs teori relevant för denna studie då den handlar om pedagogers sätt att 
inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning som även de behöver samspel för att 
utvecklas. Enligt Smit (2010, s. 214) ansåg Vygotskij att barn i behov av särskilt stöd skulle gå 
i vanlig undervisningsmiljö och inte i en separat grupp tillsammans med andra barn i samma 
situation. Anledningen till att han ansåg det var på grund av hans övertygelse om att 
utvecklingen för ett barn med utvecklingshinder bestäms utefter hindrets sociala aspekter. Med 
det menade Vygotskij att genom positivt mottagande var det möjligt för de barnen att få hjälp 
och bli accepterade men genom att avlägsna de barnen från gruppen blev de istället negativt 
betingade och utdömda. Vygotskij lade ner tid på sin variant av specialundervisning som han 
kallade för inkluderande baserat på positiv differentiering. Detta innebar att samhället skulle se 
barn med handikapp från deras starka sidor istället för att se dem utifrån deras svagheter. 
Anledningen till valet av den sociokulturella teorin är just för att inkludering är ett måste för att 
barn ska kunna lära sig i samspel med andra. Om ett barn är exkluderat kan inte något samspel 
med andra barn uppstå och det är genom samspel barnet får med sig kunskap och färdighet.  

Internalisering  
Säljö (2008, s. 106) belyser att våra idéer och tankar har ett genuint socialt och interaktivt 
ursprung när vi hanterar situationer. På så vis är individer nära förbundna med omgivningen, 
dess föreställningsvärld och historia samt de sociala praktikerna. Ord och språkliga etiketter 
lärs genom samspel med andra, delaktighet och kontakt i socialt samspel är det naturliga sättet 
att skapa kontakt med omgivningen vilket Vygotskij kallade för internalisering. Smidt (2010, 
s. 50) beskriver att internalisering måste betraktas i förbindelse med social interaktion och 
termer av meningssystemen. Först behöver barn samvaron av en vuxen eller någon annan 
person som är mer kompetent för att barn ska börja förstå saker. Sedan kan barnet ge sig själv 
respons och det är internaliseringsprocessen, barnet tar in det barnet lärt i sitt medvetande. 
Bråten (1998, s. 16) beskriver en individs inre psykologiska processer som är internaliserande 
versioner av processernas grundläggande och kollektivt manifesterade former. De högre 
psykologiska processerna förekommer på yttre sociala plan innan de blir inre. Individuell 
process är i utgångspunkt när två eller flera människor har en social process. Då denna studie 
handlar om barn med intellektuell funktionsnedsättning och hur pedagoger inkluderar dem i 
förskolan ansåg jag att begreppet internalisering var relevant då det syftar till samspel med 
andra och att skapa kontakt. Syftet och frågeställningarna är utformade för att få svar på 
pedagogers erfarenhet och kunskap om hur de upplever det dagliga arbetet med att inkludera. 
När barn inkluderas kan det finnas situationer som är svårare och då kan en vuxens närvaro 
behövas för att inkluderingen ska lyckas. Med en närvarande pedagog som är med i samspel 
mellan barnen blir det en inkluderande situation som barnet sedan kan ta med i sitt medvetande 
vilket är internaliseringsprocessen.  
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METOD  
Detta är en kvalitativ studie med ostrukturerade intervjuer som metod. Under metod delen 
kommer kvalitativ metod, strukturerad intervju, forskningsetik, genomförande och urval att 
beskrivas utifrån litteratur kopplat till studiens tillvägagångssätt. 

Vetenskapsteori  
Denna studie utgår från ett hermeneutiskt synsätt då syftet med studien är att förstå hur 
pedagoger inkluderar barn med intellektuell funktionsnedsättning. Thurén (2007, ss. 16, 94–
96) beskriver att hermeneutiken är en tolkningslära som leder till en förståelse och analys. 
Under samtalen med pedagogerna skapas en förståelse för hur pedagoger arbetar då de delar 
med sig av sina erfarenheter och åsikter. Thurén beskriver vidare att hermeneutiker tror på en 
förståelse för relativistiska tankegångar. En tolkningslära innebär att förstå intellektuellt och 
använda sig av logiskt tänkande samt analysera och iaktta utöver de fem sinnena. 
Hermeneutiker sätter sig in i andra människors känslor och tankesätt, på så vis kan en förståelse 
skapas för hur andra har det och hur andra känner. Bryman (2011, s. 32) beskriver att 
hermeneutiker har en förståelse för människors beteende och handlingar. Hermeneutiken 
handlar om att skapa en förståelse och att sätta sig in i andra människors tankesätt. Därför utgår 
denna studien från hermeneutiken då hela denna studie syftar till att sätta sig in och förstå 
pedagogernas arbetssätt när de inkluderar barn med intellektuell funktionsnedsättning. Genom 
att sätta sig in i pedagogers arbetssätt ökar förståelsen för hur de arbetar.  

Kvalitativ  metod  
Bryman (2011, s. 340–341) beskriver att kvalitativ metod är en tolkningsinriktad metod som 
leder till att skapa en förståelse kring den sociala verkligheten. Bryman beskriver vidare några 
fördelar med kvalitativ metod. En fördel är hur en förståelse skapas kring hur olika händelser 
hänger ihop. I en kvalitativ metod hänger teori och praktik ihop vilket i sin tur skapar en djupare 
förståelse kring den sociala verkligheten och hur människor tänker. Därför var valet av 
kvalitativ metod enkelt då syftet med studien är att få en inblick i pedagogers arbete på 
förskolan. Thornberg och Fejes (2016, ss. 261–262) synliggör några nackdelar med metoden. 
En nackdel är insamlandet av data och dess stora mängd som det lätt blir. Det kan i sin tur göra 
det svårt att veta vad i den insamlade data som är väsentlig eller som borde tas bort. En annan 
nackdel är att forskaren lätt tror sig veta vad resultatet kommer bli på grund av tidigare 
erfarenhet. Vad forskaren har som tidigare erfarenhet kan påverka hur och vad forskaren ser av 
kvarvarande datainsamling och det kan påverka vad forskaren i själva verket ser. Anledningen 
till att det blir på det viset är för att det är lättare att fokusera på data som stärker ens egna 
förförståelse än den data som säger emot. Arnqvist (2014, ss.104–105) redogör för den 
kvalitativa metoden som induktiv vilket betyder att erfarenhetsgrundad kunskap analyseras och 
sorteras, då skapas en förståelse kring det valda forskningsområdet. Eftersom syftet med studien 
är att få en inblick i pedagogers arbete var valet av denna metod genomtänkt då forskaren genom 
kvalitativ metod får en djupare förståelse. Om en kvantitativ metod hade använts hade det 
istället handlat om att få en mängd numeriska data enligt Bryman (2011, ss. 150–156) men då 
det aldrig var syftet valdes kvalitativ metod.  

Giltighet  och  tillförlitlighet  
När en kvalitativ studie utförs används två huvudbegrepp, vilka är giltighet och tillförlitlighet. 
Roos (2014, ss. 51–54) redogör för vad giltighet är, giltighet innebär att det är syftet som hela 
tiden ska vara i fokus och det ska besvaras. För att få ett resultat som besvarar syftet i studien 
är rätt frågor till intervjun betydande. Tillförlitlighet innebär att arbetet som görs beroende av 
metodvalet ska vara strukturerat för på så vis undvika att forskarnas förutfattade kunskaper 
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påverkar svaren på syftet vilket i sin tur kan leda till att syftet inte blir besvarat. För att uppnå 
giltigheten i studien har en lapp legat synlig hela tiden där syftet varit nedskrivet, den har hjälpt 
för att innehållet alltid skulle svara till syftet. För att öka trovärdigheten i denna studie och för 
att inte skymma sikten på grund av förutfattade kunskaper har data noggrant och ett flertal 
gånger lästs igenom för att inte missa någon användbar data.  

Öppna  frågor  och  ostrukturerade  intervjuer  
Kvale och Brinkmann (2009, s. 19) beskriver att intervjuer är ett samtal som innehåller en 
struktur och ett syfte. När forskningsintervjuer genomförs är inte parterna som samtalar 
likställda eftersom forskaren kontrollerar situationen medan respondenten svarar på frågorna. 
Bryman (2011, s. 243) synliggör två olika sätt att ställa frågor på, antingen genom öppna eller 
slutna frågor. I denna studie kommer intervjuerna utföras med öppna frågor då pedagogerna 
ska få svara fritt istället för att få välja mellan några exempel som tagits fram. Bryman beskriver 
vidare att det finns både för och nackdelar med öppna frågor. När en öppen fråga ställs blir det 
mer data som ska bearbetas än när en sluten fråga ställs. Fördelarna är bland annat att 
respondenten får svara med sina egna ord, det kan leda till oförutsedda svar som forskaren inte 
hade förutsett när frågan skrevs. Öppna frågor kan leda till att forskaren får reda på 
kunskapsnivån hos respondenten och hur respondenten tolkar frågan beroende på dennes tankar 
och erfarenhet. Några nackdelar med öppna frågor är att respondenterna ger mer utlåtande svar 
vilket i sin tur leder till en längre intervju och svaren måste i efterhand kodas vilket tar tid. 
Eftersom respondenternas svar är mer utförliga när öppna frågor ställs är det svårt att hinna 
anteckna allt som sägs under en intervju. Därför är det en fördel att spela in samtalen men då 
leder det i sin tur till mer arbete då den inspelade data måste transkriberas innan den kan kodas. 
Patel och Davidson (2003, s. 83) beskriver att de frågor som ställs under en intervju kan se olika 
ut beroende på vilken struktur forskaren väljer att använda sig av. Forskaren som leder intervjun 
är lika viktig som respondenten för att samtalet ska bli givande för studien. Som forskare är det 
att föredra om kunskap inom det valda området fördjupas för det är en fördel när kvalitativa 
intervjuer utförs. Intervjuerna i denna studie spelades in för att intervjuerna skulle flyta på mer. 
Bryman (2011, s. 243) beskriver att det blir mycket data som ska transkriberas när intervju 
spelas in vilket ger extra arbete.  De intervjuer som utfördes varade i cirka 20 minuter och därför 
blev det inte för mycket data som skulle transkriberas på egen hand. Om intervjuerna inte hade 
spelats in hade transkriberingen inte behövts eftersom forskaren då istället skriver ner svaren 
under intervjun. Då hade det istället inte funnits någon inspelning att återgå till vilket har varit 
till stor hjälp. Intervjuerna hade då tagit den dubbla tiden om anteckningar hade skrivits ned 
samtidigt som frågor ställts. Om anteckningar hade förts samtidigt som respondenten svara tror 
jag att respondenten hade upplevt intervjun mer besvärande då respondenten hade blivit 
avbruten för att upprepa svar eller för att tala fortare vilket i sin tur kanske gett ett annat resultat. 
Valet av intervju som metod gjordes för att få en större förståelse kring pedagogers arbetssätt 
med den dagliga inkluderingen enligt dem själva. Genom exempel observation som metod hade 
det inte blivit pedagogernas syn på deras arbete utan det hade istället blivit en observation över 
hur de inkluderar, det hade inte skapat någon förståelse och inte då heller svarat på syftet i 
studien. 

Urval  
Anledningen till att bara pedagoger blev intervjuade är för att det är de som ska sträva efter att 
uppfylla målen i styrdokumenten som är bland annat Lpfö (98 rev. 2016) och Skollagen (SFS 
2010:800), även för att det är mitt blivande yrke. Först valdes respondenter utifrån 
slumpmässigt urval som Bryman (2011, s.434) beskriver är bra om respondenterna ska skilja 
sig åt i egenskaper och kunskap. På grund av dålig respons från förskolor användes istället 
bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011, s. 433) beskriver ofta används när det är svårt att få 
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tag på respondenter vilket det var för mig. Efter att ha tagit hjälp av före detta kollegor som jag 
visste hade erfarenhet av barn med intellektuell funktionsnedsättning var det istället svårt att 
begränsa sig till bara 5 respondenter, det var många som hade erfarenhet på de två förskolor 
som besöktes. Anledningen till att det blev just de respondenterna var för att de kunde komma 
iväg från barngruppen lättast just då. Alla pedagoger som blev intervjuade har tidigare 
erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning, det var viktigt då 
studien handlar om de barnen. Pedagogerna hade allt från 7–30 års erfarenhet vilket inte har 
tagits i beaktande i studien. Det enda kravet var att pedagogerna skulle ha erfarenhet av barn 
med intellektuell funktionsnedsättning, vilket pedagogerna kan ha även om de arbetat i 1 år 
eller flera enligt mig. Valet av fem intervjuer var för att utföra flest möjliga intervjuer när en 
studie görs av en person då fler intervjuer ger mer data att transkribera enligt Bryman (2011, s. 
243). För att öka området utfördes intervjuerna på två olika verksamheter istället för på en och 
samma. Även om alla pedagoger svarar olika trots att de arbetar på samma arbetsplats blir det 
en bredare studie när det är två olika verksamheter anser jag.  

Genomförande  
Patel och Davidsson (2003, s. 39) beskriver att när en kvalitativ metodundersökning används 
finns det flera strategier som kan användas för att nå ett bra resultat. Varje forskningsområde 
skapar sig en egen variant då det inte finns någon mall i hur varje område ska nå bäst möjliga 
resultat. Det finns olika steg i en forskningsprocess, första steget är att bestämma vilket område 
forskningen ska lyfta. Nästa steg är att söka kunskap till det valda området för på så vis få reda 
på vad som redan har forskats på, sista steget är att utefter vad tidigare forskning visar besluta 
det specifika forskningsämnet. Det är viktigt att vara kritisk mot det valda ämnet för att 
reflektera över om behovet av ämnet är stort eller litet och begrunda hur arbetet ska gå till väga. 
I studiens start började jakten efter att hitta ett ämne som intresserade mig och samtidigt ett 
ämne som inte skrivits om mycket tidigare. Efter att ämnet var bestämt och efter att ha läst på 
om området började ett syfte träda fram för att sedan kunna börja med en bakgrund som svarade 
på syftet och frågeställningarna. Valet av metod gjordes utefter syftet och för att skapa en så 
djup förståelse som möjligt vilket skribenten kan få genom en kvalitativ intervju enligt Bryman 
(2011, s. 341). När valet av förskolor där intervjuerna skulle utföras gjordes det till en början 
genom att slumpmässigt välja ut tre olika förskolor. Borås stad har en bra hemsida där de har 
en karta över Borås stad och alla dess förskolor vilket blev ett bra sätt att slumpmässigt välja ut 
förskolorna. Genom ut zoomning av kartan för att inga namn skulle synas och sedan placera 
pilen på tre olika ställen blev det bestämt vilka förskolor som skulle bli en början att ringa till. 
Under ett samtal till en förskolechef presenterades studien och dess syfte för att sedan få svar 
på om de på förskolan hade erfarenhet av barn med intellektuell funktionsnedsättning. 
Responsen blev dessvärre inte som önskat, efter att ha ringt runt till ett flertal förskolechefer 
utan inbokade intervjuer valdes en ny urvalsmetod för att utföra valet av förskolor. Istället 
valdes bekvämlighetsurval som bestod av personliga kontakter och för att kontakta dem ringdes 
samtal till deras arbetsplatser där vi kom överens om en dag som intervjuerna kunde utföras. 
De personliga kontakterna arbetar inte i Borås stad utan i västra Sverige. Alla intervjuer utfördes 
på samma dag men på två olika förskolor. På varje förskola satt vi i ett rum avskilt från personal 
och barn. Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick läsa igenom och skriva på ett 
missivbrev och sedan startades inspelningen och de utformade intervjufrågorna ställdes. Om 
respondenterna svarade med korta och otydliga svar ställdes följdfrågor även om svaret kunde 
utvecklas mer. Efter att alla intervjufrågor hade blivit besvarade ställdes en sista fråga om 
respondenterna önskade att lägga till något och sedan avslutades intervjun. Varje intervju tog 
cirka 20 minuter och intervjuerna spelades in för att inte missa något respondenterna svarade 
som troligtvis hade hänt om anteckningar hade förts under intervjuerna istället.  
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Forskningsetik  
Hermerén (2017, ss. 67–69) synliggör fyra etiska principer som forskare bör utgå ifrån under 
arbetets gång. Sekretess innebär att det material som arbetas fram ska förvaras väl för att 
obehöriga inte ska få möjlighet att ha tillgång till materialet. Tystnadsplikt innebär att du som 
forskare inte har rätt att delge information som obehöriga inte ska ta del av innan resultatet är 
fastställt. Anonymitet innebär att deltagarnas uppgifter inte ska vara möjliga att identifiera. 
Konfidentialitet innebär att obehöriga ej ska kunna få tillgång till uppgifter om deltagarna eller 
det insamlade materialet. Löfdahl (2014, ss. 36–42) redogör ett annat synsätt på fyra etiska 
forskningskrav. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska vara medvetna om att 
deltagandet är frivilligt och att det är tillåtet att avbryta sitt deltagande samt vid avbrytande av 
sitt deltagande ska inte leda till några konsekvenser. Informationskravet innebär att deltagarna 
ska underrättas om studiens syfte och ämne. Deltagarna ska även informeras om hur studiens 
resultat kommer att genomföras samt att deltagarna är anonyma. När data avidentifieras säkras 
konfidentialiteten. Nyttjandekravet innebär att all data som samlas in till studien ska endast 
användas till studien och inget annat. Om studien är av studenter måste allt material förstöras 
efter att studien är slutförd och godkänd för att inga obehöriga ska kunna ta del av materialet. 
För att uppfylla de etiska kraven har respondenterna blivit informerade om studiens syfte och 
att det är frivilligt att avbryta sitt deltagande när som helst under processen. Respondenterna 
blev informerade om att de är anonyma för att varken deras namn eller arbetsplats ska kunna 
identifieras. De blev även informerade om att all data som samlades in ska endast användas till 
denna studie. Den informationen fick respondenterna i ett missivbrev som de fick skriva på 
innan intervjun startade. Under transkriberingen har ljudfilerna förvarats för att ingen obehörig 
ska komma åt dem och namnen på respondenterna har alltid varit kodade för att säkerställa att 
ingen ska kunna identifiera respondenterna. När de inspelade intervjuerna var transkriberade 
raderades ljudfilerna ifrån inspelningsenheten för att all data ska förstöras. Genom detta 
tillvägagångssätt har samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialiteten, nyttjandekravet, 
tystnadsplikt, sekretess och anonymitet uppfyllts.  

Analys  och  bearbetning  
Bryman (2011, ss. 242–243) beskriver att när ostrukturerade intervjuer genomförs med öppna 
frågor måste forskaren analysera intervjumaterialet och det kallas för kodning. Bryman (2011, 
s. 523–525) beskriver vidare att kodning är startpunkten av kvalitativ analys och genomförs i 
flera olika steg. Under kodningen är det bra att vara uppfinningsrik och kreativ, i början gör det 
inget om det blir många koder för de kommer efter hand antingen bli användbara eller tas bort. 
Patel och Davidsson (2003, s. 87) beskriver att en inspelad intervju är svår att översätta då 
verkligheten inte blir densamma när den transkriberas. Det är mycket som faller bort då inte 
gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck skrivs med i transkriberingen och beroende på hur 
forskaren väljer att placera ut punkter och kommatecken blir texten inte alltid som den verkliga 
intervjun. Först transkriberades insamlad data och för att undvika en felaktig korrigering av 
respondenternas ord har det i denna studie tagits hänsyn till hur de pratar. Det har placerats ut 
en punkt när det är tydligt att meningen är slut eller när de byter ämne. Kommatecken har 
placerats ut när respondenterna gjorde en andningspaus men ändå fortsatt på samma ämne. 
Genom det tillvägagångssättet har det medvetet undvikits att korrigera respondenternas ord på 
mest möjliga sätt. Bryman (2011, s. 523–525 beskriver att när data är insamlad och 
transkriberad är det bara att börja kodningen, genom att börja koda när första data är insamlad 
underlättas arbetet då det inte blir allt på samma gång i slutet. Genom att succesivt koda data 
ökas dessutom förståelsen för det insamlade materialet. Kodningen av den insamlade data har i 
denna studie gjorts utefter de stegen Bryman (2011, ss. 523–525) beskriver, de stegen är 
följande: I början av kodningen är det bra att bara läsa igenom materialet utan att anteckna något 
och i slutet av kodningen anteckna det som dyker upp i tankarna under läsningen. Nästa gång 
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forskaren läser igenom materialet kan kontinuerliga notiser skrivas ut med kommentarer och 
iakttagelser som senare kan bli nyckelord och teman. Gången efter det ska koderna granskas 
kritiskt och det ska sökas efter om vissa fraser återkommer fast med samma betydelse, i sådana 
fall ska en utav fraserna väljas ut då det är onödigt med upprepning. Nästa steg är att hitta 
kopplingar mellan de begrepp och kategorier som utvecklats i kodningen och sedan koppla det 
till litteratur och teori. Efter det ska antaganden och hypoteser tas fram till de kopplingar som 
gjordes. I kodningen söktes det efter mönster för att se skillnader och likheter i den insamlade 
data som sedan blev olika kategorier. För att inte missa något från intervjuerna lästes data 
igenom flera gånger och det lades ner mycket tid på det vilket Patel och Davidsson (2011, s.121) 
lyfter som en viktig del i slutbearbetningen. Kodningen av data började med att läsa igenom 
materialet två gånger utan att föra några anteckningar. Den tredje gången skrevs anteckningar 
ner och överstrykningar i materialet markerades för att se likheter och skillnader. Där började 
även vissa nyckelord bli tydliga som var bland annat inkludering och förutsättningar. Efter det 
började den kritiska granskningen och delar som inte var relevant i förhållande till syftet togs 
bort. Sedan kom det fram kopplingar mellan begreppen och kategorierna som trätt fram under 
kodningen. Kategorierna som skapades var pedagogernas syn på inkludering, det medvetna 
arbetet och inställningen till inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning. När 
kodningen var utförd i alla steg påbörjades bearbetningen av de kategorier som skapats under 
kodningen. Kategorierna blev sedan huvud/underkategorier som analyserades och kopplades 
till litteratur.  

RESULTAT  
Här kommer resultatet av de utförda intervjuerna att presenteras. Efter kodningen kom det fram 
rubriker som var och en för sig kommer att presenteras med sammanfattning och citat. 

Pedagogers  syn  på  Inkludering  och  en  skola  för  alla  
De utförda intervjuerna visade på att begreppet inkludering inte har en direkt översättning då 
ingen utav pedagogerna beskrev med samma ord utan alla hade sin egen tolkning och sätt att 
beskriva inkludering.  
 

”Att alla får vara med på lika villkor. Att oavsett hur man är och vem man är så får 
man vara med i verksamheten utefter sina förutsättningar. Sen anpassar man det för 
att det ska passa alla.” (Malin) 
 
”Att alla barn har rätt att delta i verksamheten. Oavsett deras behov, ursprung och så 
vidare.” (Hanna) 
 
”Att alla barnen ska kunna vara delaktiga i det vi gör.” (Elin) 
 
”För mig betyder det att alla barn ska ha rätt till samma förutsättningar för att lära 
sig oavsett bakgrund, socialt eller handikapp. Oavsett vad de har för förutsättningar 
ska de mötas på samma nivå och skapa samma förutsättningar så gott det går.” 
(Henrik) 
 

Ovanstående citat lyfter allas rätt att delta, vara delaktig och rätt till samma förutsättningar Av dessa 
citat framkommer att pedagogerna beskriver mer vad integrering är än vad inkludering är. Malin 
beskriver inkludering som att alla får vara med utefter sina villkor vilket kan tolkas mer som integrering 
som handlar om att placera in ett barn i den aktuella verksamheten. Att alla får vara med utefter sina 
villkor betyder inte att verksamheten blir anpassad efter alla barn utan kan tolkas mer som att barnet får 
vara med på det som verksamheten har att erbjuda men utefter vad barnet klarar av. Hannas beskrivning 
kan tolkas som att hon beskriver integrering mer än inkludering då hon inte tydliggör om verksamheten 
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anpassas utefter individen eller om individen blir placerad i den aktuella verksamheten. Att alla har rätt 
att delta säger hon men det behöver inte betyda att barnet blir inkluderat och att verksamheten eller 
aktiviteten blir anpassad utan bara att barnet har rätt att delta. Även Elin kan tolkas beskriva integrering, 
att kunna delta i det som sker på förskolan kan alla göra men frågan är om det anpassas utefter varje 
individ eller om det räcker med att delta genom exempelvis transporteras i bil till aktiviteten istället för 
att gå med de andra barnen. Henrik beskriver också likt integrering då han beskriver att de ska mötas på 
samma nivå och skapa samma förutsättningar. Det kan tolkas som att verksamheten inte anpassas efter 
varje individ utan möter alla halvvägs då de ska mötas på samma nivå.  

 
”Att man försöker få med alla barn och pedagoger, men barn i verksamheten. Så att 
man känner att man har något att bidra med, att man deltar i gruppen. Att man är där 
på sina villkor. Att man känner att man har något att bidra med känner jag är det 
viktigaste, att alla i gruppen märker att denna personen har något att bidra med. Alla 
ska få känna så.” (Sara) 
 

Sara lyfter mer en känsla som hon vill att barnen ska få, barnen ska känna att de har något att bidra med 
och alla barn ska märka av varje barns bidrag. Hon är ute efter att alla barn ska få känna att de bidrar 
och på så vis blir det ett inkluderande tankesätt då alla blir sedda utefter sin egen förmåga.  
 
Fyra av fem pedagoger hade i helheten samma syn på inkludering av barn med intellektuell 
funktionsnedsättning och de var medvetna om vad deras uppdrag är enligt styrdokumenten. Det 
var tydligt i fyra av fem intervjuer då de lyfte med olika formuleringar hur de arbetar dagligen 
med barn med intellektuell funktionsnedsättning. Pedagogerna ansåg att det inte blir svårare av 
att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning och de anser inte att det är ett problem att 
anpassa verksamheten eftersom det är deras uppdrag att anpassa verksamheten utefter varje 
individ. Ingen av pedagogerna uttryckte sig vara obekväma med inkludering av barn med 
intellektuell funktionsnedsättning utan de alla uttryckte i någon form att det är som att inkludera 
vilket barn som helst då det är deras uppdrag. 
 

” Hela vårt arbetssätt är en form av inkludering. Alla barn är olika, det har inte 
jättestor skillnad på om de har funktionsnedsättning eller inte” (Malin) 
 
”Man försöker ändra på miljön och omständigheterna runt omkring för att det ska 
passa alla” (Sara) 

 
Det som alla citat ovan har gemensamt är en positiv inställning till att inkludera alla barn. De 
ser det som en självklarhet att inkludera alla och verkar utifrån citaten att döma se möjligheter 
istället för hinder. Sara ändrar på miljön för att det ska passa alla vilket kan innebära allt ifrån 
att placera materialet på barnets nivå till att anpassa för att barnens leksaker alltid ska vara 
tillgängliga för dem. Malin lyfter både att deras arbetssätt är en form av inkludering och även 
att alla barn är olika oavsett funktionsnedsättning eller inte. Det kan tolkas väldigt positivt då 
hela arbetssättet blir positivt med inställningen att alla barn är olika för då blir det ingen skillnad 
om ett barn med intellektuell funktionsnedsättning ska inkluderas i gruppen då ändå alla barn 
är olika.  
 
En utav pedagogerna lyfte att det är lättare att inkludera barn med intellektuell 
funktionsnedsättning på en avdelning med de yngsta barnen då pedagogen själv arbetar på en 
sådan avdelning. Pedagogen beskrev att deras arbetssätt redan är anpassat till de små och att 
det underlättar att inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning då de redan arbetar 
utefter de minsta barnen och arbetar mycket på deras nivå. 
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“Vi har det lättare eftersom vi arbetar med de minsta barnen, vi är på deras nivå. Det 
är vårat sätt att arbeta, vi utgår från dem vi har här och nu. Våran verksamhet är 
anpassad efter de barnen” (Malin) 

 
Ovanstående citat lyfter att det är lättare att anpassa verksamheten eftersom att de redan är på 
barnens nivå då hon arbetar på en avdelning med de yngsta barnen. Genom att redan ha en 
anpassad verksamhet för de yngsta barnen är det klart att miljön inte behöver ändras på när ett 
barn med intellektuell funktionsnedsättning ska inkluderas. Det är däremot mycket utöver det 
som kanske behöver förändras. Om Malin fastnar i tänket att de redan har en anpassad 
verksamhet kan det bli fel då verksamheten inte kan se likadan ut år efter år då barngruppen 
förändras. Samtidigt verkar Malin vara medveten då hon säger att de utgår från de barn som är 
på avdelningen där och då vilket skapar inkluderande miljö.  
 
Två utav pedagogerna ställde sig ibland frågande till för vems skull de inkluderar. Pedagogerna 
lyfte fram att de genom åren som de arbetat varit med om situationer då de undrat om det 
verkligen är det bästa för alla barn att inkludera i alla situationer. En utav pedagogerna lyfte ett 
exempel på en situation där pedagogen ställer sig frågande till om det verkligen är bra medan 
den andra pedagogen pratar om inkludering generellt om det verkligen gynnar alla i alla 
situationer. 

 
”Ibland kan ju inkludering göra att, det är bra på många sätt men det finns också 
lägen då det inte alltid är så roligt. När någon som kanske inte förstår kanske skriker 
väldigt högt, då kan man undra hur det är för de andra barnen, det kanske inte är så 
festligt alla gånger. Då kan man väl tänka att det inte är så kul för den som skriker 
heller.” (Malin) 
 
”Sen kan jag undra ibland för vems skull vi inkluderar. Nu när jag har arbetat så 
många år med detta har jag varit med om många situationer där jag undrat för vems 
skull vi inkluderar. I vissa situationer upplever inte jag att barnet med särskilda behov 
mår bra av att bli inkluderat, ska vi då inkludera det barnet bara för det är vårat 
uppdrag.” (Hanna) 
 

De ovanstående citaten lyfter en intressant och annan syn på inkludering än vad tidigare lyfts. 
De båda anser att det inte alltid är det bästa för barnen att inkluderas. Malin nämner en situation 
där hon ifrågasätter om barnen mår bra av att alla ska inkluderas. Hanna förklarar sin upplevelse 
generellt då hon ibland undrar om de ska inkludera bara för att läroplanen säger det även om de 
upplever att barnet inte mår bra av det. Frågan är hur pedagogen ska kunna bedöma barnets 
känsla om ett barn exempelvis inte har det verbala språket eller om barnet har en grav 
utvecklingsskada då barnet inte förstår vad som händer. Ska pedagogen då få avgöra barnets 
känslor vilket kan göra att det blir situationer då vissa pedagoger anser att barnet inte mår bra 
och på så vis kanske barnet blir mer exkluderat än behövligt.  
 
I tre av fem intervjuer benämnde pedagogerna begreppen inkludering och en skola för alla med 
liknande ord men en skola för alla beskriver de mer utförligt. En skola för alla beskrevs mer 
som en strävan efter ett mål medan inkludering är något som de dagligen och alltid arbetar 
utefter. 
 

”För mig betyder inkludering att alla barn ska ha rätt till samma förutsättningar för 
att lära sig oavsett bakgrund, socialt eller handikapp… En skola för alla, att alla får 
samma förutsättningar för att lära sig och utvecklas…” (Henrik) 
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”Att man är där på sina egna villkor. Att man känner att man har något att bidra 
med… Det är som vi har pratat om, att man försöker underlätta för alla så att alla ska 
få vara med på sina villkor” (Sara)  
 

Ovanstående citat visar på att begreppen står varandra nära, pedagogerna beskriver begreppen 
med liknande ord. Henriks syn på inkludering är däremot mer integrerande än inkluderande då 
alla ska ha rätt till samma förutsättningar men han beskriver inte hur verksamheten anpassas 
efter de förutsättningarna. Genom att även beskriva en skola för alla med allas rätt till samma 
förutsättningar kan det tolkas som att en skola för alla blir svårt att uppfylla då skolan inte hade 
anpassats efter varje individ. Sara beskriver inkludering och en skola för alla på ett sätt där alla 
får vara med på sina villkor. Genom att underlätta för alla skapas en skola för alla då alla blir 
sedda och skolan blir anpassad efter varje individ.  

Pedagogers  anpassning  av  den  dagliga  verksamheten    
De situationer som pedagogerna upplevde som svårare att inkludera barn med intellektuell 
funktionsnedsättning är de situationer där det inte finns tid till förberedelse, det kan vara på 
grund av dålig planering eller andra faktorer som uppstår under en dag på förskolan. En av 
pedagogerna ansåg att det inte finns svåra situationer medan tre pedagoger ansåg att när en 
situation inte förbereds väl blir det svårare respektive när det är större barngrupper. Sedan lyfter 
alla fem pedagogerna att utöver de nämnda situationerna är resten av situationerna under dagen 
inga problem att inkludera de barnen. 
 

”Svårt blir det de gånger man måste göra saker fort… om allting är som det ska då 
ska det inte finnas någon anledning till att det inte ska fungera” (Malin) 
 
”Det svåraste är övergångarna mellan olika aktiviteter, det gäller att förbereda väl 
för barnen och ibland kan det uppstå situationer då man känner att man inte riktigt 
räcker till i övergångarna… Utöver övergångarna upplever inte jag några 
svårigheter” (Hanna) 
 
”Över lag så är mindre grupper det som gynnar dom barnen. Påklädning är svårt och 
om det är stora samlingar eller stora barngrupper upplever jag det svårare för dem” 
(Henrik) 
 
”Nej jag upplever inte att det är svårare, det beror på vilken funktionsnedsättning det 
är på barnet… men det blir ju inte svårare, det kräver en personal men annars är det 
inte svårt. ” (Elin) 

 
Malin lyfter i citatet ovan att det inte ska vara svårt att inkludera om allting är som det ska. För 
att allting ska vara som det ska är det en del som krävs vilket bland annat kan vara att all personal 
är frisk och på plats vilket inte alltid är fallet. Även Elin lyfter att det ibland krävs en ytterligare 
personal för att ibland kunna inkludera alla barn vilket gör att de båda tolkas förutsätta att 
personal ska vara tillgänglig. Det är tyvärr inte en självklarhet att all personal är på plats vilket 
då kan bli en svårighet för pedagogerna i sitt inkluderande arbete. Det är inte heller något de 
kan påverka men med inställningen som Hanna lyfter med att utöver övergångarna mellan 
aktiviteter ser hon inga svårigheter, med den inställningen blir i alla fall det dagliga arbetet med 
inkludering mer positivt.  
 
Två utav pedagogerna beskrev hur de arbetar för att inkludera alla barn genom att bland annat 
planera om aktiviteter om det är något barn som inte klarar av aktiviteten. En tredje pedagog 
beskrev att det är viktigt att ha hjälpmedel till barnet för att barnet ska kunna vara på samma 
nivå som resterande barngrupp för att kunna delta i allt barnen gör i gemenskap. De beskrev 
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hur de väljer bort de aktiviteterna för att inte peka ut ett barn och för att skapa en situation där 
barnet inte blir inkluderat. 
 

“Är det en aktivitet som inte fungerar hoppar vi över den med hela barngruppen för 
att inte skilja ut honom och gör något annat istället.” (Sara) 
 
“Om vi ska gå iväg på promenad och ett barn exempelvis är rörelsehindrat kanske vi 
inte ska gå till en skog där det är en smal stig utan vi får gå till en annan skog där vi 
vet att barnet kan vara med på det vi gör” (Elin) 
 
“vid funktionshinder är det viktigt att barnen får möjlighet att vara på samma nivå 
och har hjälpmedel som gör att de kan leka under samma förutsättningar” (Malin) 

 
Ovanstående citat beskriver hur de tänker kring aktiviteter i förskolan och hur de anpassas efter 
barnen. Sara beskriver hur de hoppar över aktiviteter när inte alla kan vara med och gör något 
annat istället, på så vis skapas alltid en inkluderande aktivitet där alla kan delta. Även Elin 
beskriver ett exempel på hur en aktivitet ändras om för att alla barn ska kunna delta. Här visar 
pedagogerna på hur de ändrar om i verksamheten för att alla barn ska bli inkluderade. Malin 
beskriver en aspekt att tänka på om barnet exempelvis har rullstol, det är viktigt att hjälpmedlet 
är på den nivå som resten av barngruppen för att barnet ska kunna delta i resterande 
barngruppens aktiviteter. Alla citat ovan beskriver hur de arbetar dagligen för att öka 
förutsättningarna för en inkluderande verksamhet genom att ändra om. 
 
Två av fem pedagoger lyfte fram hur de arbetar med kommunikation och språk genom 
tecken och bilder som stöd. De lyfte att det behövs kunskap om hur materialet ska 
användas och även att det är ett bra hjälpmedel när barnen är äldre och behöver kunna 
kommunicera med varandra. 
 

”När kunskapen finns hos läraren och det finns möjlighet till anpassningar genom att 
använda sig av anpassat material så som bildstöd, teckenstöd och så vidare.” (Hanna) 
 
”Bilder och stödtecken för alla barn om barnen är större och behöver hjälp för att 
kommunicera med varandra.” (Malin) 

 
Av citaten ovan framkommer en medvetenhet om vad betydelsefull kommunikationen kan vara 
för i alla fall de äldre barnen och även att kunskapen hos läraren behövs för att kunna ta fram 
det kommunikationsalternativet. Genom att ta hjälp av den formen av 
kommunikationshjälpmedel ökas chansen till en bra kommunikation mellan barnen och på så 
vis ökar chansen till att barnen blir inkluderade.  

Förutsättningar  för  att  alla  ska  bli  inkluderade    
Två av fem pedagoger beskrev en skola för alla med en gemensam nämnare som är att de ansåg 
att det krävs bättre förutsättningar för att vi ska få det. En utav pedagogerna ansåg att vi har en 
skola för alla i det mesta medan den andra pedagogen ansåg att det är svårt att uppnå det målet. 
Pedagogen som ansåg att vi har en skola för alla inom det mesta ansåg att det ändå som behövs 
är mer kunskap och utbildning för att det ska bli ännu bättre. Även att det krävs mer utbildning 
för att pedagoger ska kunna anpassa verksamheten. Den andra ansåg att det inte är lätt att skapa 
en skola för alla då vi inte har de förutsättningar som krävs. 
 

”Jag tror att enda sättet att få en skola för alla är att man har förutsättningar som gör 
att det inte blir så stora barngrupper, det är egentligen viktigare med mindre 
barngrupper än mer personal…” (Malin) 
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”Jag tror någonstans att vi har det, en skola för alla. Jag tycker att vi har det i mångt 
och mycket men sen kan man kanske känna ibland att vi inte räcker till för alla. Vi 
kanske behöver mer utbildning för att känna att vi kan möta alla…” (Hanna) 

 
Ovanstående citat har gemensamt att de anser att bättre förutsättningar krävs för att målet med 
en skola för alla ska kunna uppfyllas. Malin lyfter att det är viktigare med mindre barngrupper 
än mer personal. Det hade troligtvis lett till både en tryggare barngrupp där alla barnen känner 
varandra och en trygghet hos personalen då de får mer tid till varje barn och lättare kan se varje 
barns behov. Hanna anser att vi har en skola för alla i mångt och mycket vilket är väldigt stort 
då det är mycket som krävs för att ha en skola för alla. De båda ser på en skola för alla på två 
helt olika sätt då Malin är tveksam till att det ska gå så länge inte förutsättningarna finns medan 
Hanna anser att vi har det redan men det kan bli bättre.  
 
Tre av fem pedagoger nämnde hur barngruppens storlek påverkar inkluderingen av alla barn. 
Som det tidigare har presenterats i resultatet är det två pedagoger som ansåg att det krävs bättre 
förutsättningar för att vi ska få en skola för alla och då uttryckte de båda pedagogerna att 
barngruppens storlek är en förutsättning. De beskrev hur vi inte räcker till för alla på grund av 
att det är för många barn i varje grupp och då kan de inte vara nära till hands för alla. Men 
utöver kopplingen till en skola för alla uttryckte ytterligare en pedagog hur barngruppens storlek 
påverkar inkluderingsarbetet. Det nämndes hur barngruppens storlek påverkar alla barn och 
speciellt barnens med intellektuell funktionsnedsättning då en pedagog uttryckte att 
gruppstorleken påverkar de barnen. 
 

”Det är fysiskt omöjligt att hinna finnas till hands för alla barn om gruppen är för 
stor.” (Hanna) 
 
“… men över lag så är mindre grupper det som gynnar dom barnen.” (Henrik) 
 

Av citatet ovan framkommer att förutsättningen för att finnas till hands för alla inte finns. Det 
finns många faktorer till att det inte är möjligt men en kan vara att barngrupperna är för stora. 
Henrik upplever att det gynnar barn med intellektuell funktionsnedsättning att vara i mindre 
grupper och på så vis kan pedagogen förhoppningsvis finnas till hands för i alla fall den mindre 
gruppen. Inkluderingen gynnas genom att alla barn blir sedda då allas behov blir synliga. Att 
arbeta i mindre grupper kan gynna hela barngruppen på så vis då mer tid skapas för varje barn. 
Men de kan det kopplas till tidigare resultat som handlar om förutsättningar för att personal 
finns tillgänglig som inte alltid finns.  
 

Pedagogernas  förhållningssätt  till  alla  barn    
Två av tre pedagoger lyfte fram att de arbetar medvetet för att inte peka ut barn med intellektuell 
funktionsnedsättning som ett barn som är skyldigt eller gör fel. De beskrev hur de inte vill lägga 
skulden på det barnet för att de andra barnen ska tro att det är barnet det är fel på eller för att 
resten av barngruppen ska skylla på det barnet. En utav pedagogerna beskrev att resterande 
barngrupp oftast visar förståelse för barnet och förstår att alla regler inte gäller för barnet men 
pedagogen upplevde även att det kan vara svårt att tillgodose alla barn när konflikter uppstår 
mellan barnen. 
 

”Genom att inte ge tillfälle för att leken ska spåra ur så att det blir en situation där 
barnet som ska inkluderas blir den som anses skyldig och utpekad eller någon som 
alla alltid skyller på” (Malin) 
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”Om jag måste peka ut något barn inför de andra barnen väljer jag inte att tala kring 
det barnet som att barnet gör fel eller beter sig fel” (Hanna) 
 

Ovanstående citat beskriver hur pedagogerna är medvetna i hur de inte vill peka ut barnet med 
intellektuell funktionsnedsättning som ett barn som alltid gör fel eller någon som de andra 
barnen kan skylla på. Eftersom att pedagogerna är medvetna om hur de förhåller sig till barnen 
med intellektuell funktionsnedsättning minskar risken för att resterande barngrupp ska peka ut 
barnet med intellektuell funktionsnedsättning som ett barn som beter sig fel. Av citaten att döma 
skapar pedagogernas förhållningssätt inkludering.  
 
Något som lyfts i två intervjuer är just den delen att barnen ska få känna att de lyckas, de ska 
utmanas för att utvecklas men de ska också känna att de kan. En utav de två pedagogerna lyfte 
en situation där de anpassar utflykter utefter alla barn förutsättningar och lägger det på varje 
barns nivå just för att barnen ska få känna att de lyckas. 
 

”Alla ska få en chans att klara av det. Om vi ska iväg på promenad och ett barn är 
exempelvis rörelsehindrat kanske vi inte ska gå till en skog där det en smal stig utan 
vi får gå till en annan skog där vi vet att barnet kan vara med på det vi gör… för vi 
vill att alla barn ska känna att de lyckas, självklart utmanar vi dem med för att de ska 
utvecklas men vi tänker hela tiden kommer detta barnet klara av det när vi planerar” 
(Elin) 

 
”… sen får man jobba utefter vad som händer i de situationerna hur mycket de klarar 
av och det märker man ganska snabbt. De måste känna att de lyckas också…” 
(Henrik) 
 

Av ovanstående citat framgår att pedagogerna vill att barnen ska känna att de lyckas. Elin lyfter 
ett exempel i hur hon ändrar på en aktivitet för att barn ska få en känsla av att de kan medan 
Henrik lyfter situationer generellt hur han anser att barnen måste kännas att de lyckas också. 
Genom att pedagogerna är medvetna i sitt arbete att lyfta barnen i många situationer för att 
barnen ska känna att de lyckas kan det tolkas som att de även vet att det finns situationer där 
barnen inte upplever den känslan. På så vis kan förhoppningsvis de situationer där barnen 
upplever dåliga känslor undvikas. 
 
Tre pedagoger beskriver hur de möter barn med intellektuell funktionsnedsättning i det stora 
hela. De hade även gemensamt att de inte gör någon skillnad på om ett barn har intellektuell 
funktionsnedsättning eller inte. En pedagogerna uttryckte att genom att vara på barnens nivå 
och anpassa sig efter dem blir det en inkluderande verksamhet vilket gäller alla barn. En annan 
pedagog ansåg att barnen inte ska pekas ut på grund av funktionsnedsättning utan att pedagogen 
istället är medveten om barnets situation utan att det påverkar barnets deltagande i barngruppen. 
Den tredje uttryckte hur hela verksamheten anpassas efter alla barn för att alla barn ska klara 
av aktiviteten. 
 

”… vi utgår från dem vi har här och nu, våran verksamhet är anpassad efter de 
barnen…” (Malin) 
 
”Alla har rätt att få delta och att jag inte pekar ut någon som har en 
funktionsnedsättning utan jag är medveten om det men låter alla få vara med på sitt 
villkor.” (Hanna) 
 
”Jag ser till att det vi ska göra, alla ska få chans att klara av det” (Elin) 
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I citaten ovan framkommer att inga barn pekas ut, lämnas utanför eller inte får en chans till att 
delta. Malin utgår från de barnen som är i barngruppen för tillfället vilket gör att verksamheten 
blir anpassad utefter varje individ och på så vis blir det en inkluderande miljö. Vilket det inte 
hade blivit om de istället hade haft en färdig och icke förändringsbar verksamhet. Hanna lyfter 
sitt förhållningssätt att inte peka ut något barn utan att själv vara medveten om barnets behov 
för att barnet ska kunna delta. På så vis är pedagogen medveten om vilka aktiviteter barnet kan 
delta i och vilka aktiviteter som behöver göras om för att passa barnet med intellektuell 
funktionsnedsättning. Elin beskriver att det barnen ska göra ska alla ha en chans att klara av 
vilket gör aktiviteten inkluderande.  
 
En utav pedagogerna lyfte hur viktigt pedagogernas bemötande och inställning kring barnet 
med intellektuell funktionsnedsättning är och inställningen allmänt. Pedagogen beskrev att de 
arbetar medvetet för att sprida sin positiva inställning till alla barn och hur barnen läser av 
personalens attityder. 
 

”Genom våra osynliga attityder läser barnen ut vad vi tycker, därför är vår egen 
inställning och eventuella negativa tankar förbjudna att visa. Klarar vi inte det ska 
man byta uppgift med varandra i arbetslaget för vi är vuxna och det är vår inställning 
som är det viktigaste för att inkluderingen ska bli positiv.” (Malin) 
 
”…genom att vara goda förebilder och att vi har roligt tillsammans så sprider vi det 
till barnen” (Malin) 

 
Citaten ovan synliggör hur Malin tänker kring sitt eget förhållningssätt och inställning. En 
medvetenhet hos pedagogen är tydlig då hon lyfter hur hennes attityd speglar sig i barnen och 
att det är viktigt att vara en bra förebild för barnen. Genom att vara positiv till inkludering av 
barn med intellektuell funktionsnedsättning speglar det sig även i barngruppen. Hon lyfter även 
hur man kan gå till väga när negativa tankar kommer fram, att man kan byta av med en annan 
i personalen för att det aldrig ska gå så långt att det speglas i barngruppen.   
 
En utav pedagogerna lyfte hur de arbetar med hela barngruppen tillsammans med pojken de har 
på avdelningen som har autism. Pedagogen beskrev hur de beroende på pojkens humör anpassar 
dagen och hur resten av barngruppen har en förståelse för pojken, detta på grund av att barnen 
på avdelningen fick veta om pojkens situation innan han började på avdelningen. 
 

”Vi försöker att ha de barn med bäst tålamod runt pojken så gott det går, han har 
också dessa dagar ett behov av att få vara ifred så vi försöker möta det på bästa sätt. 
De övriga barnen har stor förståelse för pojkens situation och inkluderar honom 
gärna i lek när de känner att han är på humör för detta… Vi jobbar med att prata med 
och om alla barn så att alla vet att de är betydelsefulla och saknade när de inte är 
närvarande. När han har en dålig dag försöker barnen att undvika konflikter med 
pojken och de går då gärna undan.” (Sara) 

 
Av ovanstående citat framkommer att Sara har tänkt igenom hur de vill arbeta med pojken. Det 
kommer fram att personalen har arbetat med barngruppen för att skapa en förståelse till pojkens 
beteende, på så vis kan de undvika vissa konflikter som annars kan uppstå när pojken har en 
dålig dag. Genom detta arbete ökas chanserna för att skapa en inkluderande verksamhet för alla 
barn när en förståelse finns för vissa beteenden.  
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Sammanfattning  resultat  
Sammanfattningsvis har resultatet visat på att pedagogerna är väl medvetna om att de inkluderar 
barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det kommer även fram att pedagogerna beskriver 
begreppet integrering mer än inkludering när de får frågan om vad inkludering är. Pedagogernas 
förhållningssätt och arbetssätt är däremot mer inkluderande då det är tydligt att ingen utav 
pedagogerna ser barn med intellektuell funktionsnedsättning som något problem. De visar inte 
på någon osäkerhet då de hänvisar och visar på att de är medvetna om vad deras uppdrag säger 
om att inkludera alla. Pedagogerna ser det som en självklarhet att alla ska inkluderas även om 
två pedagoger uttrycker att de ibland undrar för vems skull de inkluderar. Alla pedagogerna 
lyfter olika delar i hur de inkluderar men de alla visar på att de är medvetna om att de inkluderar 
alla barn. Alla pedagogerna visar på hur de anser inkludering vara en självklarhet. Alla barn ska 
inkluderas och två utav pedagogerna uttrycker ett mål där alla barn ska kunna vara tillsammans 
i en stor grupp, alla ska kunna samspela med varandra. All pedagogerna visar på att de vill att 
alla barn ska kunna vara med varandra och pedagogernas medvetenhet om att deras 
förhållningssätt smittar av sig. Den sociokulturella teorin som syftar till att alla lär genom 
samspel med andra är tydlig i pedagogernas arbetssätt då de aldrig arbetar enskilt med ett barn 
så länge det inte behövs just för stunden. Respondenterna strävar efter att alla barn ska vara 
tillsammans istället för att bli utpekade och sitta ensamma. De är medvetna i sitt sätt att arbeta 
för att skapa en inkluderande miljö och barngrupp där samspel mellan alla barn är i fokus.  

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  
Asmervik (2001, s. 7) beskriver att många pedagoger kan vara osäkra och rädda när de möter 
barn med funktionsnedsättning men att alla barn är vanliga barn fast med ett eller flera problem. 
I resultatet framkom att de pedagoger som intervjuades inte är rädda eller osäkra med att arbeta 
med barn med intellektuell funktionsnedsättning utan snarare tvärt om. Det visade sig på många 
olika sätt då respondenterna visade på trygghet i sin roll och uppdrag. Respondenterna lyfte 
fram hur det är deras uppdrag att inkludera alla barn och att det inte är mycket svårare om barnet 
har intellektuell funktionsnedsättning eller inte eftersom det är deras uppdrag att inkludera alla. 
Delgado (2013, ss. 15–17) beskriver hur viktigt det är att pedagogerna är positivt inställda till 
inkludering och Nilholm (2006, s. 44) redogör för olika faktorer som krävs för att lyckas med 
inkludering och en utav punkterna är just lärares attityder. Resultatet visade på en medvetenhet 
om att utifrån vad pedagogerna har för inställning och attityd mot alla barn speglar det av sig 
till barnen. Barn tar efter det förhållningssätt som personalen har gentemot alla vilket Rabe och 
Hill (1990, s. 93) lyfter. 
 
Delgado (2013, s. 2) lyfter hur viktigt det är att alla barn ska få vara med och delta utefter sin 
egen förmåga, även om ett barn inte önskar att delta ska det ändå vara möjligt för barnet. 
resultatet visar på en medvetenhet hos pedagogerna att alla aktiviteter i verksamheten ska vara 
anpassade för alla. Det ska inte finnas någon planerad aktivitet som orsakar att något barn inte 
kan delta för allt de gör i förskolan ska vara anpassat för alla barn. Pedagogerna beskrev hur de 
ändrar om i de dagliga aktiviteterna för att anpassa det för alla barn vilket leder till inkludering. 
På så vis ökar även samspelet mellan barnen och då kan barnen lära tillsammans vilket den 
sociokulturella teorin anser (Smidt 2010, s. 214). Jag anser att det är viktigt att pedagogerna 
ändrar om aktiviteterna utefter varje individ för att alla barnen kan kunna delta på samma 
villkor. Genom att aldrig ha med aktiviteter i den dagliga verksamheten där något barn inte kan 
delta tror jag att gruppkänslan ökar och samspelet mellan barnen blir starkare.  
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Persson och Persson (2012, s. 22) lyfter att begreppet inkludering inte har någon direkt 
översättning utan att det finns många tolkningar på begreppet. I resultatet kommer det fram att 
begreppet inte har någon direkt översättning då alla respondenter beskriver inkludering på olika 
vis. Begreppet inkludering handlar om att alla ska må bra, bemötas på samma sätt och vara en 
del i en stor grupp och så vidare och det lyfter alla respondenterna fram med sina egna ord. 
Emanuelsson (2014, s. 116) beskriver hur begreppen inkludering och en skola för alla hänger 
samman då inkludering är en del för att skapa en skola för alla. I resultatet kommer det fram att 
pedagogerna beskriver båda begreppen på liknande vis och inkludering beskrivs mer kort och 
precist medan en skola för alla beskrivs mer utförligt. Det är tydligt att inkludering är en del för 
att lyckas med en skola för alla. Resultatet visar även på att pedagogerna inte enbart beskriver 
begreppet inkludering. 4 av 5 pedagoger beskriver mer likt integrering än inkludering men de 
använder sig av ett inkluderande arbetssätt. Det är en ganska hårfin skillnad på inkludering och 
integrering när det kort förklaras, det som skiljer begreppen åt är att antingen anpassas 
verksamheten efter varje individ eller också placera en individ in i verksamheten utan att ändra 
på den. Det ger dock helt olika resultat i längden beroende på vilket begrepp pedagogerna 
arbetar efter. Som tur är arbetar pedagogerna efter ett inkluderande arbetssätt även om de 
beskriver begreppet inkludering mer likt integrering. 
 
Asmervik (2001, ss. 171–172) beskriver att även barn med intellektuell funktionsnedsättning 
har känslor som alla andra och de kan lätt känna sig misslyckade och vara ängsliga över att de 
inte ska klara av skolan m.m. Resultatet visar på att respondenterna arbetar på ett sätt för att få 
barnen att känna att de lyckas. De behandlar inte barn med intellektuell funktionsnedsättning 
på något annat sätt än resterande barn, de vill att alla barn ska känna att de lyckas samtidigt som 
de vill utmana alla barn för att de ska utvecklas. Den sociokulturella teorin lyfter att barn i 
behov av särskilt stöd ska bli positivt bemötta för att på så vis få hjälp och bli accepterade vilket 
de i denna situation blir då pedagogerna bemöter alla barn på samma sätt. En annan del som 
kommer fram i resultatet är att pedagogerna bara har aktiviteter som alla barn kan delta i för att 
inte lämna något barn utanför. Om det är en aktivitet som inte alla barn kan vara med på ändras 
den om för att alla barn ska kunna delta.  
 
Nilholm (2003, ss. 56–57) beskriver olika syner på en skola för alla och hur vi inte har en skola 
för alla så länge vi har specialskolor eller specialpedagogik. Kring den punkten håller inte riktigt 
respondenterna med då de ibland undrar för vems skull de inkluderar. Pedagogerna lyfter att de 
upplever situationer där de undrar varför det är bra med inkludering och för vem det är bra då 
de upplever att det inte gynnar något barn just där och då. Över lag tycker pedagogerna att 
inkludering är viktigt eftersom alla ska behandlas lika och med samma förutsättningar 
oberoende av allt. Det finns trots det ett men, mår verkligen alla barnen bra tillsammans när ett 
barn skriker fula ord eller blir det jobbigt för resterande barngrupp att höra på det och hur bra 
mår barnet som skrikit efteråt är något som vi inte vet. Då är det kanske bra att det finns 
specialiserade skolor, något som Smidt (2010, s. 214) beskriver att Vygotskij inte alls håller 
med om då han ansåg att alla ska gå i samma undervisningsmiljö. Jag förstå att pedagogerna 
ifrågasätter om det verkligen är det bästa för barnet just då men frågan är om barnen hade mått 
bättre i en annan skolmiljö där alla barn har samma behov. Smidt (2010, s. 214) beskriver att 
Vygotskij ansåg att genom att avlägsna barn i behov av särskilt stöd blev de barnen negativt 
bedömda och utdömda vilket inte leder till något positivt.  Det är en svår diskussion och jag tror 
att varje situation är unik. Om det i situationen upplevs som att inkluderingen inte blir bra för 
barnen kan man för stunden gå iväg med barnet exempelvis. På så vis blir den situationen 
exkluderande men det betyder inte att resten av dagen behöver fortsätta på så vis. Ett barn 
kanske inte mår bättre av en annan undervisningsform men barnet kanske mår bättre av att för 
stunden bli avskilt från de andra barnen. Sedan förstår jag att det är olika från barn och barn 
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som har intellektuell funktionsnedsättning. Eftersom det finns olika stadier är det klart att alla 
barn kanske inte mår bäst av att vistas bland 20 andra barn, det viktiga anser jag är att lyssna 
till barnets signaler och lita på sin egen förmåga för att göra det bästa möjliga av varje situation. 
 
Nilholm (2006, s. 44) beskriver olika faktorer som krävs för att uppnå inkludering där en punkt 
är kompetensutveckling. Resultatet visar på att pedagogerna anser att det behövs mer kunskap 
för att det ska bli en skola för alla där alla blir inkluderade. Resultatet visar att pedagogerna 
hade fått en större trygghet i sin roll och i sitt sätt att arbeta om de hade haft ännu mer kunskap 
kring barn med intellektuell funktionsnedsättning. Jakobsson (2002) beskriver att pedagoger 
ibland uttrycker ett behov av en diagnos för att de ska veta hur de ska arbeta med barnet men 
det skapar då en planering utefter en individnivå istället för att se möjligheter i skolsituationer. 
Av resultatet i denna studie blir inte Jakobsson bekräftad då detta resultat snarare visar på att 
pedagogerna är trygga i det de gör utan att uttrycka vilken diagnos de har erfarenhet i att ha haft 
i barngruppen. De lyfter att alla barn ska ha samma förutsättningar och möjligheter och hakar 
inte upp sig på om barnet har en diagnos eller inte. Det anser jag vara väldigt viktigt för att på 
så vis blir barnet aldrig stämplat som ett problembarn utan en förståelse kan skapas till barnet 
och dess beteende. Genom att skapa en förståelse hos de andra barnen kan ett samspel lättare ta 
plats och barnet med intellektuell funktionsnedsättning blir inkluderat. Smidt (201, s.212) 
beskriver Vygotskijs teori som var att hjälpa genom att inte fokusera på svårigheten utan istället 
anpassa för att samspelet mellan människor är viktigt. Pedagogerna i studien ser inga hinder 
med att inkludera alla barn vilket gör att de inte fokuserar på hinder utan istället skapar ett 
samspel mellan barnen.  
 
Asmervik (2001, s. 178) beskriver hur barn som inte kan kommunicera genom språket kan 
känna sig som turister i ett annat land då de inte förstår vad som sägs eller koderna som finns. 
Resultatet visar på en medvetenhet hos pedagogerna i hur viktigt det är för barnen att kunna 
kommunicera med varandra och använder sig av tecken och bilder som stöd. På så vis kan 
barnen lättare kommunicera med varandra vilket gör inkluderingen lättare då de kan förstå 
varandra på ett annat sätt och förklara hur de känner eller vad de vill göra. Det är ett väldigt bra 
kommunikationshjälpmedel anser jag då det skapar en gemenskap och genom att kunna 
kommunicera med de andra barnen i gruppen eller med personalen skapas en större trygghet 
och en vi-känsla.  
 
Delgado (2013, ss. 15–17) beskriver hur pedagogers förhållningssätt till barn baseras på hur 
mycket erfarenhet och kunskap de har. Om en pedagog har mycket kunskap blir bemötandet av 
barn i behov av särskilt stöd positivare men om pedagogen saknar kunskapen blir inte 
bemötandet lika positivt. I resultatet kommer det fram hur medvetna pedagogerna är och hur de 
har kunskap kring området, de har dessutom en positiv inställning kring inkluderandet av alla 
barn. Smidt (2010, s. 212) beskriver Vygotskijs teori och hur han lade ner mycket tid på sin 
variant av specialundervisning som han döpte till inkluderande baserat på positiv 
differentiering. Med den varianten ville Vygotskij att samhället skulle se barn med handikapp 
från deras starka sidor istället för utifrån deras svagheter. Genom att pedagogerna har en positiv 
inställning till att inkludera alla barn oavsett funktionsnedsättning ser pedagogerna 
förhoppningsvis barnens styrkor istället för svagheter. Det anser jag vara väldigt viktigt då både 
inställningen och attityden speglar av sig i barnens beteende gentemot varandra (Delgado 2013, 
ss. 15–17). 
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Metoddiskussion  

Kvalitativ  metod    
Valet av metod resulterade i att vara rätt val då syftet blev besvarat och det blev ett bra resultat. 
Genom ostrukturerade intervjuer kunde respondenterna uttrycka sig fritt och som forskare 
kunde det ställas följdfrågor på huvudfrågorna när respondenten sade något som behövde 
utvecklas. Om studien hade gjorts om hade intervju använts som metod då jag anser att det är 
väldigt intressant att höra respondenternas erfarenheter och åsikter, även observationer hade 
varit intressant. Observationer hade kunnat förstärka det respondenterna svarade i intervjun 
eller att man observerade först och sedan ifrågasatte det som hände under observationen för att 
se hur medvetet deras arbete var. Det fanns tyvärr inte tid till att utföra båda metoderna i denna 
studie och en ytterligare faktor var att alla respondenter inte hade ett barn med intellektuell 
funktionsnedsättning i barngruppen när intervjuerna utfördes.  

Ostrukturerade  Intervjuer  
Det svåra med att utföra intervjuer var att få tag på respondenter som hade erfarenhet men det 
tror jag beror på valet av ämne och inte valet av metod. Först när respondenterna valdes via 
slumpmässigt urval blev tyvärr responsen dålig då förskolecheferna som kontaktades via 
telefon inte svarade. När beslutet togs att istället göra ett bekvämlighetsval underlättade det 
mycket då jag fick tag på respondenter som hade erfarenhet med en gång på grund av personliga 
kontakter. Om det slumpmässiga urvalet hade gett respons hade jag använt mig av det då det 
ger en bredare överblick på kunskap enligt Bryman (2011, s. 434) vilket var det jag var ute 
efter. Bekvämlighetsurval underlättade för mig då jag kände de flesta och eftersom de alla har 
arbetat med olika barn med intellektuell funktionsnedsättning tror jag deras kunskap var bred 
ändå. Frågorna till intervjuerna togs fram utifrån syftet och det respondenterna svarade på 
frågorna kunde jag i många fall koppla direkt till litteratur som jag läst vilket ökade min 
kunskap. För att inleda intervjun valdes en fråga om hur länge de arbetat som pedagoger för att 
börja enkelt innan frågorna om syftet började vilket Patel och Davidsson (2003, s. 83) lyfter att 
respondenterna kan uppleva betydelsefullt. Det kunde dock ha gjorts fler frågor som exempel 
hur stor barngruppen är eller vilken ålder barnen har för att respondenterna skulle fått uppleva 
större betydelse. De frågor som var utformade efter syftet gav bra svar men för att intervjuerna 
skulle bli tillräckligt långa behövdes följdfrågor. Varför det behövdes följdfrågor är svårt att 
svara på men troligtvis på grund av att huvudfrågorna inte var tillräckligt utformade eller 
tillräckligt många för att skapa innehållsrika intervjuer som svarade på syftet. Om 
intervjufrågorna hade varit utformade på annat vis hade det gett ett annat resultat och om det 
hade varit fler frågor hade det troligen inte behövts lika många följdfrågor. Ett exempel på hur 
resultatet påverkades av frågorna är resultatet med att pedagogerna beskrev integrering när jag 
frågade om vad inkludering betyder för dem. Om det hade ställts en följdfråga på deras svar 
kan jag tänka mig att deras svar hade utvecklats mer och då kanske inkludering hade blivit 
beskrivet istället för integrering. Alla pedagogerna svarade med väldigt få ord på vad 
inkludering är vilket gör att när det analyserades liknade det mer integrering då ingen nämner 
något om att verksamheten görs om och anpassas som gör att inkludering skiljer sig åt från 
integrering. Det är inte säkert att resultatet hade förändrats men det är något jag anser ska lyftas. 
Nackdelen med att spela in var att flera av respondenterna uttryckte obehag av att bli inspelade, 
de uttryckte att de kände sig begränsade i vad de kunde säga. Bryman (2008, s. 428) beskriver 
att när samtal spelas in kan synen av inspelningsapparaten få intervjupersonen känna oro och 
de blir självmedvetna när de tänker på att deras ord bevaras. Dock hade jag inte gjort det 
annorlunda då inspelningarna hjälpte mig mer än vad jag tror att det påverkade resultatet 
negativt.  
 



 

25 
 

För att förbereda sig inför de intervjuer som ska utföras rekommenderar Patel och Davidsson 
(2003, s. 83) och även Roos (2014, s. 57) att göra en pilotintervju. Genom en pilotintervju får 
forskaren med sig ett bredare underlag inför de kommande intervjuerna och även för att se om 
frågorna besvarar syftet. Det var inte svårt att utföra intervjuerna och under arbetets gång har 
kunskap om ämnet växt fram vilket skapade en trygghet. Innan första intervjun var genomförd 
fanns det dock ingen tidsuppfattning i hur lång tid en intervju skulle ta och det var inget som 
bekräftade att de utformade frågorna skulle svara på studiens syfte. Det fanns inte heller något 
som visade på om frågorna var tillräckliga för att utforma en tillräckligt lång intervju. Genom 
att ha en pilotintervju hade ovanstående inte varit något problem att veta vilket hade lett till en 
ökad säkerhet när resterande intervjuer skulle genomföras. Något som kan ha påverkat studien 
är att alla intervjuer gjordes på samma dag. Eftersom ingen pilotintervju hade genomförts och 
inga belägg fanns för om frågorna var tillräckliga eller svarade på syftet fanns inte heller någon 
tid att ändra på frågorna då allt genomfördes samma dag. Det är något jag säkerligen hade gjort 
annorlunda om studien hade gjorts om. En pilotintervju hade genomförts för att inte missa allt 
det som missades i denna studie. En ytterligare förändring som hade tagits hänsyn till är att inte 
utföra alla intervjuer samma dag. I detta fallet blev det inte optimalt eftersom att frågorna inte 
hann ses över och inte heller vart frågeställningen hade sina brister. Om en pilotintervju hade 
utförts hade de bristerna upptäckts och då hade intervjuerna kunnat utföras samma dag men inte 
i detta fallet.  
 
Bryman (2011, ss. 523–525) lyfter att det är att föredra om intervjuerna kodas och bearbetas 
allt eftersom intervjuerna utförs eller att i alla fall göra kodningen inom några dagar. Eftersom 
mina intervjuer utfördes samma dag gjordes transkriberingen av de allteftersom men kodningen 
gjordes några dagar efteråt. Det hade troligtvis underlättat om kodningen hade gjorts relativt 
nära transkriberingen då allt var färskt i minnet men det var samtidigt inte allt för svårt eftersom 
jag kunde gå tillbaka till inspelningarna och på så vis blev intervjuerna mer verkliga igen. Om 
jag hade gjort om denna studie hade jag kodat med en gång för att på så vis istället kunna ta 
avstånd till vad analysen visade på och sedan skriva fram resultatet. Jag upplever att genom att 
ha fått distans till resultatet har det varit lättare att se tydliga resultat som har missats tidigare. 
När jag har suttit och skrivit har jag inte sett helheten utan fastnat mer för vissa saker men efter 
några dagar utan att läsa arbetet har resultatet blivit tydligare. Därför hade jag om jag hade gjort 
om studien kodat resultatet med en gång och sedan tagit någon dags uppehåll från skrivandet 
för att sedan utforma ett resultat.  

Didaktiska  konsekvenser  
Denna studie är en sammanställning på hur pedagoger arbetar med inkludering av barn med 
intellektuell funktionsnedsättning. På varje förskola kommer det troligtvis någon gång finnas 
en Selma. Denna studie visar på att pedagoger kan inkludera barn och de beskriver vissa 
situationer och förhållningssätt som är viktiga när Selma är en del av barngruppen eller vilket 
barn som helst. På så vis kan denna studie hjälpa andra pedagoger med någon ny infallsvinkel 
på hur de kan tänka eller göra när de inkluderar. 
 
Med de frågor som valdes ut till intervjuerna väntade jag mig en mer kritisk sida till inkludering 
än vad resultatet visade på. Då jag själv har arbetat flera år och på många olika förskolor har 
det uppstått många situationer då pedagoger uttryckt hur svårt de upplever det vara att inkludera 
alla och speciellt de barnen som har funktionsnedsättning. Resultatet visar snarare på att 
inkludering inte är svårt utan en självklarhet för förskollärarna vilket var fint att se då det är den 
inställningen som skapar förutsättningar för en bra inkludering för alla. Det var dock två utav 
förskollärarna som uttryckte kritiska åsikter om inkludering och jag tror det finns mer kritiska 
åsikter om inkludering men det är ett känsligt ämne. 
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Det jag själv reflekterat över under arbetets gång är hur viktigt det är att inkludera alla för att 
alla ska känna sig lika mycket värda. Det är inte ett lätt uppdrag pedagoger har med att få alla 
barn inkluderade och delaktiga i alla aktiviteter under en dag på förskolan men det är ett arbete 
som genom medvetenhet ökar chanserna att det blir aktiviteter för alla. Under de intervjuerna 
som utfördes blev jag gång på gång imponerad av respondenternas tankesätt kring barn med 
intellektuell funktionsnedsättning. Den litteratur som jag läst på och den kunskap och 
uppfattning jag fått av litteraturen gav mig snarare en uppfattning om att inkludering är svårt 
och att barn med intellektuell funktionsnedsättning är svåra att inkludera. Men det 
respondenterna gång på gång visade var att de var medvetna om att de inkluderade alla barn, 
de såg inga problem med att något barn hade en intellektuell funktionsnedsättning eftersom de 
oavsett vad ska inkludera alla barn. Alla respondenter visade på en erfarenhet och kunskap i att 
inkludera alla barn vilket underlättar hela inkluderingsarbetet som Delgado (2013, ss. 15–17) 
lyfter. 
 
En diskussion som väcktes inom mig när jag läste litteratur om inkludering är när Tøssebro 
(2004, ss. 30–32) lyfter en diskussion om varför vi uttrycker ”mitt barn är inkluderat” när barnet 
aldrig varit exkluderat. Målet med en skola för alla borde i sådana fall vara att begreppet 
inkludering aldrig ska behöva uttryckas då det är ett begrepp som på samma vis som integrering 
kräver exkludering/ segregering. Målet borde därför vara att ingen ska behöva inkluderas då 
alla barn ska vara inkluderade utan att någon ska behöva reflektera över det, det ska vara en 
självklarhet att alla barn är välkomna och delaktiga oavsett vad.  

Framtida  forskning  
Det som har dykt upp under arbetets gång är just att lyfta fram det kritiska med inkludering. 
Det är ett känsligt ämne men det är något jag tror behöver lyftas fram för att skapa en skola för 
alla. Vi behöver erkänna våra svagheter för att kunna göra dem till styrkor och på så vis vara 
ärliga och mer medvetna för att skapa en skola för alla. En annan sak är en studie om vad 
personalen får för stöttning, hjälp och utbildning i hur de ska inkludera alla barn och hur 
personalen upplever att det gör dem säkrare i sitt arbete. En ytterligare studie som hade varit 
intressant är att jämföra pedagoger som inte har erfarenhet av att inkludera barn med 
intellektuell funktionsnedsättning med pedagoger som har erfarenhet, se hur deras olika 
arbetssätt ser ut och tankar kring att ha de barnen i sin barngrupp. En sista är en studie om 
samma ämne fast med både observation och intervju som metod för att se om intervjuerna 
stämmer överens med deras arbetssätt. 
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BILAGA  1  
  
  

 
 
 
Hej! 
Jag heter Julia Lidbom och läser till förskollärare. Under hösten ska jag skriva ett 
examensarbete om inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan och 
behöver eran hjälp. 
 
Jag önskar att få göra intervjuer med förskollärare som kommer ta cirka ½- 1 timma vardera.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta arbetet för mig. Jag kommer att följa 
Vetenskapsrådets etiska regler. Det innebär bland annat att allt det material som spelas in och 
som jag sedan renskriver kommer att tas bort så fort arbetet är godkänt. De namn som nämns 
kommer jag göra fiktiva och all data kommer endast att användas till mitt arbete. Jag kommer 
inte heller skriva något som kommer att peka ut vem eller vilken förskola som jag fått hjälp av. 
Det är helt frivilligt att delta och även om du väljer att delta går det att avbryta sin medverkan 
under studiens gång utan konsekvenser.  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
Medverkande  
 
…………………………………………………………………………………….. 
Datum och ort  
 
 
 
 
Om ni har frågor är det bara att höra av sig! 
Mitt mobil nr: xxxxxx 
 

Tack på förhand! 
 
  



 

 
 

BILAGA  2  
 
Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
 
Vad betyder ordet inkludering för dig? 
 
Hur arbetar du dagligen för att inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning? 
 
Är det någon situation under dagen som du upplever vara svårare/lättare att inkludera barn med 
intellektuell funktionsnedsättning? Kan du ge exempel på situationer? 
 
En skola för alla, vad innebär det för dig? 
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