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Sammanfattning  

Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap om vilka uppfattningar specialpedagoger, 

förskollärare och barnskötare har om lekens betydelse för att främja inkludering av alla barn samt 

vilket synsätt de har på hur lärmiljön organiseras. Med kvalitativa intervjuer ville vi se hur 

specialpedagoger, förskollärare och barnskötare såg på lek och inkludering. Vilka likheter och 

olikheter går det att urskilja i intervjuerna med de olika pedagogerna. Genom att analysera 

resultatet utifrån ett ekologiskt systemteoretiskt och sociokulturellt perspektiv söker vi svar på 

våra frågeställningar samt bidrar till en fortsatt undersökning inom forskningsområdet.  

Vi kunde urskönja att kunskapen om vad inkludering innebär och hur man bäst tillämpar denne 

i förskoleverksamheter skiljer sig beroende på vilken utbildning pedagogerna har samt vilken 

erfarenhet pedagogerna har av att använda sig av inkludering och lek.  

Specialpedagog och förskollärare är de som har ett liknande tänkt angående hur, varför och vad 

inkludering genom leken innebär. Barnskötare ser det mer konkret och med ett visst här och nu 

tänkt även om denna grupp har flest antal år i verksamheten totalt. En specialpedagogisk 



 

 

implikation med arbetet kan vara att rektorer i förskolorna inte delar specialpedagoger och andra 

pedagogers perspektiv, och detta kan i slutända leda till att barn med olika svårigheter kan få en 

olika och ojämn utbildning.  

Slutsatsen vi kan dra i vår undersökning är att vilken utsträckning det skapas en inkluderande 

verksamhet för alla barn beror delvis på pedagogerna och deras syn på området. 

Specialpedagogerna arbetar aktivt för att ge pedagogerna de verktyg och redskap som behövs för 

att kunna utföra en så inkluderande lärmiljö som möjligt och anpassa den så lågt som det går för 

individerna i dem. Pedagogerna upplever det däremot som något otydligt och spretigt där deras 

tid och till viss del kompentens inte räcker till.  
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Abstract  

The purpose of our work is to contribute knowledge about the perceptions of educators and 

special educator about the importance of play in promoting the inclusion of all children and their 

approach to inclusion.      

 

Through a qualitative interview study, we seek answers to our questions. We discern that the 

knowledge of what inclusion means and how best to apply them in preschool activities differs 

depending on the education of the educators and what experience the educators have in using 

inclusion and play. By using bioecological perspectives and sociocultural theory. Special 

education teachers and preschool teachers are those who have a similar idea of how, why and 

what inclusion through play means. Childcare workers see it more concretely and with a certain 

here and now thought even though this group has the most number of years in the business 

overall.  The conclusion we can draw from our study is that the extent to which inclusive activities 

are created for all children depends in part on the educators and their view of the inviroment. A 

difficulty can be the view teachers have at inclusion and inclusion play. The differntys can lead 

to an uneaven education for children whit difficulties. A continued survey may be about 

principals' views on inclusion in preschools.  
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Förord 
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Vi vill börja med att tacka vår handledare Ann- Elise för ett bra stöd under vår resa i 
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1.Inledning 

Enligt (Lutz, 2013)  finns i princip hela variationen av barn representerade i förskolan 

undantag för dem barn med grava handikapp eller hörselnedsättningar. Det har fångat 

vårt intresse och nyfikenhet på hur leken kan användas för att främja inkludering av alla 

barn. När vi som förskollärare har tagit kontakt med specialpedagog har de ofta föreslagit 

leken som en främjande faktor för att barnen ska kunna utveckla sina förmågor och sitt 

lärande. I vår yrkesroll som förskollärare har leken haft och har stort utrymme i 

verksamheten, och en betydande roll för undervisningen.  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att man som pedagog ska främja 

alla barns utveckling och lärande samt att utbildningen ska vara likvärdig och anpassas 

till alla barn oavsett bakgrund och behov. Den ska även ge alla barn samma 

förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. Enligt examensordningen (SFS 

2017:1111) ska man som specialpedagog självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbete med att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer. Det är upp till förskolans huvudman att göra sin tolkning och bestämma 

vart och hur eller om insatserna ska ske (Skolverket 2018). I läroplanen för förskolan står 

det inte så mycket om hur specialpedagogik ska användas i förskolan, vilket kan bli en 

tolkningsfråga. Våra erfarenheter har visat på att det finns olika tolkningar på 

användningen av specialpedagogik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

1.1Val av forskningsområde 

 Vi har valt inkludering och eftersom leken har så stor betydelse i förskolan så har vi blivit 

nyfikna på om lek kan användas för att främja inkludering.  Lpfö18 (Skolverket, 2018) 

framhäver att undervisningen i förskolan ska ha sin grund i leken. När vi har diskuterat 

hur specialpedagogisk forskning har använts i de verksamheter vi är verksamma i, har vi 

båda upplevt att lek är en förebyggande faktor men det finns upplägg för olika tolkningar 

om vad lek kan bidra till. Enligt Samuelsson (2020) kan vägledande lek bidra till att barn 

lär sig mer om andra kulturer dessutom kan lek enligt Kroll (2017) bidra till att barnen 

utvecklar sin förmåga till självreglering.  

 

 Flera författare som (Lillvist & Granlund, 2010; Renblad, & Brodin, 2014; Syrjämki; 

Philaja & Sajaniemi, 2018; Palla, 2018) hävdar bland annat att en stor svårighet med 

förskolan är att direktiven är komplexa och otydliga. Det kan vara svårt att förstå vad som 

eftersöks när det kommer till specialpedagogik samt att enheter får för stor valfrihet i 

användningen av specialpedagogisk kompetens.  

 Kan man genom att sammanföra lek och specialpedagogik skapa ett större forum för barn 

som är i behov av särskilt stöd att bli inkluderade i verksamheten (Lutz, 2013). Inom 

förskolans utbildningssystem ska barnen få samma förutsättningar i undervisningen. 

Samtidigt måste pedagogerna utgå från barnens olikheter, förutsättningar och 

erfarenheter för att skapa den bästa förutsättningen för det enskilda barnet med 

begränsade resurser (Nilholm, 2007).  

Inkludering är en förlängning av integrering vilket innebär att inkludering riktar sig till 

att anpassa lärmiljön till individen förklarar Lutz (2013). Författaren förklarar vidare att 

inom specialpedagogik ses inkludering som ett sätt att samla upp den mångfald som finns 

bland barn, för att kunna skapa förutsättningar för en allmän pedagogik som dagligen 

bidrar till att exkludering av en del barn inte förekommer. Inkludering utgår ifrån att det 

är förskolan/skolan som ska anpassas till barnen förklarar Bruce, Rubin, Thimgren och 

Åkerman (2017). Då är det viktigt att man som pedagog funderar på vad inkludering 

innebär, berättar författarna.  



 

9 

Lutz (2013) berättar att inkludering är ett begrepp som används i stor utsträckning inom 

specialpedagogisk forskning, dock finns inte så mycket svensk forskning om inkludering 

i förskolan. Författaren förklarar att när inkluderingsbegreppet började växa fram var inte 

specialpedagogisk forskning i förskolan så vanligt förekommande.  

 

Valet av forskningsområde har sin grund i att vi är nyfikna på om lek kan vara ett verktyg 

för att främja inkludering i förskolan. Lutz (2013) berättar att det inte finns så mycket 

svensk forskning om inkludering i förskolan. I vårt sökande efter tidigare forskning om 

inkludering och lek var det mycket svårt att hitta forskning som tog upp lek som en 

naturlig del av främjandet av inkludering. Vi vill med vårt arbete lyfta fram leken för att 

främja inkludering av alla barn i förskolan. Nilholm (2018a) talar om att betydelsen av 

inkluderande pedagogik möjligtvis kan bli tydligare om man som forskare specifikt ser 

på de didaktiska frågorna som vad? Hur? Varför? Vi vill med vår studie undersöka på 

vilket sätt leken kan bidra till att inkludera alla barn i barngruppen. Eftersom det är i leken 

där barn får möta varandra i olika sammanhang och att leken är barnens arena kan tror vi 

leken kunna användas som ett sätt att inkludera alla barn i barngruppen.  

 Enligt lpfö18 (Skolverket, 2018) att undervisningen ska anpassas utifrån alla barns 

förutsättningar, kan specialpedagogen använda sig av tidigare forskning för att stötta 

arbetslaget i att inkludera alla barn i undervisningen. Rollen som specialpedagog blir att 

handleda och fungera som ett bollplank för arbetslagen i sitt arbete för att främja 

inkludering i sin verksamhet. Som specialpedagog är det också viktigt att kunna göra 

pedagogiska utredningar för att kunna utveckla lärmiljön på så vis att den kan stötta de 

barn i behov av särskilt stöd som även kan bidra till att stötta alla barn i barngruppen. 

Som specialpedagog ska man även analysera olika svårigheter på organisation- grupp och 

individnivå (SFS 2017:1111).  

För att tillgodose och analysera dessa svårigheter som kan vara att barn har svårt i samspel 

med andra barn. För att kunna få inblick i hur specialpedagoger, förskollärare och 

barnskötare uppfattar arbetet med inkludering av alla barn i barngruppen. Kan vi med 

hjälp av vår kvalitativa intervjustudie förhoppningsvis bidra till att organisera lärmiljön 

på så vis att alla barn blir inkluderade. Vi vill med vårt arbete skapa oss en större förståelse 

för hur några specialpedagogers, förskollärares och barnskötares uppfattningar om hur 

arbetet med inkludering fungera på två avdelningar på olika förskolor. På så sätt kan vi 
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när vi kommer ut och arbetar som specialpedagoger stötta olika arbetslag i sitt arbete med 

inkludering.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om vilka uppfattningar några 

specialpedagoger, förskollärare och barnskötare har om lekens betydelse för att främja 

inkludering av alla barn samt vilket synsätt de har på hur lärmiljön organiseras.    

För att bryta ner syftet har vi kommit fram till dessa frågeställningar: 

Hur uppfattas lekens användning i förskolan? 

Vilka uppfattningar om inkludering finns det i förskolan? 

På vilket sätt kan lek främja inkludering? 

På vilket sätt kan lärmiljön organiseras för att främja inkludering av alla barn i förskolan? 
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1.3 Problemområde 

Av vår erfarenhet kan ett problemområde vara att pedagoger ibland har läst något om 

barns lek inom förskola men alla kanske inte är förtrogna med att använda sig av leken 

som redskap. Liksom Lutz (2013) samt Palla (2013) ställer vi oss frågande till om 

pedagoger egentligen vet varför leken är viktigt och hur olika man kan använda sig av 

leken som inkluderingsverktyg där alla barn oavsett förutsättningar kan delta om bara 

pedagogen har kompetensen. Till exempel tar Lutz (2013) upp att forskning pekar på att 

det finns stora positiva aspekter av integrering av barn med olika funktionsnedsättningar 

i normalgrupper, och att denna integrering skulle ge positiva resultat för barnens 

utveckling och lärande samt att leken kan vara en väg att gå. I den dagliga verksamheten 

ordnas det styrda aktiviteter som har som syfte att ta upp mål ur läroplanen och visa på 

individuellutveckling och arbete med läroplanens strävansmål. Det förekommer också 

dagligen att barnen leker fritt, i det man kallar fri lek men finns det specialpedagogiska 

faktorer i ämnet som man hade kunnat koppla in och använda sig av och på så sätt 

fördjupa lärandet och användningen av leken som verktyg (Renblad &, Brodin 2014).  

 

I många verksamheter är specialpedagogen någon extern som kommer från centrala 

elevhälsan i kommunen, någon man tillkallar när det finns problem och svårigheter i 

arbetslagen eller barngruppen Renblad, och Brodin (2014); Palla (2018), vilket i sin tur 

gör att utbildningen inom förskolor kan resultera i stora skillnader i hur barn med 

särskilda behov ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential (Palla, 2013).  
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1.4 Begrepp 

Här kommer vi beskriva ett antal nyckelbegrepp som kommer att användas flitigt i vår 

studie.  

 

1.4.1 Inkludering 

Inkludering är ett begrepp som ofta beskrivs inom förskolans arbetsfält och en term som 

pedagoger ofta använder sig av inom verksamheterna. Inkludering är enligt Lpfö18 

(Skolverket, 2018) och Skollagen (SFS, 2010:800) ett begrepp som innefattar att alla barn 

oavsett förutsättningar eller behov ska ges det stöd man behöver för att kunna utvecklas 

och inkluderas i verksamheten oberoende på hur länge eller hur mycket anpassningar som 

behövs.  

Nilholm (2019) menar att det till viss del handlar om att göra individuella lösningar för 

enskilda individer men som leder till att dessa kan medverka i förskolans undervisning 

tillsammans med alla barn. Dessa lösningar kan till exempel beskrivas som 

specialpedagogiska lösningar och görs i samråd med exempelvis specialpedagoger.   

Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2006) beskriver en inkluderande skola för 

alla, där alla ska vara en del av undervisningen och det är just undervisningen som ska 

förändras inte individen. Inkludering är för oss en central del i vår undervisning, eftersom 

vi vill i största möjliga mån anpassa lärmiljön utifrån alla barns förutsättningar. 

(Samuelsson, 2020). I vår studie handlar inkludering om att vidareutveckla begreppet 

integrering i enlighet med Lutz (2013). Inkludering är också en central del i vår 

undervisning där lärmiljöerna ska kunna utgå utifrån alla barns olika förutsättningar.  

 

1.4.2 Lek  

Leken är en viktig faktor som i den senaste revideringen av läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) har fått en mycket större och betydande roll när det kommer till 

undervisningen i verksamheten. I Lpfö18 (Skolverket, 2018) går det bland annat att läsa 

följande ”Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” (s. 8) vilket innebär 

att leken är en del i förskolans vardag och den ska vara väl etablerad i arbetslagets 

arbetssätt samt förskolans miljö. Viktigt är också att alla ska ges förutsättning att delta i 
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gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. ”När någon i arbetslaget 

följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, 

kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som 

främjar lek utvecklas.” (Skolverket, 2018, s. 8.).  Pramling (2019) menar att leken i 

förskolan är något som skapar delaktighet och situationer där barnen inte bara blir 

mottagare utan också aktivt deltagande, vilket är något som bör genomsyra all 

undervisning i förskolan. Han menar också att den ”Fria-leken” har blivit något man säger 

men inte vet innebörden av som pedagog. Författaren menar också att leken inte är fri, 

utan att den kräver vissa förutsättningar av den som ska leka och det i sin tur är något vi 

pedagoger måste hjälpa till med. Leken är inte fri bara för att den sker utan pedagoger, 

utan den kan vara elak och grym för vissa av deltagarna som inte äger lekkunskaperna. 

Vilket återigen gör leken viktig inom förskolan men det krävs att pedagogerna ger alla 

verktyg för att kunna delta i den (Pramling, 2019).  

 

1.4.3 Lärmiljö 

Med lärmiljö menar vi hur leker barn i ett visst rum. Lek kan också handla om hur 

pedagogerna kan bidra till en god lärmiljö där samspel och lärande är i fokus. Samuelsson 

(2020) talar om en lärmiljö där barn får förutsättningar att utveckla sina olika förmågor 

som samspel och lärande. Förskolans lärmiljö ska enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018) , 

vara trygg och utmanande och locka barnen till lek och aktivitet, barnen ska även kunna 

ha inflytande om den. Lärmiljö för barn är så mycket mer än bara en miljö man vistas i. 

Den inspirerar, lockar till samspel den är grunden för utveckling och lärande, den är också 

en av de viktigaste platserna där ett samspel och lärande äger rum (De Jong, 2010; Ajoke 

& Onojrghuo, 2019) Allt inom förskolans miljö påverkar hur resultatet blir till exempel 

så beror rummets storlek på hur många barn som kan delta i en lek, materialet påverkar 

hur många som kan bygga med klossar men framförallt beror det på hur pedagogerna 

använder sin lärmiljö och vad man vill uppnå med den (Samuelsson, 2020; De Jong, 

2010). Miljön som barn vistas i på förskolor är något som påverkar dem resten av livet 

och deras ”egenskaper”, detta är därför ytterligare en aspekt till att miljön barnen vistas i 

ska vara lugn och trygg men samtidigt utvecklande (Kandir, 2001). 

Lärmiljöer som väljer att begränsa barnens material och tillgänglighet tenderar enligt, 

Johansson, och Pramling Samuelsson, (2006) att hålla en lägre kvalitet. Detta för att 
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interaktionen eller mötena mellan barn och pedagoger inte får tillräckligt med plats eller 

ges redskap att kunna anpassas efter behovet som finns. Det kan beskrivas som om barnen 

och pedagogerna tycks följas åt och ha ett samspel men dessa två har olika avsikter och 

mening med undervisningen. Detta i sin tur leder till att barnen och pedagogerna får olika 

erfarenheter trotts att mötet dem emellan sett likadant ut. I det motsatta, förskolor av hög 

kvalitet är inlärningsmiljön hög och rik på utmaningar. Pedagogerna ger barnen 

möjligheter att delta i aktiviteter är baserade på barnens intresse och erfarenheter. Barnen 

gavs också möjlighet att vara med i ett här och nu tänk genom närvarande pedagoger som 

ser barnen oss dess behov (Johansson, 2009; Kandir, 2001) 

…att begränsa innehållet till kuddrummet, kanske bidrar till att man utvecklar sin motorik, 

men om man vill att hela barnet ska utvecklas socialt, kognitivt och emotionellt, så kräv 

mer av den verksamhet som barnen möter under sin förskole tid! (Pramling Samuelsson & 

Tallberg Broman, (2019), www.skolaochsamhalle.se). 

 

1.4.4 Inklusion 

Björck- Åkesson (2014) förklarar att inklusion är innefattande, det innebär enligt 

författaren att barnen ska vara delaktiga i skolsituationen både socialt och fysiskt.  
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2. Litteratur och tidigare forskning 

Vi kommer nu att beskriva vilka tidigare studier och litteratur som har gjorts inom 

området. Vi kommer att presentera tidigare litteratur samt vilken forskning som finns 

inom vårt ämnesområde. Det finns studier och forskning som berör lärare i skolan men 

vi anser att det är aktuellt i förskolans verksamhet när vi redogör för tidigare forskning 

och litteratur.  

 

2.1 Inkludering  

Författaren Mitchell (2017) förklarar att mångfald kan skapa konflikter och intolerans på 

samhällsnivå och individnivå vilket gör barn sårbara. Mitchell (2017) förklarar vidare i 

sin bok att om skolan lyfter frågor om mångfald bidrar det till att samhällen blir lite mer 

fredliga. Ahlberg (2013) nämner att svenska skolan redan i början av 1900-talet tog upp 

frågor om elevers olikheter, så småningom började elever med svårigheter delas in i 

särskilda klasser vilket då ansågs som en lösning på problemet med elevers olikheter. 

Jämfört med Mitchell (2017) som beskriver att barn som är olika har sorterats in i olika 

grupper som inte har fått vara delaktiga i utbildning och samhället. Ahlberg (2013) 

berättar att de elever som på ett eller annat vis inte hängde med i den reguljära 

undervisningen fick utbildning i särskilda klasser.  

 

Mitchell (2017) identifierar inkludering som undervisning som passar alla vilket innebär 

att undervisningen är anpassad till elevers förmågor, intressen. Nilholm (2018a) beskriver 

att ett genomgripande inkluderingsbegrepp är att skolan ska stå för en gemenskap, där 

barn känner en stark tillhörighet till barngruppen och integrerar med varandra. Mitchell 

(2017) snuddar likt Nilholm (2018a) att inkludering är ett begrepp som kan tolkas på 

många olika sätt, vilket Nilholm (2018a) också anser. Båda författarna påvisar att lärarna 

behöver ta hänsyn till vilka visioner som finns exempelvis placering, bedömning, 

undervisning samt ledarskap. Även Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2017) betonar 

betydelsen av hur man som pedagog ser på inkludering har stor betydelse i hur alla barn 

inkluderas i en verksamhet.   
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Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2017) anser att specialpedagogikens uppgift är 

att komplettera, utveckla samt kritiskt granska den vardagliga pedagogiken, med en 

strävan efter en inkluderande förskola/skola som utgår utifrån alla barn och elever. 

Författarna förklarar vidare att det är en utmaning att klara detta uppdrag som är ålagda 

både specialpedagog, förskollärare och lärare. Eftersom det ställs stora krav på kunskap, 

medvetenhet samt hur det praktiskt omsätts i verksamheterna. En central utgångspunkt i 

skolan är att alla är olika och har olika förutsättningar att utveckla sitt lärande, vilket 

innebär att det blir positivt med mångfald menar Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman 

(2017). Mitchell (2017) menar likt författarna att det är positivt med mångfald, vilket 

enligt honom leder till att öka enskilda individers kunskapsbas och deras kreativa idéer 

dessutom bidrar det till att olika människor samverkar med varandra. Enligt Björck-

Åkesson (2014) är inkluderande pedagogik ett begrepp som är viktigt i det 

specialpedagogiska området i skolan vilket även är grundläggande inom förskolan. 

Författaren förklarar att inklusion innebär att alla barn ska vara delaktiga i skolan både 

socialt och fysiskt.  

 

I en forskning som Ginner Hau, Selenius och Björck- Åkesson gjort 2020, framkommer 

det att inkluderande undervisning i förskolan innebär att barnen är deltagande och 

närvarande i olika aktiviteter som erbjuds dem. Forskarna förklarar att involvering ligger 

nära engagemang, vilket innebär att barnen är delaktiga inte bara i de vardagliga 

aktiviteterna, men också i sin interaktion med varandra. Jämfört med Björck- Åkesson 

(2014) handlar inkludering om att alla barn ska vara delaktiga i verksamheten både fysiskt 

och socialt. Enligt Ginner Hau, Selenius och Björck- Åkesson (2020) är inkluderande 

undervisning i förskolan också beroende av hur lärmiljön är uppbyggd och designad så 

att den kan stötta alla barns utveckling och lärande. 

 En annan faktor som författarna tar upp i sin forskning är att integration av enskilda barn 

i en inkluderande miljö generar en inkluderade upplevelse för barnet. Dessutom är det 

viktigt att inte enbart tänka på att inkludera ett barn utan det är också grundläggande att 

tänka på hur hela gruppen inkluderas påstår Ginner Hau, Selenius och Björck- Åkesson 

(2020). I studien framkommer det att pedagogerna hade fokus på den positiva effekt av 

social interaktion mellan barnen då de delade hela barngruppen i mindre grupper. Något 

som Ginner Hau, Selenius och Björck- Åkesson (2020) framhäver är att den svenska 
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förskolan är till för alla barn. Författarna förklarar att de flesta barn börjar i förskolan när 

de är ett år dessutom måste förskolan ta emot alla barn, vilket leder till att den svenska 

förskolan nästan är universell. Lutz (2013) hävdar också att i förskolan finns hela 

variationen av barn.  

Lindqvist och Nilhom (2014) poängterar i sin artikel att inkludering är en stor utmaning 

för alla skolsystem i hela världen. Forskarna förklarar vidare att pedagogers ledarroll kan 

vara avgörande för hur processen av inkluderande undervisning fortgår. Det kommer 

också fram att inkludering sällan är definierat av lärarna dessutom finns det inte mycket 

forskning om hur inkluderande undervisning görs praktiskt. Dias och Cadime (2015) har 

gjort en forskning om förskollärares attityder till inkludering i Portugal, där det 

framkommer att barn som inte är i behov av särskilt stöd kan interagera med barn i behov 

av särskilt stöd, på så vis menar författarna att barn lär sig respektera och förstå varandra. 

Jämfört med Lindqvist och Nilholm (2014) som hävdar att inkluderande undervisning är 

beroende av hur lärare ser på begreppet inkludering förklarar Dias och Cadime (2015) att 

inkluderande undervisning baseras mycket på vilka attityder lärare har till inkludering. 

Dessutom hävdar författarna att forskning om förskollärares attityd till inkludering inte 

är så utbredd. Dias och Cadime (2015) klargör att en dialog mellan rektorn och lärarna 

leder till att lärarna får en variation i sin undervisning.  

I en studie av Bryant (2018) framkommer det att inkludering av alla barn är förväntad i 

förskolan. Enligt forskaren handlar inkludering om att ge alla barn en möjlighet att tillhöra 

barngruppen och få olika val för att deltaga i olika aktiviteter tillsammans med andra barn 

i verksamheten. Bryant (2018) betonar också vikten av att attityden kring inkludering har 

ett stort inflytande över hur inkluderande undervisning lyckas. Även Lindqvist och 

Nilholm (2014) samt Dias och Cadime (2015) betonar vikten av hur lärares attityd och 

förhållningssätt påverkar inkluderande undervisning. Bryant (2018) förklarar vidare i sin 

forskning att många av lärarna hade ett positivt förhållningssätt till att arbeta med 

inkludering i deras barngrupper. Enligt Lillkvist (2014) har barns samspel länge 

intresserat forskare. Sedan 1930-talet har forskare varit intresserade av hur olika sociala 

grupper påverkar en enskild individ. Författaren talar om att barn har lekt och samspelat 

med varandra i alla tider, dock skriver Lillkvist (2014) om att kvaliteten på barns samspel 

har betydelse för barns lärande och utveckling på många olika sätt.  
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I en artikel av Vlachou och Fyssa (2016) framkommer det att inklusion stöttar alla barns 

rätt att vara en likvärdig individ i sammanhang som lek och lärande. De förklarar också i 

sin forskning, att inkluderande program för förskolan har resulterat i att barn i behov av 

särskilt stöd har kunnat utveckla förmågor som att ingå i olika sociala samspel med andra 

barn. En annan positiv utveckling i förskolor där inkludering är i fokus är att barn i behov 

av särskilt stöd blir accepterade och respekterade lika mycket som de andra barnen, 

förklarar Vlachou och Fyssa (2016).  

Barton och Smith (2015) förklarar i sin artikel att inkludering sker när alla barn får 

tillgång till undervisning tillsammans med andra barn. Forskarna menar att barn som får 

delta i en stöttande och tillgänglig miljö blir inkluderade i barngruppen. Barton och Smith 

(2015) förtydligar att en åtkomlig miljö handlar om att ge barn möjligheter till lärande 

utifrån varje barns förutsättningar. Forskarna hävdar att grunden till en tillgänglig miljö 

handlar om att göra den representerande, uttryckande och engagerande. De förklarar 

vidare att universal design of learning är grundläggande i en stöttande och tillgänglig 

miljö för att alla barn ska kunna inkluderas i verksamheten.  Forskarna menar att lärmiljön 

kan med hjälp av universal design of learning anordna lärmiljöer som utgår ifrån varje 

barns förutsättningar. Barton och Smith (2015) klargör precis som Vlachou och Fyssa 

(2016) att de barn i behov av särskilt stöd utvecklar sin förmåga i olika sociala 

sammanhang som lek. Barton och Smith (2015) anser att inkludering i förskolan kan vara 

en utmaning då det inte finns tillräckligt med underlag för att pedagoger ska kunna 

utveckla sina kunskaper kring inkludering, författarna nämner också att pedagoger kan 

bli osäkra på hur de ska stötta små barn i behov av särskilt stöd.   
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2.2 Lekens olika infallsvinklar 

Inom förskolan är leken en positivt laddad gemenskapsskapare, där barn och vuxna möts 

men också ger varandra bekräftelse fast lika mycket kan leken vara något där man är 

själv, eller kanske bearbetar något man varit med om (Bruce, 2010). Barn leker när den 

yttre (miljö och sociala) och inre (fysiska och psykiska) omständigheterna ger de 

förutsättningar som behövs för en sådan lek. Det skulle kunna innebära att barns lek 

avspeglar både hur den pedagogiska miljön är utformad och hur barnet mår i sig själv 

men även i barngruppen (Bruce, 2010). Det man skapar själv är man stolt över och det 

har sin utgångspunkt i leken (Vygotskij, 1995).  

En viktig aspekt som står på spel idag när det kommer till förskolans verksamhet är vilken 

roll begreppet lek har i den. Är begreppen undervisning och lek motsatser till varandra 

eller det är något som kan gå hand i hand i den dagliga verksamheten (Pramling, 2019).  

Wood (2014) definierar tre sätt att förhålla sig till leken, den första är barninitierad lek 

som grundar sig i att pedagogerna vet vad barnet brukar leka och tar sin grund i det. Som 

pedagog är du deltagande och stöttande men leker utifrån barnens intresse och kunnande. 

Wood (2014) skildrar att den här leken är mångbottnad och viktig då det är ett forum där 

barnen utforskar sig själv och sitt kunnande.  

Den andra är vuxen-guidad lek vilket innebär att pedagogen väljer lek som sker utifrån 

ett område som är utbildande och till gagn för utveckling. Båda dessa är viktiga men den 

senaste väger tyngre ur ett läroplansmål och strävansmål inom förskolan vilket Pramling 

(2019) hävdar. 

 Den tredje är teknisk version av utbildningsinriktad lek utifrån detta perspektiv är lek 

mer något instrumentellt och något mer strukturerat som i den svenska skolan eftersom 

målet anses något viktigare än lekupplevelsen.  

En svårighet med dessa tre aspekter är att hålla en förståelse och jämn väg mellan 

pedagogik-lek och inte bara fokusera på det man som pedagog anser viktigt ur lärande 

perspektiv.  Pramling och Wallerstedt (2019) menar också att ju mer läroplanen och 

förskoledidaktiken drar mot att efterlikna skolan tappar vi lekens viktighet i barns 

utveckling. Likaså skriver Skolnick Weisberg, Hirsh-Pasek och Michnick Golinkoff 

(2013) i sin artikel att förskolor mer och mer tack vare läroplaner strävar att blir mera 

innehållsfokuserade och skollika. Läroplanen (Skolverket, 2018) lägger mer tyngd och 
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fokus vid att utbildning ska ta plats inom verksamheten vilket inte går han i hand med det 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) sett händer i förskolan, de menar 

att andelen utbildade förskollärare har minskat med en tredjedel till ungefär hälften 

samtidigt som kraven har ökat. 

 Detta kan enligt Palla (2011) leda till att uppdraget blir mer motsägelsefullt och svårt att 

uppnå där barn som inte följer normer kräver mer stöd men det stödet finns inte alltid i 

den utsträckning som egentligen behövs. Att leken inom förskolan är en viktig del i barns 

utveckling. Det blir betydelsefullt att barn leker, att de leker på lämpligt sätt, vid speciella 

tidpunkter och med vissa kamrater för att utveckling ska ske. Vidare menar författaren 

för att kunna leka krävs det att man som barn vet hur man tar kontakt med andra barn. 

Barn som inte kan dessa regler som tar kontakt med andra barn genom att slå, knuffas 

men mera. Det innebär menar Palla (2011) att de barn som inte kan de rätta koderna 

behöver stöd från exempelvis pedagoger för att komma in i leken. Det kan även innefatta 

pedagoger som inte är insatta i vad leken innebär och hur viktig den är i förskolans 

verksamhet menar författaren.  

Leken är en arena som bjuder in till att möta både det man som barn är mest rädd för eller 

det man vill bli som vuxen. Antalet lekroller man som barn har i olika kan få en positiv 

påverkan för barn i mötet med andra människor. Det leder till att sårbarheten i dessa nya 

möten blir mindre samt att de är beredda på vad som kan hända i ett möte med nya 

människor (Öhman, 2009).  

För att kunna bekräfta och stötta barnen i sitt lekande menar Ginner Hau, Selenius och 

Björck- Åkesson (2020) i sin artikel att miljön som pedagogen skapar utspelar sig i en 

stor roll. För att det ska bli en miljö som är tillgänglig för alla barn behöver den vara 

välkomnande och säker för att alla barn ska inkluderas. I en sådan miljö kan leken 

uppmuntras, utmanas och utvecklas. I en välkomnande miljö vet barnen vad som krävs 

av dem. Dessutom är den anpassad efter den aktuella barngruppen och dess olikheter som 

ses som en tillgång och inte ett hinder (Ginner Hau, Selenius &, Björck- Åkesson 2020).  

Skolnick Weisberg m. fl., (2013) skriver i sin forskning att läroplanen för förskolor är 

viktig för att underlätta barnens lärande senare i livet, som exempelvis vilka betyg de får 

i skolan. Enligt författarna är det genom förskolans så kallade ”guided play” som barn 

utvecklar alla delar i sitt lärande. Guidad lek är som ett mellanting mellan undervisning 
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och lek där barn i viss mån själva styr vad de ska lära sig, medan de samtidigt har viss 

kontroll över situationen.  

 

Vidare menar författarna att forskning talar för att en stark läroplan i ung ålder gynnar 

barnen när de senare kommer till skolan där fokus ligger på att generera resultat. Guidad 

lek är enligt Skolnick Weisberg m.fl. (2013) likt det Wood (2014) kallar vuxen-guidad 

lek vilket innebär även här att det är ett mellanting mellan styrd aktivitet och fri lek. 

Guidad lek ska innehålla alla delar som är viktiga att lära sig, samtidigt som det bygger 

på frivillighet, flexibilitet och framför allt att det är lustfyllt.  
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2.3 Lek och inkludering 

Enligt Lillkvist (2014) har barns samspel länge intresserat forskare. Sedan 1930-talet har 

forskare varit intresserade av hur olika sociala grupper påverkar en enskild individ. 

Författaren skriver om att barn har lekt och samspelat med varandra i alla tider, dock 

beskriver Lillkvist (2014) om att kvaliteten på barns samspel har betydelse för barns 

lärande och utveckling på många olika sätt.  

I Vlachou och Fyssas forskning (2016) framkommer det att inklusion stöttar alla barns 

rätt att vara en likvärdig individ i sammanhang som lek och lärande. Forskarna förklarar 

också i sin forskning, att inkluderande program för förskolan har resulterat i att barn i 

behov av särskilt stöd har kunnat utveckla förmågor som att ingå i olika sociala samspel 

med andra barn. En annan positiv utveckling i förskolor där inkludering är i fokus är att 

barn i behov av särskilt stöd blir accepterade och respekterade lika mycket som de andra 

barnen, förklarar Vlachou och Fyssa (2016).  

 

Kroll (2017) förklarar i sin forskning att leken är ett sätt för barnen att träna på olika 

färdigheter och uppförande som de inte är redo att möta i verkliga situationer. Leken ger 

också barnen möjlighet att utveckla sociala och kognitiva förmågor. Leken tillåter också 

barnen att fundera ut hur den verkliga världen fungerar berättar Kroll (2017) förklarar 

också att lek kan uppmuntra barn att utveckla och lära sig om sina intressen. I författarens 

undersökning framkom det att leken handlar om hur barnen lär sig om världen. Hur de 

ska interagera med i och med världen.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) hävdar i sin forskning att när barn 

leker tillsammans får de öva självreglering vilket också Kroll (2017) klargör i sin studie. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) förklarar att barn även möjlighet att 

utveckla det barnen redan vet men också sina sociala förmågor att samspela med andra. 

Barns lek leder även till att de får möjlighet att få syn på andra barns perspektiv men 

också hur de ska anpassa sig till lekens regler och vilken roll i leken de har klargör 

författarna.  

Samuelsson (2020) förklarar att lek kan ses som en framväxande del av barnens 

interaktion mellan flera andra. Leken har också blivit ett verktyg för att pedagogerna ska 

kunna vägleda barnen i deras lek och på så vis kan lägga en grund för barns lärande om 
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olika kulturer berättar författaren. Kroll (2017) nämner också att pedagoger kan vägleda 

barn i leken för att kunna utveckla sin förmåga i självreglering.  

Samuelsson (2020) förklarar att lek som vägledning är att pedagogerna deltar i leken för 

att förebygga barns interaktioner med varandra. Författaren förklarar vidare att pedagoger 

skulle kunna anordna Lärmiljön så att barnen får möjlighet att utveckla sina förmågor i 

samspel med andra samt att få en inblick i hur det kan vara i andra kulturer. Det som 

framkom är att det har upptäckts olika fördelar med att de vuxna och barnen har lek 

tillsammans vad gäller språk och interaktion menar Samuelsson (2020) 
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3. Teoretiska ramar 

I det här avsnittet kommer vi att förklara vilka teorier vi utgår ifrån i vårt arbete. Vi börjar 

med att presentera sociokulturellt perspektiv och sedan kommer vi att presentera 

ekologisk systemteori.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet då vi delar synen på att 

barnens utveckling är en process som skapas i samspel med andra. Vilka möjligheter och 

kunskaper pedagoger besitter inom förskoleverksamheterna speglar sig också i barnens 

utvecklingsmöjligheter. Sociokulturellt perspektiv trycker på att lärande sker genom 

interaktioner mellan vuxna och barn samt barn och barn.  Därför anser vi att det är av stor 

vikt att barn i förskolor ges möjligheter att utvecklas och lära på så lika villkor som 

möjligt.  

Sociokulturellt perspektiv bygger på Vygotskijs teorier om hur människans eller i vårt 

fall barnens sociala samspel är en process som utformas i samspel med andra i deras 

omgivning. En som utvecklar det sociokulturella perspektivet i Sverige i mer modern tid 

är Säljö, han menar att lärandet sker i integration mellan individer och att det som sker 

där emellan är det viktiga.  

Det som blir avgörande i hur barnets lärande och utveckling sker, samt vad individer och 

kollektiv tar med sig från olika sociala situationer beror alltså på miljön de får möjlighet 

att vistas i (Säljö, 2014). I det sociokulturella perspektivet är det därför också viktigt hur 

vi som pedagoger ser på undervisningen inom förskolan, olika synsätt och arbetssätt 

kommer att ge barnen olika förutsättning till att utvecklas enligt sin fulla potential. Vi 

som pedagoger kan alltså påverka hur meningsfullt barnen kan komma att se på 

undervisningen. Säljö (2014) menar dock att lärandet hos barn inte bara är kopplat till de 

situationer som sker i verksamheten utan det sker hela tiden i leksituationer, vid 

middagsbordet, i samtal med familjen eller med kompisar. Skola och förskola har enligt 

författaren en tendens att tro att lärande bara sker där vi säger att det sker, men 

verkligheten är att det måste få lov att utvecklas i andra kontexter också. Lika så Rogoff, 

Dahl och Callanan (2018) menar att fokus har genom åren varit att se på barnets 

inlärningsmilö, vilken kontext barnet befinner sig i och med vem de har omkring sig 
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under uppväxten men att vi nu måste skifta fokus och undersöka vad barn gör under en 

dag i förskolan, hur upplever barnen det som händer och vad skapar det för tankar hos 

barnet. 

Det finns något som Vygotskij (1999) kallar den Proximala utvecklingszonen vilket han 

menar är den fasen som kommer efter det man redan kan, alltså nästa zon som är lite 

svårare. Phillips och Soltis (2010) menar precis som Vygotskij (1999) att barn ska 

utmanas inom rimliga gränser, detta för att både utvecklas samt känna att det kan och 

detta är en svår balansgång för pedagoger att lyckas med. Även här är det sociokulturella 

perspektivet övergripande då utslaget av vad barn kan blir olika beroende på vilken miljö 

de vistas i.  I det sociokulturella perspektivet är människan inte bara är en individ utan 

även en del i grupper och sociala sammanhang, då vi är sociala varelser. Vi är alltså en 

del av ett samhälle och för att förstå hur de enskilda individerna fungerar i denna kontext 

måste vi se helheten (Vygotskij, 1999; Phillips & Soltis, 2010).  

I barns utveckling går man alltså igenom flera av de här olika nivåerna/stegen när man 

lär sig något nytt, Elkonin (2005) har delat upp de här stegen i mindre beståndsdelar och 

menar att det hos barn i förskolan är delvis kopplat till föremål också. I småbarnsåldern 

söker barnen efter interaktion med eller mellan objekt t ex att slå två föremål mot varandra 

(Piaget, 1971). De större barnen på förskolan kräver föremål som kan skapa fantasilek, 

till exempel klä sig som robot eller bygga berg där det bor drakar osv. Det som många 

gånger inom det sociokulturella perspektivet beskrivs som redskap eller verktyg innebär 

alltså barnets resurser så som det språkliga, intellektuella samt det fysiska. Rätt och slätt 

de verktyg och resurser barnet använder för att förstå omvärlden och agera i den kräver 

att det finns ett samspel mellan pedagoger och barn detta för att barnen ska kunna 

utvecklas och skaffa sig kunskaper (Säljö, 2014). Lek och inkludering ur ett 

sociokulturellt perspektiv handlar om de sociala sammanhang som brukar ske i leken 

tillsammans med andra barn.  

Nackdelar kan vara att även om vi är en del av att större sammanhang har vi också olika 

erfarenheter med oss och det är utifrån dessa som vi agerar. Vi är i slutändan alltid 

individer och det finns alltid någon som sticker ut från massan, så även inom förskolans 

värld (Säljö, 2014). För att det sociokulturella perspektivet på lärande ska användas så 

optimalt som möjligt är det således viktigt att man som pedagog intresserar sig för hur 
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både individen och hur gruppen fungerar, men också hur de utnyttjar sina resurser och 

inre kunskaper för att utveckla varandra (Säljö, 2014; Vygotskij, 1999) 

 

 

3.2 Ekologisk systemteori 

Vi har också valt ekologisk systemteori som utgångspunkt i vårt arbete, för att den ger en 

helhet i hur barn och vuxna interagerar med varandra.  Dessutom bygger ekologisk 

systemteori på relationer mellan olika system som barnen är aktiva i både fysiskt och 

ibland inte alls men det påverkar barns utveckling och lärande ändå (Bronfenbrenner, 

1977).  

Enligt Bronfenbrenners forskning (1977) så handlar ekologisk systemteori om att barn 

ingår i olika system som kallas mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem. 

Författaren förklarar att mikrosystem är det system som barnet fysiskt är närvarande i 

som exempelvis familjen och förskola/skola alltså det individuella barnet. 

Bronfenbrenner (1977) hävdar att mesosystem är det system som omfattar interaktioner 

mellan familj och skola, för vissa barn innefattar även mesosystemet de interaktionerna 

mellan idrottsaktiviteter och hemmet menar författaren. 

 Ett av de system som barnen fysiskt inte är närvarande i kallas exosystem och det kan 

vara enligt Nilholms (2018b) tolkning vårdnadshavarnas arbetsplats. Författaren ger ett 

exempel på att om vårdnadshavarna blir uppsagda påverkar det barns vistelse i 

förskola/skola då de kommer vara på förskolan färre timmar. Dessutom kan ekologisk 

systemteori förklara de relationer som finns mellan barn och pedagoger. Det vill säga 

enligt Bronfenbrenner (1977) att det viktigaste systemet som barnet är närvarande i är 

mikrosystemet, och det förklarar relationer i hemmet och i förskolan. Det system som 

kallas mesosystemet vilket innebär de interaktioner som bland annat finns mellan 

familjen och skolan. (Bronfenbrenner 1977).  

Med dessa tankar kring de system som människan ingår i tänker vi förklarar varför 

pedagogers förhållningssätt till lek är viktig för barns utveckling, och att attityden kring 

vad inkludering är och handlar om kan förklaras med hjälp av den ekologiska 
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systemteorin eftersom den bygger på helheter i ett system som påverkar varandra, vilket 

Nilholm (2018b) förklarar i sin tolkning av Bronfenbrenners teori.  

När Bronfenbrenner (1977) klargör att exosystem är en förlängning av mesosystem vilket 

innebär enligt författaren att det handlar om andra sociala strukturer som nödvändigtvis 

inte behöver innehålla det utvecklande barnet. Det vill säga exosystemet kan handla om 

relationen till politik, media, grannar men mera menar Bronfenbrenner (1977).  

Det sista systemet som Bronfenbrenner (1977) nämner i sin forskning är makrosystemet 

är det övergripenade systemet. Författaren klargör att det innebär de sociala mönstren 

som ekonomi, utbildning, politik. Det handlar också om kultur, subkultur men också det 

rättsliga. Bronfenbrenner (1977) menar att makrosystemet är en helhet av mikro- meso- 

och exosystemen det vill säga enligt författaren att dessa system är konkreta 

uppenbarande av makrosystemet.  

Swick och Williams (2006) förklarar i sin analys av Bronfenbrenners tankar om ekologisk 

systemteori, att dessa system är de fyra interaktioner som barnet har i sin omvärld. 

Författarna nämner ett femte system som chronosystem som är det system som ramar in 

alla familjekonstellationer. Bronfenbrenner (1977) förklarar att relationerna i barnets 

miljö har betydelse för dess utveckling. Författaren hävdar att en av huvudprinciperna i 

ekologisk systemteori är interaktioner. Vidare förklarar Bronfenbrenner (1977) att de 

strukturer och de processer som finns i den miljö som människan befinner sig i måste ses 

som oberoende av varandra men att de ska förklaras med systemteoretiska termer.  

Nilholm (2018b) förklarar att systemteori bygger på olika helheter Författaren förklarar 

vidare att det som är utmärkande för systemteori är att helheten inte minskas till de 

ingående delarna utan den är något mer än dessa. Genom att studera samspelet mellan de 

olika delarna och relationen mellan systemet och omgivningen som vi kan förstå hur 

systemet fungerar. Nilholm (2018b) att system har ofta ett eller flera övergripande mål 

som är viktiga att känna till när man som forskare analyserar system. När Nilholm 

(2018b) tolkar Bronfenbrenners teori förklarar Nilholm (2018b) att den består av olika 

system som kallas mikrosystem, mesosystem, exosystem, makrosystem, dess system har 

redan nämnts ovan. Det som Nilholm (2018b) förklarar är att mikrosystemet där barnet 

är fysiskt närvarande i är familjen och skolan de viktigaste. Enligt Nilholm (2018b) gjorde 

Bronfenbrenner två viktiga tillägg i sin modell.  
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Det första tillägget Bronfenbrenner enligt Nilholm (2018b) lade till var en biologisk nivå 

som länkades direkt till mikrosystemet, eftersom Bronfenbrenner enligt författaren ansåg 

att biologi är närmast kopplade till barns utveckling. Nilholm (2018b) förklarar vidare att 

Bronfenbrenners andra tillägg var chronosystemet som även Swick och Williams (2006) 

omtalar i sin analys av Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Nilholm (2018b) tolkar 

att chronosystemet är en tidsaspekt som är viktig för den kulturella utvecklingen men 

också utvecklingen av sociala sammanhang, likväl är den lika viktig för barns utveckling. 

Swick och Williams (2006) förklarar i sin tolkning av Bronfenbrenners teori om 

chronosystemet att det ramar in alla familjer konstellation ur ett historiskt perspektiv.  

 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) berättar i sin forskning om stora 

barngrupper att Bronfenbrenners teori ger en överblick kring hur de olika systemen 

påverkar organisation, ideologi, barns lärande samt utbildningsystemet. Författarna 

menar att makrosystemet ger en övergripande översikt om de mål som finns i läroplanen 

samt hur de ska implementeras i verksamheten. Utifrån Bronfenbrenners teori hävdar 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) att relationerna mellan de olika 

systemen påverkar barns lärande och utveckling över tid. Författarna klargör också med 

hjälp av Bronfenbrenners teori att relationerna mellan systemen öppnar nya möjligheter 

för lärande men relationerna mellan systemen kan även bli ett hinder för barns utveckling.  
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4. Metod 

I detta avsnitt motiveras valet av metod och forskningsansats. Här kommer vi beskriva 

tillvägagångsätt för insamling av vår empiri, som kommer genomföras med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. I avsnittet urval kommer vi redogöra för hur respektive förskolor 

samt intervjupersoner har valts ut. 

 

4.1 Metodologi 

Vi har valt att använda oss av sociokulturellt perspektiv och Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori. För att kunna använda våra teorier när vi analyserar vårt resultat, behöver 

metoden stötta det sociala sammanhanget som båda teorierna tar upp. Därför blev valet 

av metod en kvalitativ intervjustudie. För att kunna få ta del av hur våra respondenter 

uppfattar arbetet med lek och inkludering i deras verksamheter. Med sociokulturellt 

perspektiv som en av inriktningarna för denna metod är de gemensamma strukturerna 

som bildas genom lek och inkludering som är av intresse. Vi kommer att beskriva varför 

den kvalitativa intervjun är den som är mest passande för att nå vårt syfte. Bryman (2018) 

berättar att de forskare som gör en kvalitativ studie vill uppfatta det sociala 

sammanhanget som sker mellan människor. I vår undersökning vill vi ta del av några 

specialpedagoger, förskollärare och barnskötares uppfattningar om lek och inkludering. 

För att kunna förklara metoden utifrån ett ekologiskt systemteoretiskt tänk vill vi studera 

relationen mellan respondenternas förhållningssätt till lek och inkludering, som enligt 

Bronfenbrenner (1977) påverkar hur barnens lärande och utveckling sker i relationen till 

de uppfattningar våra respondenter har.  

 

4.2 Val av metod 

 Vi har genomfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har valt att använda oss av 

intervjuer som metod för att vi vill få en inblick i hur olika pedagoger tänker och arbetar 

med leken som redskap i förskolan och hur den kan främja inkludering. Genom att 

använda oss av ett frågeschema har vi klara frågor och områden som vi önskar att 

intervjupersonen berör men för att få ett flyt i intervjun har vi valt att göra den 

semistrukturerad, alltså kan vi ställa frågorna i olika ordning beroende på vad 
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intervjupersonen tar upp (Kvale & Brinkmann, 2020; Bryman, 2018). Intervjuformen vi 

har riktat in oss på är semistrukturerade intervjuer där vi har enligt Bryman (2018) utgått 

utifrån en intervjuguide (bilaga 1). Syftet med intervjuer är också att få ämnet ur den 

intervjuades perspektiv och därför är det viktigt att intervjun är ungefär som ett vardagligt 

samtal men att jag som intervjuar har med mig ett angreppsätt och en god 

frågeteknik (Kvale & Brinkmann, 2020). Genom att få tillåtelse att spela in intervjun kan 

även min skrivarpartner i efterhand få höra intervjun som gjordes och skapa sin syn på 

den om vi inte kan delta båda på intervjuerna. Det i sin tur kommer också underlätta i att 

göra transkriptioner väsentliga delar uppfattade i intervjuerna när man kan välja att gå 

tillbaka att lyssna flera gånger (Bryman, 2018).   

 Enligt Kvale och Brinkmann (2020) använder man som forskare kvalitativa intervjuer 

för att försöka förstå undersökningspersonernas synvinkel för att utveckla mening av 

deras erfarenheter. Att använda sig av intervju som undersökningsmetod kan verka enkelt 

och i en intervju samlar man som forskare olika samtalsfärdigheter. Författarna förklarar 

vidare att forskningsintervju är uppbyggd på vardagssamtal, och är ett professionellt 

samtal där kunskap konstrueras i en interaktion. En intervju är ett samtal där man som 

intervjuare byter åsikter med den som blir intervjuad kring ett tema och intresse som båda 

delar. Kvale och Brinkmann (2020) berättar att en intervju är ett strukturerat samtal med 

ett syfte. I en forskningsintervju sker inte samtalet mellan två likställda parter berättar 

Kvale och Brinkmann (2020). För att kunna utveckla sin förmåga som intervjuare är att 

hålla i en intervju. Kvale och Brinkmann (2020) menar att det är en aktiv process där 

intervjuare och intervjupersonen producerar kunskap genom sin relation. Intervjun är 

också en praktik som under de senaste århundradena har blivit en social praktik som är 

genomgripande i det som kallas intervjusamhället idag.  
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4.3 Pilotstudie  

 Genom att använda oss av ett frågeschema som av två pedagoger fick besvara samt att 

vår handledare fick möjlighet att se frågorna fick feedback på om frågor behövde 

omformuleras, skrivas till eller tas bort (Bryman, 2018). Vi upptäckte i vår pilotstudie att 

vi var tvungna att ändra lekmiljö till lärmiljö i stället eftersom respondenterna i 

pilotstudien upplevde begreppet lekmiljö var svårare att förklara. Vi upptäckte i vår 

piltostudie att respondenterna beskrev leksakerna i miljön samt att de tyckte det var svårt 

att besvara frågan.  

 

4.4 Urval 

Vi valde att intervjua specialpedagoger, förskollärare och barnskötare för att få en så bred 

bild av hur de ser på lek och inkludering och om det lek kan användas för att främja 

inkludering av alla barn. Vi skickade ut ett brev (bilaga 2) där vi presenterade oss och 

förklarade vilket syfte vi hade med vår undersökning. 

 Det stod även om vilka etiska kriterier vi har valt att följa i vår undersökning. Vi skickade 

till totalt 20 personer då det eventuellt kunde bli några bortfall. Vi fick svar från 9 personer 

som ville ställa upp på en intervju. Vi mejlade ut brevet till två olika förskolor i två olika 

kommuner i södra Sverige. Hälften av pedagogerna är verksamma på en 

syskonavdelning. Vi fick även svar från tre specialpedagoger varav en valde att tacka nej 

efter att ha fått intervjufrågorna. En specialpedagog är verksam i ett större skolområde 

där det finns flera olika förskolor som hon är kopplad till, medan den andra 

specialpedagogen utgår centralt från kommunen där hon är arbetar. Hon jobbar med något 

som kallas marte meo där hon filmar pedagoger i olika verksamheter och sen går hon 

igenom vad som har setts i filmen tillsammans med pedagogerna i de olika arbetslagen.  

 

När vi gjorde vårt urval till undersökningen funderade vi på vilka yrkeskategorier vi 

skulle inrikta oss på. Enligt Kvale och Brinkmann (2020) kan man som intervjuare välja 

intervjupersoner ur olika perspektiv. Ett av perspektiven innebär enligt författarna att 

intervjuaren ses som en informant, vilket menas att de har särskild kunskap kring ett 

område. I vår studie handlar det om att de pedagoger som blev intervjuade har ingående 

kunskap kring hur de arbetar med inkludering på deras avdelning och blir som Kvale och 
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Brinkmann (2020) förklarar experter som förklarar hur det går till där de är verksamma. 

Att se intervjupersonen som en reporter i samtalet, det vill säga att man som intervjuare 

anser att den som blir intervjuad berättar sanningsenligt, och är hjälpsamma med att ge 

den information som är relevant för den aktuella undersökningen hävdar Kvale och 

Brinkmann (2020).  

 

4.5 Genomförande 

Vi har genomfört de flesta intervjuer på pedagogernas arbetsplatser. Intervjuerna är 

genomförda på våra arbetsplatser på grund av pandemin. Det har funnits en strävan från 

oss att i största möjliga utsträckning kunna göra intervjuerna genom fysiska möten. Alla 

intervjuerna spelades in med hjälp av våra telefoner för att kunna gå tillbaka och lyssna 

på våra samtal, för att sedan transkribera dem. Vi har valt att sätta en deadline på max 40 

minuter för att vi ska kunna ha en intervju som respondenterna känner att de har tid till 

och kan vara borta från exempelvis barngruppen. Tidsgränsen för våra intervjuer har gjort 

så att det blev mer hanterbart att analysera resultatet. Bryman (2018) menar att om det 

inte finns en gräns kan intervjuerna hålla på i all evighet. Sex av våra respondenter fick 

frågorna innan intervjun för att det fanns en önskan om det. Tre av respondenterna fick 

inte frågorna innan intervjun på grund av att det dök upp en lucka i det vanligtvis hektiska 

schemat i den aktuella verksamheten. 

 

Vi har använt oss av en tematiserande intervju. Det innebär enligt Kvale och Brinkmann 

(2020) att man som intervjuare utvecklar en teoretisk förståelse för att kunna skapa den 

bas som leder till att den nya kunskapen integreras. Det har vi gjort genom att vi har 

undersökt vilka undersökningar som har gjorts tidigare, och på så vis grundat en bas för 

att kunna ställa relevanta frågor till intervjupersonerna. Kvale och Brinkmann (2020) 

förklarar att det tematiska fokuset för grunden i vår undersökning. Bryman (2018) anser 

det är viktigt att göra intervjun på en plats där respondenten känner sig trygg. Då hävdar 

författaren att när respondenten känner sig trygg får man mer sanningsenliga svar på 

frågorna.  

Enligt Bryman (2018) är en semistrukturerad intervju mer fri än en strukturerad eftersom 

det ges mer utrymme för respondenter att komma med sina egna tankar. Vi valde att göra 
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tre intervjuer via zoom på grund av covid-19 pandemin och på grund av svårigheterna att 

träffas. Bryman (2018) förklarar att en intervju via digitala mötesverktyg är mer flexibel 

eftersom det sparar tid och pengar. Författaren påtalar också att personer som inte vill 

ställa upp på fysiska möten kan i stället känna sig trygga i att ställa upp i en intervju via 

en plattform som zoom. Det finns dock en del begränsningar som dålig uppkoppling, 

sämre kvalité förklarar Bryman (2018). En av fördelarna med digitala mötesverktyg är att 

intervjuerna kan genomföras på andra tider än dagtid klargör Bryman (2018).  

 

4.6 Bearbetning 

Tre av intervjuerna har vi gjort via zoom på grund av covid-19 pandemin men också på 

grund av att pedagogerna inte hade möjlighet att närvara på sin arbetsplats. 

Vi har haft semistrukturerande intervjuer där frågorna har varit indelade i olika teman. 

De teman som har valts är bakgrund, inkludering, lek samt inkludering och lek. Dessa 

teman valdes, för att vi skulle kunna få en så stor bild av hur respondenterna tänker kring 

vårt valda ämne.  

Vi har spelat in våra intervjuer med hjälp av en ljudinspelare på våra telefoner. Vi spelade 

in för att vi skulle kunna gå igenom all information som kom fram i intervjuerna. Som 

intervjuare är man intresserad av hur och vad respondenterna säger enlig Bryman (2018). 

Det gav oss också möjlighet att komma ihåg vad som sas under intervjun och 

transkriberingen av intervjuerna bidrog också till att ge oss en överblick kring vilka svar 

som framkom. Transkriberingen har också gjort att vi har kunnat ta del av varandras 

material och att vi har kunnat gå igenom det flera gånger. Bryman (2018) bekräftar de 

ovannämnda fördelarna med transkriberingar men han skriver också att inspelning kan 

skapa oro hos respondenterna men också hos oss som ska analysera materialet. När vi 

sedan analyserade resultatet utgick vi ifrån de olika teman som vi har i vår intervjuguide 

(se bilaga 1). Vi valde att redovisa respondenternas svar som en sammanfattning av alla 

frågor i våra olika teman.  

Vi har intervjuat specialpedagoger, förskollärare och barnskötare. För att inte nämna 

respondenterna vid namn har vi valt att kalla dem, barnskötare (B1, B2, B3 och B4) 

förskollärare (F1, F2 och F3) så kallar vi specialpedagogerna för (S1 och S2). Vi har gjort 

intervjuerna på två olika förskolor i två olika kommuner.  
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4.7 Tillförlitlighet  

När vi gjorde våra intervjuer så spelade vi in dem och transkriberade dem och vi har varit 

väldigt noggranna med att skriva exakt vad respondenterna har sagt men att vi inte har 

skrivit ner ord som fyllnadsord exempelvis ”eh”. Dessutom kan vi med hjälp av 

transkriberingen gå tillbaka och se vad våra respondenter har svarat. När studien har gjorts 

har vi förklarat vårt problemområde så korrekt som möjligt för att andra ska kunna forska 

vidare inom samma område. Det som vara en nackdel i studiens tillförlitlighet är att 

insamlingen av empirin har skett på våra arbetsplatser, då det kan vara svårare att vara 

objektiv. Enligt Kvale och Brinkmann (2020) är intervjun en levande dialog mellan två 

personer ansikte mot ansikte, eftersom kroppsuttryck och tonfall direkt tillgängliga i 

samtalet men det är dem inte för den som läser intervjun. Författarna förklarar att det är 

väldigt svårt att återge ironi i ett skrivet samtal samt att det är svårt att återge de 

kroppsuttryck som kommer fram under en intervju mellan två personer. Bryman (2018) 

betonar vikten av att skriva fram resultaten på ett trovärdigt sätt. Eftersom vår forskning 

kan beskrivas på olika sätt, därför att vår undersökning är en beskrivning av en social 

verklighet. Det kan även vara svårt att generalisera vår undersökning eftersom den är 

gjord på två förskolor vilket leder till att resultatet endast gäller dessa två verksamheter.  

 

 

4.8 Etiska aspekter 

Studien har genomförts i enlighet med vetenskapliga rådets forskningsetiska riktlinjer 

samt de etiska principer som tas upp av Byrman (2018). De etiska principer vi har följt 

är:  

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet 

Nyttjandekravet 
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4.7.1 Informationskravet 

Genom att informera redan i missivbrevet fick informanterna vetskap om vilka etiska 

principer vi tar hänsyn till samt att deltagande i undersökningen sker på fri vilja. Det går 

att avsluta intervjun när man vill och man har även frihet att välja att inte delta i studien 

mer. Det informerades även om att namn, platser och annan information som skulle kunna 

röja något om eller vart informanterna arbetar kommer att döljas i undersökningen. Det 

ges även information om att intervjuerna kommer att spelas in via mobiltelefon, men att 

detta enbart sker för att vi som undersökare ska kunna transkribera det som sagts. Detta 

för att vi lättare ska kunna sammanställa ett resultat av de olika intervjuerna. 

Transkriberingarna kommer efter avslutat arbete att kasseras detta gäller även de 

inspelade samtalen. Vi tar även hänsyn till Kvale och Brinkman (2015) och det man 

skriver om maktsymetrin. Vilket innebär att vi som intervjuare sitter på en maktposition 

där vi leder och styr samtalet men också väljer vilka frågor som ska ställas. Vi är också 

medvetna om att det finns en risk att informanterna kan känna att de måste svara på ett 

sätt som hen anser vi som intervjuare vill höra. Genom att genomföra intervjuerna på 

förskolorna hoppas vi att respondenterna ska känna sig trygga och förhoppningsvis 

minskar vi risken att detta sker (Bryman, 2018).  

 

4.7.2 Samtyckeskravet  

Innebär att deltagarna/respondenterna själva har makten att bestämma om de vill delta i 

undersökningen. När som de vill, får och kan deltagarna avböja att fortsätta delta i studien 

(Bryman, 2018). Under studiens gång har vi stött på olika aspekter som kan äventyra de 

etiska principerna. När vi skulle göra våra intervjuer blev tre intervjuer mer som ett 

tillfälle som dök upp på respondenternas initiativ. Under intervjuerna kom det upp vilken 

roll rektorn hade i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dilemmat här blir att det inte 

finns någon rektor som har gett sitt samtycke att ställa upp i vår datainsamling och därför 

har de ingen chans att försvara sig.  
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4.7.3 Konfidentialitetskravet  

Uppgifterna vi samlar in under undersökningen som rör de enskilda individerna, deras 

arbetsplats kommer vi behandla och beskriva så konfidentiellt som möjligt i arbetets 

gång. Alla namn, arbetsplatser och annan information som kan användas för att identifiera 

någon respondent kommer att avidentifieras så att ingen ska kunna läsa ut var eller vem 

personen är bakom sin yrkestitel som sagt vad i intervjuerna (Bryman, 2018). Vi 

avidentifierade våra respondenter genom att använda oss av bokstäver.  

 

4.7.4 Nyttjandekravet 

Vi efterlever även nyttjandekravet genom att informera att den insamlade empirin enbart 

kommer att användas till detta arbete och att ingen annan utomstående kommer att kunna 

få tag i materialet (Bryman, 2018).  
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5. Resultat 

Här kommer vi att redovisa våra resultat från intervjuerna. Vi har delat intervjufrågorna 

i olika teman (se bilaga 1) och därför kommer svaren redovisas utifrån dessa. Frågorna är 

uppdelade i fyra olika teman: bakgrund som beskriver hur länge våra respondenter har 

jobbat och vilken pedagogisk utbildning de har. Sen kommer inkludering som handlar 

om vilket synsätt och förhållningssätt respondenterna inom detta område. Därefter 

kommer lek som även det handlar om vilket synsätt och förhållningssätt pedagogerna har. 

Sist kommer lek och inkludering som knyter ihop respondenternas olika synsätt och 

förhållningssätt kring området. När vi presenterar resultatet kommer vi använda orden 

pedagoger eller respondenter när vi pratar om alla yrkeskategorier i förskolan.  

I vårt resultat har respondenterna berättat om begreppet triangulering. Bryman (2018) 

förklarar att triangulering används när man som forskare vill kombinera kvantitativ och 

kvalitativ forskning det vill säga att den används för att uppfatta och resonera kring två 

använda forskningsstrategier. Vi tolkar det som att man som pedagog hör att ett barn 

säger en sak och hjälper barnet att berätta det genom att säga att nu sa exempelvis Kalle 

att han ska gå till skolan nu så hänger de andra barnen i leken på.  

 

5.1 Bakgrund 

Verksamheterna där pedagogerna är verksamma på två olika syskonavdelningar med barn 

som är i åldrarna 3–5 år en på varje förskola. Specialpedagogerna jobbar olika 

specialpedagog 1 jobbar i ett skolområde i kommunen där hen är stationerad på en 

förskola och åker runt till de andra i enheten. Medan specialpedagog 2 jobbar på central 

nivå i samma kommun och åker ut till kommunens alla förskolor ”på uppdrag av rektor”.  

Avdelningarna som pedagogerna är verksamma i har 24 och respektive 20 barn. Den 

avdelningen med 20 barn finns barn med autism och många barn med annat modersmål 

än svenska dessutom finns det barn i behov av särskilt stöd. På avdelningen med 24 barn 

ska hälften börja i förskoleklass, det finns barn som är i behov av resurs.  
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5.2 Inkludering 

Barnskötarna anser att inkludering handlar om att alla barn får en vi- känsla i gruppen. 

Inkludering är också enligt barnskötarna att alla barn blir inbjudna i leken om dem vill. 

Inkludering handlar också om att inkludering är att alla barn utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar.  

 

Barnskötare 1 förklarar att inkludering är: 

 Ja det är för att arbeta att alla barn blir inkluderade oavsett  

speciella behov eller inte ja. 

 

Barnskötare 2 hävdar att inkludering är: 

 Det innebär att alla barn ska kunna känna att de får  

vara med i leken om dem vill 

 

Barnskötare 3 förklarar att man kan arbeta med inkludering på så sätt: 

  Vi jobbar med att vi är ALLA vi är ALLA tillsammans ALLA är lika viktiga  

ALLA har rätt att tycka olika saker. 

 

Det finns en önskan att det skulle finnas mer personal för att kunna bland annat dela 

barnen i ännu mindre grupper för att de barn som behöver stöd i den sociala utvecklingen. 

Tiden är ett orosmoment då den inte räcker till. För att kunna arbeta ännu mer med 

inkludering. Det finns stöd från en specialpedagog om behovet finns i arbetet med 

inkludering.  

De specialpedagoger som inte kan komma ut och observera får en berättelse om hur 

arbetslagen arbetar vilket kan låta som klagan förklarar B2.  

 

Förskollärarna har en lite annan syn på inkludering.  
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Förskollärare 1 anser att inkludering är: 

 inkludering är för mig att uppmärksamma varje barn 

  och visa denna uppmärksamhet för alla barnen. 

 

Förskollärare 2 anser att inkludering är: 

Inkludering för mig är liksom ett rättvisetänk, ett rättighetstänk där alla ska ha samma 

rättighet oavsett vad man har för bakgrund, man ska inte värdera utifrån vad man kanske 

har för problematik eller vad man har för specialitet. 

 

Förskollärare 3 anser att inkludering är: 

ska vara lika olika som välkomnande och högt i tak, och att man kan vara lite annorlunda 

utan att man blir marginaliserad eller så. Försöka att tänka på vad man säger men också 

visa att det kan vara lite tokigt men det är okej. 

 

Inkludering är en självklarhet för F2 att man som pedagog gör allting mer tillgängligt för 

de barn som är i behov av det. Tänket bidrar till alla barn eftersom man lär sig mycket av 

varandra som empati genom att vara olika. F1 har en tilltro till att arbete med inkludering 

i hela gruppen är till fördel för alla barn. F1 förklarar vidare att arbete med inkludering i 

hela gruppen kan vara en nackdel för barn med exempelvis autism. F2 hävdar att arbete 

med inkludering är att ge redskap och verktyg till alla barn och inte enbart till de barn 

som behöver det. F3 poängterar stressen som kan uppstå i arbetet med inkludering, men 

klargör att para ihop barn i ett lekutrymme som de inte brukar leka, men att man som 

pedagog inte gör det för synligt med tanke på vilken status de olika barnen har. För att 

det ska bli naturligt. F2 förklarar också att de arbetar mycket med samspel och 

kommunikation med hjälp av bildstöd som hjälper barnen att strukturera sin dag.  

Förskollärare 2 upplever att det finns stöd från rektor och specialpedagog i arbetet med 

inkludering, genom att specialpedagogen kommer ut och ger rådgivning och bidrar med 

nya arbetssätt. Rektorn ger sitt stöd i verksamhetens arbete med inkludering. F2 upplever 

också arbetslaget har växt till följd av att en specialpedagog har kommit ut och haft 

handledning i hur man kan arbeta med inkludering.  
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Förskollärare 1 och 3 som är verksamma i en annan kommun än F1 anser att det finns 

stöd men det är inte tillräckligt. De får stöd från olika enheter som barnhabiliteringen och 

från pedagogiska resursenheten. De får stöd i form av handledning och handlingsplaner. 

Men detta anser F1 och F3 inte är tillräckligt eftersom det är corona och tiden för 

reflektion i arbetslagen inte är befintlig. De påpekar också att det inte kommer ut en 

specialpedagog till barngruppen vilket enligt F1 och F3 leder till att 

handledningstillfällena är delvis bristfälliga, då specialpedagogen inte har sett hur 

barngruppen är utan har fått pedagogernas berättelse att utgå ifrån.  

F2 förklarar att specialpedagogen kan komma med nya perspektiv eftersom hen enligt F2 

besitter en annan kunskap. F2 förklarar vidare att vi har erfarenhet av barngruppen men 

det kan hända att man som pedagog behöver det där lilla extra, och då kan 

specialpedagogen komma med har du tänkt på att använda den här teorin. F1 klargör att 

specialpedagogen kan bidra med att reda ut begreppet specialpedagogik för att, sedan vi 

i arbetslaget ska kunna få en mer fördjupad kunskap i arbetet med specialpedagogik att 

bli bättre på att använda det och på så sätt bli bättre på att arbeta med alla barn i 

barngruppen.  

 

Specialpedagogerna anser att inkludering är bland annat ”att vara med i ett 

sammanhang” och att begreppet inkludering innebär ”att alla kan vara med utifrån sina 

villkor”. De är överens om att det ska finnas en tillåtande lärmiljö som passar alla. 

Specialpedagog 2 förklarar dock att många inte vet vad inkludering är utan de förväxlar 

det med integrering. Just nu jobbar specialpedagog 1 med inkludering på det här viset:

  

Jag har också barn där vi har lite lekträning, just nu har jag faktiskt också en lekgrupp sen 

är ju egentligen tanken att någon pedagog ska vara med för att dem ska kunna 

vidareutveckla det. 

 

Specialpedagog 2 jobbar med inkludering på så vis att: 

jag pratar mycket om begreppet och jag pratar också om och förklarar för både rektorer 

och i arbetslaget att det är just i förskolan alla barn är välkomna och det är vi som får 

anpassa vårt bemötande och vår miljö så det ska passa barnen inte att barnen ska behöva 

ändra sig. 
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Både specialpedagog 1 och specialpedagog 2 är överens om att det är rektorn som ger 

stödet för att de ska kunna genomföra sina tankar i arbetslagen vad gäller exempelvis 

resurstimmar. S2 har tyvärr erfarenhet av att en del rektorer inte ger sitt stöd utan de 

tänker på ekonomin och då kanske barnet i fråga får flytta på sig. Specialpedagog 2 lyfter 

också att det finns många arbetslag som inte är beredda att ändra sitt arbetssätt eller sin 

miljö så att det blir en inkluderande miljö då blir det svårt.  

Båda specialpedagogerna anser att när de kommer in i ett arbetslag och kommer utifrån 

kan de synliggöra nya sätt att arbeta med den befintliga barngruppen och att vara en 

förebild. S1 lägger stor vikt på observation där hen som specialpedagog kan se vad som 

behöver ändras för att lärmiljön ska passa barnet.  

 

5.3 Lekens betydelse 

De flesta pedagoger är rörande överens om att leken är viktig i förskolan. Och att den kan 

användas på olika sätt. En del av pedagogerna förklarar att lek kan vara styrd, det kan 

vara fri lek och lärande lek.  

 

Förskollärare 2 beskriver som: 

leken är det viktigaste som finns i barnens vardag. Det är ett verktyg, en ventil, det är 

liksom ovärderligt.  

 

Förskollärare 1 nämner att: 

lek är så mycket mer det kan vara lek som fantasilek, egenlek, realistlek och lek som kan 

vara känslor, samspel, kommunikation, kanske också inneboende konflikter som man får 

prova i lekens trygga värld.  

 

Förskollärare 3 berättar att lek: 

är allt absolut det är allt. Det är där man bearbetar om man har varit med om något 

traumatiskt. Ja alltså leken är ju det där barnen är och vad dem har förstått om det vi har 

pratat om 
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Specialpedagogerna ser lek som barnens verktyg där de bearbetar det de har varit med 

om. S1 förklarar att barnen lär sig och får vara med i ett sammanhang i leken. ”Barn lär 

sig oftare genom lek […] än våra samlingar”. S2 förklarar också att leken är viktig och 

måste ha stort utrymme i barnens värld.  

 

Leken används som ett instrument i verksamheten där barnen får finnas i någon form av 

kreativ process berättar F2. B3 förklarar att leken används som träning av den sociala 

kompetensen och att den tränar oss genom att lära oss nya saker, nya begrepp. B2 

förklarar leken på så vis att vi leker för att lära och att för att det är roligt. B1 talar om att 

på deras avdelning har dem lekstationer vilket innebär att barnen eller pedagogerna väljer 

grupper som sedan väljer en aktivitet de ska göra. Barnen ska få leka med olika kompisar 

och inte samma hela tiden för att lära av varandra klargör B1. F1 påtalar att man som 

pedagog måste ha koll på vad barnen leker för att kunna utveckla verksamheten. 

Specialpedagogerna förklarar att lek finns i olika former som regellek, styrd lek, fri lek. 

S1 nämner att den fria leken inte nödvändigtvis är utan vuxna, det är en lek som inte är 

förutbestämd det innebär barnen kan få styra lite mer över vad som kan hända i leken. S2 

förklarar att det ska finnas tydliga lärmiljöer som gör det lätt för barnen att läsa av vad 

kan jag leka här.  

 

Alla förskollärare är överens om att en god lärmiljö ska inspirera barnen att leka det ska 

finnas olika material tillgängliga. Rummet ska bli en inspiration till att göra något 

kreativt. F2 nämner också vikten av att en god lärmiljö tillgodoser alla barns aktivitet- 

och känslolägen. F3 anser det önskvärt att få kunna ha kvar leken till dagen efter så den 

kan fortsätta med antingen samma barn eller andra barn. Specialpedagog 2 håller med 

förskollärarna att det ska finnas mycket som inbjuder och lockar till lek. S2 nämner också 

man får titta på vilka behov det finns i barngruppen som exempelvis använder ett barn 

rullator är det bra att det finns ett hjälpmedel som möjliggör leken utifrån barnets 

förutsättningar. Enligt förskollärare 2 och specialpedagog 2 kan leken också användas 

som tillfälle där barn med bristfälligt språk kan utveckla det med att hjälpa av att 

exempelvis sätta ord på vilka kläder dockorna får på sig. F1 och F2 förklarar också att 

leken kan användas för att få i gång barnets språk.  
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Barnskötare 3 förklarar lekens betydelse på så vis att: 

Alltså det anser jag det är grunden i allt. I leken framför allt den här sociala kompetensen 

som är så viktig hur man är mot varandra hur man bemöter varandra hur man pratar med 

varandra. Den innehåller ju allt du tränar ju allt i leken. 

 

Förskollärare 1 förklarar lekens betydelse såhär: 

Jag tror den har en väldigt stor betydelse och då menar jag alla typer av lek, det är bara ett 

sätt för oss vuxna att dela upp den, egeninitierad, vuxenenitierad lek osv. Jag tror att barnen 

leker livet och det är meningsfullheten […] skapar människor. Lek är barnens arena det är 

där tid och rum löses upp.  

 

Förskollärare 2 förklarar lekens betydelse på så vis att: 

Väldigt stor genom leken så upplever du och befäster kunskap på ett helt annat sätt. Det är 

en rå form av lärande om du kan leka. Kan du inte leka kan det vara en källa till stor press 

en källa till otrygghet […] det är därför det är så viktigt att få det här vuxenstödet i leken 

att få uppmuntran och att få bli lyft och växa i leken. 

 

Specialpedagogerna anser också att leken har stor betydelse för barns utveckling. 

Specialpedagog 2 förklarar att det har betydelse för barn vad gäller samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Det lär de sig i leken för att sen kunna det på allvar i det 

sociala livet utanför klargör S2. Specialpedagog 1 lägger vikt på att leken har stor 

betydelse för barns sociala utveckling vad gäller färdigheter som lyssna, turtagning, hen 

nämner också att empati utvecklas i barns lek.  

 

5.4 Lek och inkludering 

Alla pedagoger har funderat på att lek kan främja inkludering. Flera av pedagogerna tar 

upp att det finns barn som kanske inte kan leka av olika anledningar. Det finns även hinder 

som gör att barnen inte kan inkluderas i leken på grund av att en del barn kan befinna sig 

på en leknivå som inte är åldersadekvat. De poängterade också att den vuxnes närvaro i 

leken kan ha betydelse för hur inkluderingen fortgår.  
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Specialpedagog 2 tänker såhär om leken kan främja inkludering av alla barn: 

Ja det ska den ju kunna göra för man måste ha någonting som finns för alla. Sen är det lite 

svårt ibland. 

 

Svårigheten med lek och inkludering kan vara enligt specialpedagog 2 att i en 

storbarnsgrupp där det kanske finns barn med en intellektuell funktionsnedsättning. Då 

kan det här barnet vara på en lägre leknivå än sina jämnåriga kamrater. Det leder till 

menar S2 att barnet har svårt att hänga med i de svängar som leken kan ta. Ett sätt att 

tänka är att kanske bjuda in yngre barn som ligger på samma leknivå men också att leken 

är styrd av en vuxen som kan vara med och tolka till det här barnet så det hänger med i 

svängarna.  

Leken kan enligt respondenterna användas på olika vis för att inkludera alla barn i 

barngruppen. Gemensamt för respondenterna är att den vuxne kan vara länken mellan att 

få barn att förstå leken. Specialpedagog 2 förklarar att triangulering är ett sätt för den 

vuxna att vara med och skapa mer förståelse i den fria leken samt de aktuella lekreglerna. 

Specialpedagog 1 hävdar att den vuxne kan behöva ta roller i olika lekar för att kunna 

träna vissa saker. S1 förklara att den vuxnes deltagande i leken kan bidra till att lösa 

konflikter som uppstår utan att det blir ett tillrättavisande, som det lätt blir om man som 

vuxen bara observerar en lek. Det handla också om enligt S1 att man som vuxen tolkar 

till barn som inte hänger med eller missuppfattar vad som hände, samt att för leken vidare. 

Förskollärare 1 beskriver likt S1 och S2 att är man med som vuxen i leken kan man skapa 

olika ramar för att göra leken lite mer begriplig och kanske begränsa tillgången till 

lekmaterial så det inte blir för svårt att hänga med. F1 hävdar att lek kan främja 

inkludering men det är inte helt lätt att inkludera de barn som inte kan tolka andra barns 

koder. F2 förklarar att lek kan anpassas för att möta barnets problematik eller utmaningar. 

Leken kan användas för att uppmärksamma och skapa förståelse i resterande barngrupp. 

Enligt F2 finns det barn som inte automatiskt blir inbjudna i leken och då kan en 

tillsammanslek där alla barn får vara med på lika villkor leda till att det här barnet blir 

accepterat.  

F2 poängterar att lek kan främja inkludering om barnet får det vuxenstöd som det behöver 

i början för att komma in i barngruppen. Saknar barnet en del av samspelsfärdigheterna 

exempelvis tålamod kan det svårt för barnet att bli accepterat i resterande barngrupp anser 



 

45 

förskollärare 2. Förskollärare 1 förklarar att olika synsätt på hur leken kan fungera för 

olika barn som exempelvis så ska barnet utveckla sig själv först och sen tillsammans med 

andra. En annan kollision är också att barn lär tillsammans för att sen vidareutveckla sig 

själv. Specialpedagog 2 anser att lek kan främja inkludering med hjälp av en vuxen som 

är en länk mellan barnen så att de förstår vad som händer i leken hen kallar det för 

triangulering. Ett exempel så S2 tar upp är att när barn leker mamma pappa barn de leker 

att de är hemma, plötsligt ska de ta bussen och åka på utflykt och då händer det att barn 

inte hänger med och då menar S2 kan en vuxen vara länken mellan så att alla barn förstår 

vad som händer och kan fortsätta vara med i leken. Specialpedagog 1 trycker också på 

detta då hen anser att en närvarande vuxen i leken kan hjälpa barnen att fortsätta sin lek 

på samma premisser.  

 

Förskollärare 2 förklarar att leken kan användas på så vis att: 

Att vi måste se till varandras och acceptera varandras olikheter men utan att förringa 

varandras värde och det tror jag leken är ett fantastiskt bra instrument.  

 

När frågan om de upplever att alla barn inkluderas i leken, så svarar i princip alla 

pedagoger nej på olika sätt. Barnskötare 1 förklarar att alla inte blir inkluderade på så vis: 

 

Nej, jag upplever inte att alla barn blir inkluderade i leken av andra barn. Barn som 

utmärker sig med till exempel speciella behov eller barn som kan vara lite utåtagerande där 

är en del barn som inte vill inkludera eller lek med dem barnen. 

 

 

Förskollärare 2 förklarar att alla barn inte inkluderas i leken såhär: 

Nu i vår barngrupp tycker jag att vi har kommit långt, och jag tycker fortfarande att där är 

vissa barn som kolliderar för att man har olika personligheter. Men jag tycker ändå med 

gemensamma lekregler och ett tydligt vuxenstöd så känns det som att barnen börjar 

acceptera varandra mer och mer. 
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Specialpedagog 2 förklarar att alla barn inte inkluderas i leken på grund av att de ligger 

på olika leknivåer, det vill säga att alla barn inte hänger med i de snabba svängningar som 

kan förekomma i leken. Hen hävdar också att språket kan vara en bidragande faktor till 

att alla inte blir inkluderade i leken eftersom de inte har språket som är till den aktuella 

leken. Specialpedagog 1 trycker också på att barnen kan befinna sig på olika leknivåer 

och de som har språksvårigheter som kan leda till att de inte hänger med i leken på grund 

av det.  

 

5.4.1 Hur kan lärmiljön organiseras för att främja inkludering av alla barn? 

En lärmiljö som bidrar till inkludering kan vara enligt förskollärare 1 att man ska välja 

och göra det som barnet tycker är intressant exempelvis är familjen intressant ska man 

hålla det där och inte börjar med något annat. Förskollärare 3 tänker att det ska vara en 

inspirerande och lättillgänglig Lärmiljö. Barnskötare 2 och barnskötare 1 anser att en 

inkluderande Lärmiljö kan vara flera små rum där man kan vara ensam eller färre barn. 

Specialpedagog 1 berättar att den fria leken inte funkar helt bra om alla barn i en 

barngrupp befinner sig i ett och samma rum. Möjligheten att kunna dela gruppen i mindre 

grupper som kan befinna sig avskilt på olika ställen är en ”standardgrej”. Specialpedagog 

1 förklarar också att en god lärmiljö är när alla barn får möjlighet att delta. S1 hävdar 

också att det kan vara svårt med hur en fysisk lärmiljö ser ut för den ska utgå från alla 

barn. S1 tar upp ett exempel där det finns barn med synnedsättning så behöver miljön 

anpassas utefter andra förutsättningar där hörsel och känsel har större plats. 

Specialpedagog 1 klargör också att pedagoger behöver vara närvarande i leken för att 

kunna tolka, lösa konflikter och föra leken framåt. S1 betonar vikten av att ha lekgrupper 

där pedagogen är med och tolkar och ser till att alla får vara med.  

Förskollärare 1 ser lekmiljön på så vis: 

 

Jag vill gärna se avdelningen som en palett där barnen kan välja olika saker att leka med 

eller att lära sig. Om man lägger ett pussel är det en lek eller ett lärande? Det är både och, 

leken är ett lärande i sig.  
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Förskollärare 2 förklarar att en god lärmiljön är inspirerande på så vis att barnen vill göra 

något kreativt. Det ska finnas mycket material tillgängligt men allt ska inte vara framme 

samtidigt. Det kan vara undanstoppat men att det finns bilder på vad lådan eller skåpet 

innehåller. F2 lägger vikt på att det ska finnas något för alla. Förskollärare 2 förklarar 

också en lärmiljö på det här viset: 

 

Jag tycker också att en god lek och lärmiljö tillgodoser alla barnens olika känslolägen och 

aktivitetslägen man måste kunna röra på sig, man måste kunna sitta still det ska vara 

valmöjligheter för alla de här lägena 

 

Barnskötare 4 ger exempel på att lekmaterial som spel kan bidra till inkludering. B4 säger 

också att man ser till att alla barn kan vara med i en lek. Barnskötare 3 anser att ett rum 

kan uppmuntra till lek men önskar att det fanns små rum exempelvis doktorsrum, 

målarum och kuddrum. Barnskötare 1 berättar också att när barnen är indelade i 

smågrupper är det lättare för pedagogen att inkludera barn som behöver stöttning. B1 

nämner begreppet triangulering:  

 

där en pedagog hjälper till att stötta och då prata genom barnen och med barnen som 

behöver lite hjälp med barnen i leken. 

 

Förskollärare 2 betonar vikten av att om alla använder samma språk är en inkluderande 

lärmiljö. F2 förklarar vidare att om alla använder samma verktyg till hela barngruppen, 

blir det ett stort utrymme.  

 

[…] att kunna kommunicera att kunna få vara delaktig på ett helt annat sätt och du kan 

påverka och göra dina egna val i leken […] du är verkligen en aktör om du kan påverka 

den oavsett problematik […] har du samma förutsättningar. Med en tillgänglig lek och 

lärmiljö så ska detta vara möjligt.  

 

För att en lärmiljö ska kunna främja inkludering så måste man utgå från den barngrupp 

som är just nu förklarar specialpedagog 2. 
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Det beror på lite på vilken det är som ska inkluderas man måste först utgå ifrån barnen och 

barnets intresse innan man kan se om man behöver göra några speciallösningar men man 

måste ha ett öppet sinne och tänka inkludering för att överhuvudtaget ska kunna bli till. 

Förtydligar S2.  
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5.5 Resultatanalys 

Vi kommer att skriva en analys av resultatet under varje frågeställning för att kunna ge 

en så tydlig bild som möjligt av vad resultatet visar. Vi kommer att utgå ifrån våra 

teoretiska utgångspunkter som är sociokulturellt perspektiv och ekologisk systemteori. I 

vår analys har vi valt att skriva ihop fråga ett och två eftersom vi anser att det blir enklare 

att följa med i resultatanalysen. När vi analyserar resultatet kommer vi att välja att när vi 

pratar om alla yrkeskategorier förskolan så använder vi ordet pedagoger.  

 

Här kommer vi att analysera vårt resultat utifrån våra frågeställningar som är:  

Hur uppfattas lekens användning i förskolan? 

Vilka uppfattningar om inkludering finns det i förskolan? 

På vilket sätt kan lek främja inkludering? 

På vilket sätt kan lärmiljön organiseras för att främja inkludering av alla barn i förskolan? 

 

5.6 På vilket sätt kan lek främja inkludering? Vilka uppfattningar 

om inkludering finns det i förskolan? 

När vi gick igenom våra resultat lade vi märke till att synen på inkludering var olika vilket 

inte var helt oväntat. En del av respondenterna ansåg att inkludering handlar om att alla 

ska vara med. En del förklarade att inkludering var att vara en del av ett sammanhang. Vi 

ser också att en liten del av respondenterna förväxlar inkludering med integrering. En sak 

som är gemensam för alla är att de på ett eller annat sätt anser att inkludering innebär att 

alla barn ska kunna vara delaktiga oavsett vad de har för problematik om de vill. Den 

största skillnaden vi har kunnat bekräfta är att barnskötare och förskollärare såg olika på 

det. En av skillnaderna var att barnskötarna betonade vikten att alla ska få vara med, 

medan förskollärarna och specialpedagogerna lade vikt på att alla barn ska kunna påverka 

sin delaktighet i leken. I ett av arbetslagen våra respondenter ingick i så finns det olika 

synsätt på inkludering men på något vis kan alla hävda att de jobbar med inkludering. Det 

vi kan se utifrån ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv är att pedagogernas syn på 

inkludering kan påverka hur barn inkluderar varandra i leken.  
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Det vi kan se i vårt resultat att majoriteten av respondenterna anser att leken kan användas 

för att främja inkludering. En av specialpedagogerna ansåg att det måste finnas något för 

alla och då menar hon att leken finns för alla oavsett hur barnet är. De kommer med olika 

sätt som leken kan användas i arbetet med att inkludera alla barn. Respondenterna 

förklarar att en pedagog som är med i leken kan stötta barnen i att kommunicera med 

varandra, men också ge stöttning till de barn som kanske inte kan leka på samma sätt som 

sina kamrater. Den vuxnes medverkan i leken är en sak som återkommer i våra intervjuer 

exempelvis att man som vuxen använder sig av triangulering för att stötta olika barn i 

leken. Den vuxnes medverkan i barns lek utgör en helhet där alla barn kan få möjlighet 

att påverka sin situation vilket är en viktig del av de mikrosystem barnet är närvarande i. 

(Bronfenbrenner, 1977).  

En av förskollärarna tog upp problematiken som kan uppstå mellan olika barnsyner. Hen 

nämnde bland annat att barnet måste utveckla sitt jag innan det kan samspela med sina 

kamrater den andra barnsynen handlar om att barn utvecklas i samspel med andra. 

Vygotskij (1999) förklarar att barn utvecklas i samspels med andra även Bronfenbrenner 

(1977) förklarar att de system som barnet är fysiskt aktiv i leder till att det utvecklas i 

grupp. Två av respondenterna menar att triangulering innebär att man som pedagog 

förstärker de händelser som förekommer i leken och för att förtydliga de lekregler som 

gäller för just den leken. När barn ingår i en interaktion med kompisarna leder det till att 

de lär av varandra, och kan samspela på en nivå där alla barn kan nå den proximala 

utvecklingszonen, som Vygotskij (1999) och Säljö (2014) betonar.  

Många av respondenterna upplever att alla barn inte inkluderas i leken. Det beror bland 

annat på att barn ibland väljer att inte bjuda in barn som kanske sticker ut eller inte följer 

normen. De går även in på att barn som är med i en lek kanske inte inkluderas för att det 

barnet inte är på samma leknivå som de andra. Ur ett sociokulturellt synsätt kan man likna 

detta i den proximala utvecklingszonen, barn som inte är på samma nivå har svårt att 

hänga med i mer avancerade lekar som exempelvis mamma pappa barn, då kan man som 

vuxen vara med och stötta barnen i sin lek genom att uppmuntra dem till att bjuda in olika 

kompisar i leken och att alla tillsammans interagerar med varandra. På så vis ökar 

möjligheten för barnen att vara i den proximala utvecklingszonen. Ser man på det ur ett 

ekologiskt systemteoretiskt sätt blir påverkar barnets närvaro i leken av att inte kunna 



 

51 

vara med fullt ut eftersom barnets relationer med kamraterna påverkar hur barnet kommer 

utveckla sitt lärande i samspel.  

 

Slutsatsen av den här frågeställningen hamnar på att inkludering kan främjas av lek, men 

för att detta ska blir så bra som möjligt måste en pedagog vara närvarande, för att kunna 

stötta barnen i olika sammanhang som leken erbjuder.  

 

5.7 Hur uppfattas lekens användning i förskolan? 

I vår undersökning beskriver alla pedagoger i vår undersökning att leken används som en 

övergripande del i verksamheten, den är allt. Enligt flera pedagoger finns fri lek, 

lekträning, styrd lek och stationslek i verksamheten där pedagogerna arbetar.  

Respondenterna förklarar att stationslek leder till att barnen ibland får leka med andra 

kompisar än de som brukar leka med, i enlighet med Vygotskij (1999) kan barn lära sig 

av varandra dessutom utmanas barnen i att skapa nya relationer som kan komma att ingå 

i ett mikrosystem där barnen är delaktiga (Bronfenbrenner, 1977). Specialpedagogerna 

anser också att leken ska genomsyra hela verksamheten och att leken måste få ha 

utrymme, för att barnen ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar vilket även 

Vygotskij (1999) och Säljö (2014) hävdar. Leken används också för att träna olika 

självregleringsfärdigeter som turtagning, ömsesidighet och empati. Respondenterna 

betonar att leken ska användas i olika undervisningssituationer, de förklarar också att 

leken kan användas för att främja språket hos de barn som inte har alla ord.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi se att respondenterna anser att leken är en 

grund till barns lärande, eftersom i leken lär de av varandra och ibland tvingas de att lösa 

outsägbara konflikter som att vänta på sin tur fast de inte har tålamod till det. I leken 

tränar barn samspel med andra barn och vuxna och därför är det viktigt att de får möjlighet 

att leka för att få en så bred social palett som möjligt, det vill säga vilka färdigheter som 

de kan träna i leken för att kunna vara i ett socialt sammanhang. Ur ett ekologiskt 

systemteoretiskt perspektiv är leken en arena för barn att kunna utöka sitt microsystem 

genom att vara fysiskt närvarande i leken, vilket leder till att de får träna på de färdigheter 

som behövs för att skapa olika relationer till barn och pedagoger menar Bronfenbrenner 

(1977).  Dessutom förklarar ekologisk systemteori de helheter som finns i barnens lärande 



 

52 

och utveckling påverkas av vilken plats leken har i de olika verksamheterna. Eftersom 

relationen mellan andra barn och vuxna påverkas av varandra genom att barnet är fysiskt 

närvarande i lekens många funktioner. Den kan vara helande och ventilerande eller en 

källa till otrygghet för vissa barn.  

 

5.8 På vilket sätt kan lärmiljön organiseras för att främja 

inkludering av alla barn i förskolan? 

Respondenterna trycker på att miljön ska vara inspirerande och locka till lek som en palett 

med olika saker att välja mellan. De pratar också mycket om att den ska vara lättillgänglig 

barnen sak kunna se och veta vad kan vi leka här. Lekmaterialet behöver även utgå utifrån 

barnens intresse exempelvis om ett barn använder rullator ska miljön anpassas på så vis 

att det här barnet ska kunna leka det hen vill och på samma villkor som resten av barnen 

i barngruppen. För att kunna organisera en inkluderande lärmiljö behöver man som 

pedagog utgå från hur barngruppen ser ut för att kunna se om det krävs några 

speciallösningar. Ett exempel på hur en inkluderande lärmiljö kan organiseras är att göra 

små rum i rummet för att skapa ett lugnare klimat för de barn som är i behov av mindre 

stimulans. Ur sociokulturellt perspektiv kan lärmiljön enligt Säljö (2014) påverka hur 

barnens utveckling och lärande fortgår och vad dem tar med sig i sin sociala utveckling. 

Är det en miljö som inte lockar till samspel med andra så kan barns sociala utveckling 

försvåras på så sätt att det inte finns det stöd som behövs för att kunna inspirera till olika 

sociala interaktioner.  

 Att den vuxne går in i leken är också ett sätt att organisera en inkluderande lärmiljö, för 

att kunna stötta de barn som inte är på samma leknivå som sina kamrater. Genom detta 

kan en vuxen med hjälp av barnen uppmuntra till samspel med varandra eftersom barn 

lär sig mycket genom att samspela med varandra. Det innebär enligt ett sociokulturellt 

perspektiv och Bronfenbrenners (1977) teori att utveckling och lärande påverkas i hög 

grad av vilken interaktion som sker mellan barn - barn och barn - vuxen. Det kan vara 

omöjligt för barnen att lära sig i samspel, om inte rätt redskap finns och att de behöver 

vara fysiskt närvarande för att kunna utveckla sitt lärande samt sin utveckling i en 

interaktion vilket Bronfenbrenner (1977) förklarar.  
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Våra respondenter förklarar att en lärmiljö där leken får vara leder oftast till att barn som 

har svårigheter med språket, kan med hjälp av leken utöka sitt ordförråd. Är pedagogen 

med i leken så kan hen använda sig av triangulering för att kunna hjälpa barnet att förstå 

de olika växlingarna som dyker upp i en lek. För att barnen ska kunna utveckla sina 

samspelskunskaper måste de enligt sociokulturell teori ha de verktyg som krävs för att 

kunna utvecklas i sociala sammanhang. Ekologisk systemteori förklarar också att 

interaktionen mellan barn och vuxna leder till att barnen utvecklar sitt lärande. På så vis 

blir pedagogens roll i leken en viktig faktor för att kunna inkludera alla barn.  
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6. Slutsats och diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Vilka uppfattningar om inkludering finns det i förskolan? 

Utifrån vårt resultat kan vi se att synen på inkludering skiljer sig åt. Barnskötarnas syn 

var närmare integrering än inkludering. De betonade vikten av att alla skulle vara med 

och att det skulle vara en vi-känsla i gruppen. Vilket inte är fel men attityden till 

inkludering påverkar som i det här fallet barnskötarnas förhållningssätt kring en 

inkluderande undervisning. Dias och Cadime (2015) problematiserar i sin forskning att 

attityden kring inkluderande undervisning påverkas av vilket förhållningssätt 

pedagogerna har till inkludering det kan handla om vilken utbildning pedagogerna har 

och hur den förbereder ett arbete med exempelvis inkludering. Vårt resultat visar att 

kunskapen om inkludering skiljer sig åt beroende på vilken yrkeskategori man har som 

pedagog. Vi upptäckte att barnskötarna pratade mer om integrering än inkludering 

exempelvis att alla ska vara med. Vilket vi hävdar också är viktigt men för att lärande ska 

ske krävs en djupare förståelse för vad integrering innebär och vad inkludering innebär. 

Eftersom inkludering är en förlängning av integrering behöver begreppet inkludering 

förtydligas för alla som arbetar i förskolan. Det handlar om att en gemensam samsyn kan 

leda till att målet om inkludering uppnås. För att kunna uppnå detta kan specialpedagogen 

bidra med ny forskning för att kunna föra utvecklingen framåt mot en förskola för alla. 

Vår erfarenhet har också visat på att det ibland finns brist på förskollärare på olika 

avdelningar, vilket kan leda till att kvaliteten på undervisningen halkar efter och på så vis 

ser olika ut vilket kan försvåra arbetet mot en inkluderande lärmiljö och 

specialpedagogens arbete. Barton och Smith (2015) förklarar i sin forskning att 

inkludering kan vara en utmaning då det inte finns tillräckligt med underlag och 

kunskaper om inkludering i verksamheten. Vilket också kan ske i den svenska förskolan.  

Ahlberg (2013) förklarar att integrering inte uppfyller den betydelse för delaktighet och 

gemenskap som inkludering gör. Enligt författaren är inkludering en mer kvalitativ och 

mer organiserad undervisning än arbetet med integrering. I vårt resultat har vi upptäckt 

att det finns en utmaning för förskolorna att arbeta med inkludering, då kunskaperna är 
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så olika mellan pedagogerna i de båda verksamheterna samt att deras syn på inkludering 

skiljer sig åt. Lindqvist och Nilholm (2014) förklarar i sin forskning att arbeta med 

inkludering är en utmaning för alla skolsystem i världen. Vilket också några av våra 

respondenter anser. Lindqvist och Nilholm (2014) berättar vidare att lärares attityd är 

avgörande för hur arbetet med inkludering ser ut. Mitchell (2017) nämner också att lärares 

syn på inkludering påverkar arbetet med inkludering. Författaren anser också att skolan 

ska anpassas efter barnens behov.  

I vår empiri uttrycker respondenterna att arbetet med inkludering är en grund till hur 

undervisningen i verksamheten ska organiseras och att alla i barngruppen ska få en känsla 

av att vara en del av gruppen och känna sig delaktiga utefter sina förutsättningar. 

Respondenterna önskar också att få ett stöd av specialpedagoger för att uppnå 

förväntningarna på att arbeta inkluderande. Bryant (2018) hävdar i sin forskning att det 

finns en förväntning på att förskolan arbetar med inkludering, vilket vi kan se återfinns i 

våra respondenters svar då att alla arbetade med inkludering även om deras uppfattningar 

om inkludering skilde sig åt.  

Att arbeta med inkluderande undervisning menar Bryant (2018) i sin forskning är att ge 

alla barn en möjlighet att delta och vara med i barngruppen. Barton och Smith (2015) 

anser i sin forskning att inkludering sker när alla barn får tillgång till undervisning 

tillsammans med andra barn. Forskarna Bryant (2018) samt Barton och Smith (2015) 

förklarar vidare att barn som får vara med i stöttande och tillgängliga lärmiljöer blir 

inkluderade. Det som framkommer här kan jämföras med det som våra respondenter 

anser. Därför att flera av dem betonar vikten av att arbeta för en tillgänglig miljö och 

stötta barnen i deras lek vilket kan leda till att de blir inkluderade i barngruppen. 

Slutsatsen som kan dras här är att synen på inkludering kan ha en stor betydelse för hur 

arbetet med inkludering ser ut på en avdelning.  

 

 

 

 

 

 



 

56 

6.1.2 På vilket sätt kan lek främja inkludering? 

Guidad lek enligt forskarna bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga och lärande i olika 

sociala sammanhang. Respondenterna anser som Skolnick Weisberg med flera (2013) 

samt Wood (2014) att undervisningen ska innehålla olika delar som lustfyllt lärande, 

flexibilitet och frivillighet. Vilket kan generera en guidad lek på så vis att den vuxne går 

in i leken och skapar en undervisningssituation, som blir lustfylld för barnen som är med 

i leken.  En av specialpedagogerna förklarade att barn kan med hjälp av leken bygga upp 

sitt ordförråd, genom att exempelvis klä på dockor där den vuxne är med och benämner 

vilka klädesplagg dockan har på sig. En fråga som kan ställas till detta påstående är om 

det blir en lek då eller blir det en undervisningssituation då den vuxne berättar vad 

kläderna heter? Här kan gränsen vara hårfin för vad som är lek eller en mer planerad 

undervisningssituation, vägledande lek i en sådan situation kan kanske ligga hos 

kamraterna som är med i leken för att det inte ska bli en undervisningssituation där den 

vuxne benämner vilka kläderna är som dockan har på sig. Det kan leda till att pedagogen 

möjligtvis glömmer att det är en lek och inte en undervisningssituation. Medan barnen är 

uppe i leken och kan med sin fantasi göra undervisningssituationen till en lek som ökar 

barns ordförråd.  

Samuelsson (2020) förklarar i sin forskning att en vuxens medverkan i barns lek bidrar 

till att barn lär sig nya saker. Kroll (2017) anser att leken främjar barns förmåga i 

självreglering vilket även en del av våra respondenter anser. Att leken är viktig för barns 

lärande och utveckling är inget som är nytt i förskolan vilket Samuelsson (2020), 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008), Wood (2014) och många fler 

författare och forskare också anser. En av våra respondenter anser att leken är grunden i 

allt. Respondenterna resonerar också om att leken är ett ovärderligt verktyg eftersom den 

är på barnens villkor. En nackdel i dagens mått är att det finns en oro för att barn leker 

mindre idag än för tio år sen. Det kan bero på att en del barn sitter gärna vid en lärplatta 

men har inte ro till att leka tillsammans med andra barn där det sociala samspelet är så 

viktigt för barns lärande och utveckling. Enligt Vygotskij (1999) är det i det sociala 

samspelet barn utvecklas och får nya kunskaper. Våra respondenter uppfattar i likhet med 

Vygotskij (1999) att det är i sociala sammanhang där barn lär sig mest om hur man uppför 

sig och hur en del konflikter kan lösas. Därför kan inkludering främjas med hjälp av leken 

på grund av att den oftast sker i sociala sammanhang där barn kommunicerar med 

varandra och kommer på gemensamma lösningar och med hjälpa av en vuxenguidad lek 
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kan detta bli möjligt då den vuxne kan vara delaktig och tolka leken till de barn som kan 

behöva det.  

Inkludering av alla barn i barngruppen kan enligt vår undersökning främjas med hjälp av 

leken men det saknas full förståelse kring vad inkludering är bland våra respondenter en 

del förväxlar det med begreppet integrering. Flera författare och forskare (Nilholm, 2018 

a; Bruce m. fl., 2017; Dias & Cadime, 2015) menar att ett arbetslags syn på inkludering 

påverkar hur den inkluderande undervisningen ser ut. Det är en av utmaningarna i 

inkluderande undervisning menar framför allt Dias och Cadime (2015). Att lek kan främja 

inkludering av alla barn framkommer i vårt resultat men då behöver en pedagog vara 

närvarande i leken för att det ska fungera fullt ut. Wood (2014) och Pramling (2019) 

förklarar fördelarna med vuxenguidad lek är att pedagogerna väljer en lek som sker i ett 

område som är till fördel för barns utveckling och lärande. På så sätt kan vuxenguidad 

lek vara en fördel för barn som inte kan leka och barn som har någon form av svårighet 

och då kan främja inkludering av alla barn. En nackdel med en vuxens närvaro i leken 

kan vara enligt en av respondenterna ett hinder då vi vuxna inte alltid kommer fram till 

vad som är rätt eller fel då vi ska förklara varför det inte funkar så, medan barn kan vara 

mycket ärliga och menar på att leker du inte så här får du leka någon annanstans. För att 

en vuxen ska vara med i leken anser Pramling (2019) att det är viktigt att man som vuxen 

inte glömmer att observera och reflektera över sin kunskap och närvaro i leken för att 

kunna utveckla den. Då kan man som vuxen se vad som händer i leken och på så vis få 

syn på vilka handlingar man som vuxen kan göra bättre dessutom kan man som vuxen 

också se hur inkluderande leken blir om man är närvarande i den.  

 

Vlachou och Fyssa (2016) förklarar att inklusion stöttar alla barns rätt att vara i ett 

sammanhang på samma premisser som övriga i en barngrupp. Forskarna förklarar vidare 

att inkluderande program för förskolan ha bidragit till att barn i behov av särskilt stöd har 

blivit respekterade och accepterade i olika sociala samspel.  
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6.1.3 Hur uppfattas lekens användning i förskolan? 

I vår undersökning framkom det att leken används som en övergripande aktivitet i 

respondenternas olika verksamheter. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2008) är leken viktig för barns lärande och utveckling. Det håller våra respondenter med 

om eftersom de anser att i leken lär barn sig allt som exempelvis hur man är mot sina 

kompisar vilket kan vara basen i deras lärande. Det kom också exempel på att barnen lär 

sig nya saker i leken som bokstäver och matematik. Enligt Vygotskij (1999) lär barn sig 

mycket när de är en del av ett socialt sammanhang vilket de är i majoriteten av alla lekar 

de ingår i. Att leken ska få ta plats i verksamheten är alla respondenter överens om. En 

av specialpedagogerna i vår undersökning ansåg att leken måste få ta plats i 

verksamheten, för att barn ska kunna utveckla sina förmågor och sitt lärande. I de 

verksamheterna där våra respondenter är verksamma i får leken enligt respondenterna ta 

plats och genomsyrar hela verksamheten. De kom med exempel på olika lekar som rollek, 

styrd lek, regellek med flera.  

 

Leken är enligt Bruce (2010) ett sätt för barnen att bearbeta olika händelser de har varit 

med om under sitt liv. Eftersom det finns barn som har varit med om traumatiska 

händlerser som till exempel flykt från ett annat land, där kan leken vara ett andrum och 

en chans att bearbeta sådana händelser. Det har även framkommit i våra resultat att leken 

är ett sätt för barn att lära sig nya saker och bearbeta något de har upplevt vilket inte 

behöver vara en guidad lek. Det kan vara en lek där barn har mer inflytande av vad som 

ska hända i leken. Det kan också vara en lek där barn får möjlighet att hantera sina känslor 

vilket Öhman (2009) förklarar. I leken kan även barnens erfarenheter synas i exempelvis 

i lekar som familjelek där rollerna i hemmet inte ser ut som det synsätt om att pedagogerna 

ska inkludera ett jämställdhetsperspektiv oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2018). Här 

kan vägledande lek vara en tillgång för att stötta barnen i sina tidigare erfarenheter och 

utmana dessa i leken. Som i sin tur leder till att lek och inkludering kan fungera 

tillsammans i arbetet med att anpassa undervisningen utifrån alla barns olika behov, som 

leder till en inkludering av alla barn i barngruppen.   

 

 En del av våra respondenter förklarade att det finns barn som inte kan leka och då ansåg 

dem att det var viktigt att vara med som pedagog att stötta dessa barn och vägleda dem 
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genom leken. Wood (2014) och Samuelsson (2020) förklarar att lek som är guidad av en 

vuxen leder till att barn kan lära sig nya saker med hjälp av den stöttning som den vuxne 

ger. En vuxenguidad lek kan öppna upp fler möjligheter för lärande eftersom vi vuxna 

kan vägleda barnen så att de uppnår den proximala utvecklingszonen som Vygotskij 

(1999) förklarar som en zon där barnen lär sig något mer än det de är förtrogna med. 

 Leken på förskolan används på många olika sätt flera av våra respondenter anser att 

stöttning av en vuxen leder till att barn får fler möjligheter att kunna utveckla exempelvis 

sina färdigheter i sociala samspel med andra barn.  

Slutsatsen är att lek används på förskolan som ett verktyg som gör så att alla barn får en 

möjlighet att utveckla sina olika förmågor och sitt lärande. I leken kan det komma upp 

situationer som barnen måste kunna lösa på egen hand, finns en vuxen med och stöttar 

öppnas fler möjligheter för barns utveckling och lärande.  

 

6.1.4 På vilket sätt kan lärmiljön organiseras för att främja inkludering av alla barn 

i förskolan? 

Det framkommer i våra intervjuer att pedagogerna har en uppfattning om att vuxenstyrd 

och organiserad lek kan främja inkludering. Förskollärarna hade en mer samsyn vad 

gäller inkludering de ansåg att det handlar om hur barnet är delaktig i en lek. För att det 

ska räknas som inkludering ska barnet kunna känna sig delaktig och att kunna påverka 

den lek som de är med i. Den här attityden kan eventuellt vara mer hållbar då det finns 

stöd i forskning som exempelvis Nilholm (2018a), Bruce, m. fl (2017). Wood (2014) 

klargör i sin forskning att vuxen-guidad lek där den vuxne vägleder i ett område som är 

intressant för barnet, på så sätt kan leken främja inkludering. Även Samuelsson (2020) 

förklarar att vägledande lek kan bidra till att barn får lära sig av varandra samt att den 

vuxne kan i interaktion med barnen påverka deras lärande.  

Enligt Pramling (2019) återspeglar barnens lek hur den pedagogiska lärmiljön är 

organiserad. Flera av våra respondenter ansåg att en lärmiljö ska vara lättillgänglig och 

inbjudande samt att barnen ska kunna lista ut vad man kan leka eller göra här. Finns det 

gott om material kan barnen komma på många olika lekar att delta i, samt att den vuxnes 

medverkan i leken kan bidra till att alla barn blir uppmärksammade även de barn som inte 

kan leka. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) förklarar i sin studie att 
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en begränsad lärmiljö kan leda till en sämre kvalité. Även Lillkvist (2014) anser att 

kvalitén på barns samspel i leken har en stor betydelse för barns lärande och utveckling. 

Återigen visar det på att den vuxnes inverkan i en lek kan ha stor betydelse för hur leken 

fortgår men också hur inkluderande den blir.  

Det visar även på vårt resultat att vägledande lek är en främjande faktor för att kunna 

inkludera alla barn i verksamheten. En representerande, engagerande och uttryckande 

lärmiljö är grunderna för att göra den tillgänglig menar Barton och Smith (2015). Våra 

respondenter trycker precis som Barton och Smith (2015) att lärmiljön ska vara 

inspirerande för lek dessutom ska lärmiljön också se ut som en palett där barnen kan få 

välja vad de vill göra. Lärmiljön ska också enligt respondenterna i vår undersökning en 

möjlighet att vara en aktör i leken och inte någon som bara är med fysiskt. Här blir det 

viktigt för pedagoger att vara med i leken och stötta de barn som inte hänger med i lekens 

alla vändningar genom att fungera som en tolk.  

Det innebär enligt författarna att den vuxnes medverkan kan begränsas då materialet inte 

räcker till men också att alla barns medverkan kan bli en utmaning då de inte får rätt 

redskap för att vara en aktiv deltagare i leken. Det här har särskilt specialpedagogerna 

nämnt i våra intervjuer som exempelvis att med rätt stöd kan alla barn bli inkluderade i 

leken. Vygotskij (1999) förklarar att barn utvecklas i samspel med varandra om en 

lärmiljö inte är tillräcklig kan inte barnen få stöd när de är i den proximala 

utvecklingszonen. Därför kan en vuxen vara med och stötta barnen när de är i den 

proximala utvecklingszonen och därmed stödja dem i att ta nästa steg och utveckla något 

som de inte har kunnat innan. På så vis kan inkludering främjas med hjälp av leken om 

det finns en vuxen som vägleder barnen i sin utveckling mot att bli inkluderad i 

barngruppen. Hur barnen uppfattas i en kontext påverkar deras utveckling och lärande. 

Bronfenbrenner (1977) förklarar att barn lär och utvecklar sina förmågor tillsammans 

med andra i ett mikrosystem som barnet är fysiskt närvarande i. 

 Elkonin (2005) menar likt Bronfenbrenner (1977) att barns lärande påverkades av vilken 

kontext barnet ingår i. Resultatet i vår studie visar på att det finns barn som inte kan leka 

och har därför ett behov av att få stöd i sin lek av en vuxen för att en inkludering av alla 

barn kan främjas. Enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018) ska undervisningen anpassas utifrån 

varje barn och hur kan då undervisningen i leken anpassas utifrån varje barn om inte alla 

barn kan leka? Ett sätt kan vara att den vuxne är med i leken och stöttar de barn som inte 
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kan leka genom att tolka och bekräfta barnet så att det kan leka på samma villkor som de 

andra barnen i leken.  

Enligt Ginner, Hau, Selenius och Björck- Åkessons (2020) forskning är den svenska 

förskolan är för alla och att inkluderande undervisning påverkas av hur lärmiljön är 

uppbyggd. Det stämmer överens med att några av våra respondenter förklarar att en 

tillgänglig lärmiljö kan ha stor betydelse för hur barn inkluderar varandra i leken. 

Exempelvis finns det barn som kanske inte hänger med i alla svängar som leken kan ta 

och då är en deltagande och engagerad vuxen en viktig tillgång. En annan tillgång som 

våra respondenter anser är tillgången av lekmaterial. De menar att en tillgänglig lärmiljö 

också handlar om hur rummen är organiserade men också hur allt är tillgängligt för alla 

barn.  

 

Specialpedagog 1 berättade ett exempel som handlade om hur lärmiljön kunde vara 

organiserad för att ett barn med synskada ska kunna lek på samma villkor som kompisarna 

var att göra rum där hörsel och känsel tog mer plats. Specialpedagog 2 tog upp att man 

som pedagog måste utgå utifrån barngruppen för att kunna avgöra om det krävs 

specialanpassningar för just det barnet. 

Barton och Smith (2015) förklarar i sin forskning att om en lärmiljö ska vara tillgänglig 

för alla barn måste den utgå utifrån alla barns olika förutsättningar. Vilket 

specialpedagogerna i vår undersökning snuddar vid. Barton och Smith hävdar också att 

en åtkomlig miljö möjliggör alla barns lärande. En representerande, uttryckande och 

engagerande lärmiljö är tillgänglig för alla barn menar Barton och Smith (2015). En del 

av våra respondenter har också nämnt att en lärmiljö ska vara tillgänglig för alla men på 

olika sätt. Enligt Bronfenbrenners teori kan en lärmiljö organiseras på så vis att den 

uppmuntrar barnen till att börja leka med andra barn, som kan bidra till att relationerna 

vidareutvecklas, och på så vis lär barnet sig nya saker i samspel med andra. I en lärmiljö 

som är tillåtande kan barnen befinna sig den proximala utvecklingszonen Vygotskij 

(1999). Den proximala utvecklingszonen är där barnen lär sig mer om en viss miljö som 

de redan kan mycket om.  

Pramling och Wallerstedt (2019) ser en oro att om läroplanen för förskolan blir mer lik 

skolans läroplan så kan det leda till att pedagoger tappar lekens viktiga del i barns lärande 

och utveckling. Eftersom alla respondenter anser at leken är viktig behöver den få ta plats 
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för att inte glömmas bort. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har 

uppmärksammat i sin forskning att utbildningen i förskolan ska ta mer plats och det leder 

då till att andelen utbildade förskollärare har minskat på grund av att kraven har ökat och 

att det blir tufft att stötta barn som inte följer normen. Det kan ju leda till att arbetet med 

inkluderande undervisning i förskolan kan bli ännu svårare att genomföra, med tanke på 

våra resultat där det framkommer att en del av respondenterna önskar mer tid och stöd 

för att kunna arbeta med inkluderande undervisning. Skolnick Weisberg m. fl., (2013) 

förespråkar att en läroplan med tydliga mål kan gynna barnets utveckling, då kan 

vägledande lek vara ett stöd för att barnen ska kunna uppnå målen. Enligt Sheridan, 

Williams och Pramling Samuelsson (2014) kan makrosystemet som är det övergripande 

systemet i Bronfenbrenners teori kan ge en översikt kring vilka mål det finns i läroplanen 

samt hur de ska implementeras i verksamheten. 

Forskarna förklarar också att makrosystemet förklarar hur en verksamhet organiseras, 

barns lärande samt ideologi. Det vill säga att relationerna mellan Bronfenbrenners system 

påverkar barns lärande och kan ibland skapa hinder för barns lärande och utveckling 

menar Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014). Resultatet i vår studie visar 

på att det finns hinder i barns lärande som påverkas av relationen mellan de olika system 

i Bronfenbrenners teori, på så sätt att om ett barn inte kan leka så har barnet väldigt svårt 

att påverka sitt deltagande i det mikrosystem som barnet är en del av. Säljö (2014) 

förklarar att i de sociala sammanhang som barnen är delaktiga i behöver barnen ha de 

verktyg som behövs för att kunna utveckla sitt lärande. Det innebär enligt författaren att 

det blir viktigt med samspelet mellan barn och vuxen, för att barnet ska kunna utvecklas 

i så stor utsträckning som möjligt och att kunna besitta den nya kunskapen. 
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6.2 Specialpedagogiska implikationer  

Vår undersökning visar bland annat att pedagoger som arbetar i samma arbetslag har olika 

syn på vad inkludering innebär. Detta menar vi kan vara en risk att arbetslaget spretar åt 

olika håll vilket kan leda till att inkluderande undervisning blir svår att uppnå. Eftersom 

begreppet inkludering har många olika tolkningar, kan det bli svårt att bilda en helhet som 

kan fungera lika bra för alla pedagoger som är med i arbetslaget. Det finns enligt oss 

också en viss risk för att arbetslaget inte har möjlighet att fungera så effektivt och adekvat 

som det egentligen borde. Genom att med jämna mellanrum få möjlighet att föra 

pedagogiska diskussioner kan arbetslagen reda ut och ge varandra diskussionsutrymme 

för att få en djupare förståelse för vad inkludering kan innebära. Detta i sin tur skulle i 

det långa loppet generera en mer likvärdig utbildning för alla barn i förskolan. Det som 

framkommer även i vår undersökning är att arbetslagen anser att de arbetar med 

inkludering. En utmaning som väntar oss som specialpedagoger är att få med hela 

arbetslaget i arbetet med inkludering, vad gäller vägledande lek och hur de kan jobba med 

inkludering i sin barngrupp. En utmaning vi kan stöta på är hur barnen ska bli mer 

inkluderande i sina lekar. Då får vi som specialpedagoger komma ut och observera 

barngruppen och på så sätt få en inblick i hur barnen bjuder in varandra i leken. Då blir 

vår uppgift som specialpedagog att komma med förslag på strategier till arbetslagen som 

de kan jobba med för att få barnen att inkludera varandra mer i leken.  

Då läroplan för förskolan och skollag menar att alla barn har rätt till en likvärdig 

utbildning, så måste pedagogerna som ska ge den till alla barn också ha möjlighet att 

införskaffa sig den vetskap som kan leda till en mer likvärdig utbildning för alla barn. 

Som specialpedagog kan handledning vara ett sätt att utveckla pedagogers medvetenhet 

kring vad inkludering innebär. Så kan även en specialpedagog komma ut i barngruppen 

och se hur de olika arbetslagen arbetar med inkludering genom att göra observationer.  

Det finns också en önskan om att ha mer kontakt med specialpedagog enligt några 

respondenter. Att se över lärmiljön är också något som specialpedagogen kan bidra till 

eftersom enligt examensförordningen (SFS, 2017: 1111) ska man som specialpedagog 

undanröja hinder för barns lärande. Specialpedagogen ska även fungera som 

samtalspartner tillsammans med kollegor på så sätt blir handledning och rådgivande 

samtal en faktor som kan främja arbetet med inkluderande undervisning. Som vi har sett 

i vår undersökning så är det skillnader på hur specialpedagoger jobbar i olika kommuner. 
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I en av våra kommuner så finns specialpedagogen tillgänglig på så sätt att den kommer 

ut och gör en observation av hur ser det ut på avdelningen hur ser barngruppen ut. I den 

andra kommunen får pedagogerna skicka en förklaring på vad de behöver hjälp med så 

kommer specialpedagogen och har handledande samtal med arbetslaget. Dessa olikheter 

kan leda till att barn får olika förutsättningar som inte möjliggör en lärmiljö som främjar 

barns lärande och utveckling.  

 

6.3 Metoddiskussion 

I denna del diskuterar vi både möjligheterna och begränsningarna med för studien vald 

metod och det resultatet vi fått.  

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer, där vi delade upp frågorna i olika teman. Intervjufrågorna var dessutom 

utformade på så sätt att våra respondenter skulle kunna ge så tydliga svar som möjligt. 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer kan vara att många uppfattar frågorna som 

stora och kan inte ge ett så detaljerat svar som möjligt. Fördelen är att svaren blir mer 

innehållsrika eftersom frågorna vi ställde var öppna frågor som ger utrymmer för 

respondenterna att berätta sin uppfattning när frågan ställdes. Vi fick många olika svar på 

våra frågor som vi har haft användning för i vår undersökning.  

Vi kan genom detta arbete inte dra några generella slutsatser på hur arbetet i förskolorna 

egentligen ser ut då vi inte sett pedagogerna genomföra det, utan vi har bara fått fram 

vilka uppfattningar av hur deras arbete med inkludering fungerar i verksamheterna. 

Genom att se tillbaka på arbetet hade vi så klart velat genomföra fler intervjuer med 

specialpedagoger för att införskaffa oss en djupare kunskap om hur specialpedagoger 

arbetar och tänker på begreppet inkludering och lek. Det hade också varit intressant att se 

om detta skiljer sig kommuner emellan. Även intervjuer med rektorer som har det 

övergripande ansvaret hade kunnat ge oss en större insikt i hur de arbetar med inkludering 

och lek.  

Något som också hade gett oss en större inblick i hur pedagoger arbetar med inkludering 

och lek i förskolan hade kunnat vara genom att genomföra observationer i barngrupp. 

Observationer tror vi, hade gett oss ytterligare en aspekt på hur pedagoger inom förskolan 
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egentligen gör för att skapa inkludering i barngruppen. Genom observationer hade vi 

också kunnat se om alla barn blir inkluderade i leken på så vis att barnen bjuder in alla 

till lek. Vi hade också kunnat se om pedagogerna upptäcker att en del barn inte blir 

inkluderade i leken. Hade vi gjort observationer hade det kunnat leda till att vi får en 

större inblick i hur arbetet med inkludering genomförs och om det ger resultat. Hade vi 

gjort observation hade vår undersökning möjligtvis haft bättre bäring då vi hade kunnat 

fastställa respondenternas syn på hur de arbetar med inkluderande undervisning. Vi valde 

att inte göra några observationer för att tiden var knapp och på grund av Covid-19. 

Eftersom det under pandemin kan vara stort bortfall av barn och pedagoger hade det 

kunnat bli observationer som inte var tillräckliga, exempelvis att de barn som är på 

förskolan redan har en bra relation till varandra och alltid leker med varandra så är det 

svårt att få en helhetsbild av hur barnen inkluderar varandra i leken. Dessutom var det 

mycket ombyte av personal då det är vikarier som täcker för personalbortfallet.  

 

Metoden vi har valt har fungerat bra på så sätt att vi har kunnat få ta del av 

specialpedagogers, förskollärares och barnskötares uppfattningar kring arbetet med lek 

och inkludering. I en kvalitativ intervju öppnas möjligheter att få höra någon annans 

uppfattning om lek och inkludering. Hade vi kunnat intervjuat fler hade vårt resultat 

kunnat bli ännu mer omfattande och generaliserande, eftersom vi hade kunnat höra fler 

uppfattningar.  

 

Vi valde att granska arbetet utifrån två olika teorier, teorier som vi på ett eller annat sätt 

mött i förskolan och som vi vet att förskolor arbetar med. Dock i intervjuerna är det ingen 

som rakt ut säger ekologisk teori eller sociokulturell teori men flera av förskollärarna och 

specialpedagogerna närmar sig begreppen och beskriver delvis arbetssättet form 

förknippas med teorierna. 

En annan aspekt som är delvis kritisk är att intervjuerna är gjorda på våra egna 

arbetsplatser. Detta skulle kunna påverka vår förmåga att vara opartiska till resultatet 

respondenterna gett oss, eller att pedagogerna som intervjuas kanske inte vågar svara så 

som de önskar då de är rädda för att bli dömda av oss eller i nästa steg rektorn. Vidare 

upplevde vi också att vissa pedagoger blev oroliga och uttryckte att de var rädda att de 

missuppfattat inkluderingsbegreppet.  
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6.4 Vidare forskning  

Genom arbetets gång har vi funderat på rektorns inblandning i förskoleverksamheten. I 

slutändan är det ändå rektorn på varje enhet som har och tar besluten om vilka insatser 

som ska ges och för vilka barn. Hur mycket dessa eventuella insatser ska ges i tid och 

kosta ekonomiskt.  

Ett intressant område att undersöka vidare inom hade därför varit ta del av rektorers 

uppfattningar om specialpedagogik, inkludering och lek. Det finns forskning som berör 

rektorers uppfattningar om inkludering men vi har inte kunnat hitta någon större forskning 

om rektorers syn på lek och inkludering i förskolan.  Om man som rektor till exempel 

inte har en pedagogisk utbildning i botten utan kanske kommer från någon bakgrund där 

ekonomi och ekonomisk tillväxt väger tyngre, tummar man till exempel då på 

specialpedagogisk kompetens då denna kostar verksamheten mer ekonomiskt.  

Att göra en undersökning i samma verksamhet men under längre tid hade också varit 

intressant att forska vidare om. Exempelvis hade det varit intressant att se på vilket sätt 

lek kan främja inkludering då man som specialpedagog leder ett projekt om hur kan vi 

jobba med inkluderande undervisning med hjälp av leken. Då hade det kanske kommit 

fram om det arbetssättet fungerar fullt ut hur det kan göras på andra sätt.  

 

Genom vår empiri har vi fått vetskap om att alla vissa barn inte kan leka på samma 

premisser som deras medkamrater. Det hade också varit intressant att ta reda på mer om 

detta fenomen och om lek kan bidra till att inkludera dessa barn i barngruppen. Ett annat 

område att forska vidare på kan vara om leken alltid är så bra för alla barn? Mår alla barn 

bra av att leka?  
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6.5 Slutord 

Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap om vilka uppfattningar pedagoger och 

specialpedagoger har om lekens betydelse för att främja inkludering av alla barn samt 

vilket synsätt de har på inkludering.  Och våra frågeställningar är: 

 

Hur uppfattas lekens användning i förskolan? 

Vilka uppfattningar om inkludering finns det i förskolan? 

På vilket sätt kan lek främja inkludering? 

På vilket sätt kan lärmiljön organiseras för att främja inkludering av alla barn i förskolan? 

 

Leken på förskolan används på många olika sätt. Leken får ta plats och fungera som ett 

tillfälle där barn exempelvis kan träna sin förmåga i självreglering. Leken ses som en 

arena där barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lek kan främja inkludering 

på så sätt, att den leds av en vuxen som tar hänsyn till barnens olika intressen och 

förutsättningar och kan bekräfta de barn som är med i leken. Leken är något som måste 

få ha utrymme i verksamheten eftersom barnen kan träna sin sociala förmåga och 

samspela med andra barn i en värld som tillhör dem. Inkludering som begrepp är brett 

och har många olika tolkningar. Det lägger grunden för hur inkluderande undervisning 

ser ut. Att det finns olika syn på inkludering i arbetslag behöver inte betyda att de inte 

arbetar med inkludering men det kan försvåra det arbete som krävs. Det är viktigt att det 

finns en samsyn på inkludering eftersom attityden till inkludering kan vara avgörande i 

hur inkluderande undervisning blir. Barnskötarna hade en tendens att förväxla 

inkludering med integrering men de betonade vikten av att alla barn ska vara med och att 

ingen blir utesluten. Förskollärarna såg inkludering som att barnen skulle aktivt delta i 

leken tillsammans med andra barn. För några var det en självklarhet att arbeta med 

inkludering, de förklarade också att inkludering ger de redskap som barnet behöver för 

att kunna samspela med andra barn. Specialpedagogerna tolkade inkludering som att vara 

en del av ett sammanhang och att miljön anpassas efter barnet och inte att barnet måste 

anpassa sig till den lärmiljö som erbjuds.  
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I vår undersökning har det framkommit att lek kan främja inkludering om en vuxen är 

med i leken. Våra respondenter anser att en närvarande pedagog i leken kan göra så att 

alla barn blir inkluderade. De pratar om att den vuxne kan vara med och tolka leken till 

de barn som inte har samma förmåga att leka som sina kompisar. Stöttningen blir att den 

vuxne är med och tolkar vad som händer i leken och kan stötta de barn som inte har 

språket eller förmåga att leka.  

Vuxenguidad lek leder också till att alla barn kan bli inkluderade i barngruppen och i 

leken. Vuxenguidad innebär att en vuxen är med i leken och stöttar barnen genom att 

vägleda dem och att hålla leken vid liv. Guidad lek kan också bidra till att barn får en 

ökad förståelse för andra barn. Om en vuxen är med i leken öppnar det många möjligheter 

för att få alla barn inkluderade.  Det innebär att man som vuxen kan förklara vad som 

händer men också lyfta de barn som kanske inte blir uppmärksammad av sina vänner. Det 

kallas triangulering och det innebär att man som pedagog är länken mellan barnen som 

gör att de kan samspela med varandra när dem inte kan göra sig förstådda på egen hand.  

En inkluderande lek och lärmiljö kan vara organisera på många olika sätt. Våra 

respondenter förklarade att innan en lärmiljö anpassas utifrån barnen måste man som 

pedagog se hur barngruppen är och på så vis kan man se om det behövs några speciella 

insatser. Att en lek och lärmiljö ska vara tillgänglig för alla barn främjar också inkludering 

och en lek och lärmiljö som är tillgänglig är representerande, uttryckande och 

engagerande. För att en lek och lärmiljö ska vara inkluderande behövs den göras 

tillgänglig för alla barn, det kan handla om att det finns små rum där barn kan gå undan 

om ljuden blir för mycket. Det handlar om att barn med olika funktionsvariationer ska 

kunna vara med och leka med det de är intresserade av och att kunna vara i samma rum 

som andra barn.  

 

Lek och inkludering kan vara en lyckad kombination för att inkludera alla barn i 

barngruppen. Det som leder till att leken blir inkluderande är att en pedagog är närvarande 

i leken, och kan stötta barnen i leken då det finns behov av det. En tillgänglig lek och 

lärmiljö är också viktig för att få till en inkluderande undervisning då det kan vara till stor 

hjälp för att kunna arbeta med att inkludera alla barn.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 
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Bakgrund 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare/barnskötare/specialpedagog? 

2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

3. Beskriv avdelningen du arbetar på? 

4. Hur ser barngruppen ut? 

 

Inkludering 

5. Vad är inkludering för dig? 

6. Hur ser du på inkludering? 

8. Hur jobbar ni med inkludering på er avdelning? 

10. Upplever ni att ni får det stöd som behövs för att arbeta med inkludering? 

 På vilket sätt /Hur kan specialpedagogen användas för att främja inkludering? 

 

Lekens betydelse 

11. Hur ser du på lek? 

12. På vilket sätt används leken i verksamheten? 

13. På vilka fler sätt kan leken användas? 

14. Vad anser du är en god lärmiljö? 

15. Hur vill du leken ska användas i verksamheten? 

16. Hur stor betydelse anser du leken har för barns lärande och utveckling? 

 

 

 

Lek och inkludering 

17. Har du funderat på om lek kan främja inkludering av alla barn i barngruppen? 

18. På vilket sätt kan leken användas för att inkludera alla barn? 
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19. Upplever du att alla barn inkluderas i leken? På vilket sätt? 

20. Hur kan en lärmiljö främja inkludering av alla barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev om medverkan i en intervju 

Hej,  

Vi heter Emilia Nilsson och Sandra Danielsson och vi är förskollärare som just nu skriver 

vår examensuppsats i specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad på avanceradnivå.  

Vårt mål med studiens syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar med leken som 

verktyg i verksamheten.  

Vi kommer att utföra intervjuer med pedagoger på två olika förskolor, där kommer vi 

tillsammans behandla området lek och ni pedagoger kommer svara på intervjufrågor som 

rör detta område. Intervjun kommer att genomföras på respektive förskola av Emilia eller 

Sandra. Hela intervjun kommer att spelas in på telefon detta för att vi ska kunna 

transkribera samtalet i text och lättare analysera resultatet.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att intervjuerna kommer 

att avidentifieras och behandlas enligt Sekretesslagen. Ingen som läser examensarbetet 

kommer alltså kunna identifiera någon medverkande i studien. Din medverkan är frivillig 

och du kan när som helst välja att avsluta intervjun. Studien genomförs som en del i vår 

utbildning till att bli specialpedagoger inom förskolan.  

När arbetet är färdigt kommer den finnas att läsa på Kristianstad högskolas nätverk för 

uppsatser men transkriptionerna kommer att förstöras och du som deltagare kommer att 

få en kopia på arbetet om så önskas.  

 

Vi önskar att ni mailar Emilia eller Sandra och lämnar besked på om ni vill dela eller inte 

senast det 15/3-2021. 

Ansvariga för studien är  
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Handledare 
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