
 

 

 

 

 

Barn med funktionsvariation i 

förskolan 
 

Vad påverkar hur barn med funktionsvariation inkluderas i leken och i 
planerade aktiviteter  

Children with functional variation in preschool 
How to include children with functional variation in play and and in 
planned activities  

Sandra Fagerlind 

 

 

 

 

Fakultet: Humaniora och samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Förskollärarprogramet LPGF06 

Nivå/Högskolepoäng:  Grundnivå 15hp 

Handledarens namn: Petra Appell 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2019-03-29 

  



Barn med funktionsvariation i förskolan  Sandra Fagerlind 

 

 

 

Abstract 

In this thesis, pre-school teachers ' thoughts on what affects how children 

with functional variability are included in the business will be lifted. The aim 

is to investigate what influences children with functional variability in pre-

school activities and how to adapt the preschool business to the needs of all 

children. The questions that will be answered are how children with function-

al variability are included in the collection and how they are included in the 

play of children without functional variation. The method used to get answers 

to the questions that this work is based on was through three unstructured 

interviews. Those who participated in the interviews are trained preschool 

teachers who work or have worked with children with functional variation. 

The perspective used and visible in all previous research is socio perspective. 

Under The headline results, four themes of the three interviews were present-

ed. The themes presented are collection, diagnosis, inclusion and acceptance. 

The conclusion of this degree project is that the most important work is done 

by the preschool teachers. Do they have open conversations about the chil-

dren with functional variation and include everyone regardless of feature 

variation or not, the children have easier to accept and include regardless of 

feature variation.  

 

Keywords: Children with functional variation, inclusion, pre-school and play. 
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Sammanfattning 

 

I detta examensarbete kommer förskollärarnas tankar gällande vad som 

påverkar hur barn med funktionsvariation blir inkluderade i verksamheten 

lyftas. Syftet är att undersöka vad som påverkar hur barn med funktionsvari-

ation blir inkluderade i förskoleverksamheten och hur man anpassar försko-

leverksamheten efter alla barns behov. De frågeställningar som kommer att 

besvaras är vad som påverkar hur barn med funktionsvariation blir inklude-

rade i samlingen och vad som påverkar de blir inkluderade i leken utav barn 

utan funktionsvariation. Den metod som används för att få svar på de fråge-

ställningar som detta arbete utgår ifrån var genom tre ostrukturerade inter-

vjuer. De som deltog i intervjuerna är utbildade förskollärare som arbetar 

eller har arbetat med barn med funktionsvariation. Det perspektiv som 

används och som även syns i all tidigare forskning är sociokulturellt perspek-

tiv. Under rubriken resultat så presenteras fyra teman som de tre intervjuerna 

hade gemensamt. De teman som presenteras är samling, diagnos, inkludering 

och acceptans. Slutsatsen för detta examensarbete är att det viktigaste arbetet 

sker av förskollärarna. Har de öppna samtal om barnen med funktionsvariat-

ion och inkluderar alla oavsett funktionsvariation eller inte så har barnen 

lättare att acceptera och inkludera oberoende av funktionsvariation.  

 

Nyckelord: Barn med funktionsvariation, inkludering, förskola och leken. 
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1 INLEDNING  

Skolverket (2016) skriver om hur förskolan ska anpassas till alla barn och att 

de utifrån sina egna förutsättningar får utvecklas och känna att de är en del av 

gruppen.  

För att detta mål ska uppfyllas så krävs det att alla barn blir inkluderade och 

att verksamheten är anpassad för alla barn. Detta ser jag som intressant då jag 

utifrån egna erfarenheter sett att inkludering i samling påverkar hur barnen 

med funktionsvariation blir inkluderade i leken.  

Jag kommer i denna undersökning att använda mig av begreppet funktionsva-

riation istället för utvecklingsstörning. När man använder sig av begreppet 

utvecklingsstörning vardagligt så kopplas det ofta till att det är något ”fel” 

och annorlunda. För att undvika detta använder jag begreppet funktionsvari-

ation för att det pekar på att det endast är en variation och ses inte som 

annorlunda på samma vis som utvecklingsstörning gör. Detta är något som 

institutet för språk och folkminnen (2008) tar upp. De skriver om hur begrep-

pen funktionsnedsättning ofta ses som något negativt. Även ordet funktions-

hinder kan ha en negativ stämpel då det kan ses som om man har eller är ett 

hinder för omvärlden och att man inte klarar leva ett vanligt liv. Därav så 

använder allt fler begreppet funktionsvariation då det inte har samma nega-

tiva klang och att det endast antyder på att det är en variation, alltså att alla 

människor är olika.  

 

Jag har valt att studera samling och lek då jag utifrån mina egna erfarenheter 

märkt att dessa påverkar varandra. När förskollärarna arbetar inkluderande 

och tydliggör det för barnen så inkluderar även barnen varandra i leken. Piltz-

Maliks & Sjögren Olsson (1998) nämner om förskollärarnas ansvar i och om 

hur den goda sammanhållningen i gruppen är. Då sammanhållningen är god 

och det finns en bra social samvaro så kommer barnens utveckling gällande 

den sociala kompetensen att öka. Om däremot barn med funktionsvariation 

inte får det stöd som krävs i det sociala samspelet så finns risken att barnet 

blir exkluderat och att gruppens samvaro blir dålig och osäker.  

Jag har valt att avgränsa mitt examensarbete till att lägga fokus på hur barn 

med funktionsvariation inkluderas i samling av förskollärarna och hur de 

inkluderas i leken av barn som inte har någon form av funktionsvariation. 
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Varför jag valde funktionsvariation i helhet och inte fokus på någon speciell 

funktionsvariation är för att det är ovanligt att få någon diagnos i unga åldrar. 

Jag kommer titta på barn i åldrarna 1–5 år.  Hellström (1993) tar upp om de 

vuxenstyrda aktiviteterna och hur det kan hjälpa barnen i den sociala utveckl-

ingen. Hon förklarar då om hur barn som inte har samma sociala kompetens 

som andra kan bli exkluderade. Genom att då få stötning av en vuxen genom 

en styrd aktivitet så kommer utvecklingen i det sociala att gynnas.  

Utifrån detta har jag valt att använda samling och lek då lek är fritt medan 

samlingen är en styrd aktivitet. I den styrda aktiviteten så kan förskollärarna 

hjälpa barnen att utvecklas i det sociala för att sedan ta nästa steg att leka med 

andra barn. Då förskollärarna inkluderar alla i styrda aktiviteter som till 

exempel samlingen så är även barnen bättre på att inkludera alla i leken.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Samspel och delaktighet 

Luttropp (2011) skriver om hur barn med funktionsvariation hellre samspelar 

med vuxna än med barn utan funktionsvariation. Barn som har någon form av 

funktionsvariation kan ibland ha svårt med att tolka och förstå andra och här 

kan det då uppstå komplikationer som gör att barnen med funktionsvariation 

hellre tar kontakt och samspelar med vuxna än med barn utan funktionsvari-

ation. Barnen har inte samma sociala kompetens som en vuxen enligt Luttrop 

kan vara förklaringen till varför kontakten hellre sker till en vuxen. Den 

sociala kompetensen kan också skilja sig mellan barn med eller utan funkt-

ionsvariation. Barn som har en funktionsvariation leker hellre själva i en 

icke-verbal lek än i en lek där de blir tvungna att samspela med andra barn. 

Det är förskollärarnas ansvar att alla barn utvecklas utifrån de behov som 

varje barn har.  

Luttropp (2011) skriver även om delaktighet och att förskolans kvalité kan 

ses utifrån detta. Att förskollärarna ska se till att alla är delaktiga handlar inte 

endast om lyhördhet utan det är även om hur de anpassar vardagen och 

miljön på förskolan för att det ska passa gruppen bäst.  
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1.1.2 Specialpedagogik och inkludering 

Nilholm (2007) tar upp olika perspektiv på specialpedagogik och även om 

perspektiv på inkludering. Han beskriver att specialpedagogik är en pedago-

gik som används när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Specialpeda-

gogik förknippas med att det är skillnad mellan barn och att den vanliga 

utbildningen inte räcker till. En av de perspektiv som nämns är det kritiska 

perspektivet. I detta perspektiv finns en kritik mot specialpedagogik. Det 

finns tre faktorer som ligger till grund för det kritiska perspektivet. De 

faktorerna är förtryck inom det socioekonomiska och strukturella, intressen 

och professionella diskurser och även skolans misslyckande. (Nilholm,2007)  

Nilholm (2007) beskriver att en del av det sociala systemet är specialpedago-

gik och det är även specialpedagogiken som kan leda till att de med funkt-

ionsvariation exkluderas. Det förtryck som sker inom socioekonomin och det 

strukturella är dels för att det finns en syn på de med funktionsvariation att de 

har sämre möjligheter i samhället och även senare på arbetsmarknaden. De 

professionella intressen och diskurser som finns ses också som en faktor till 

det kritiska perspektivet. Nilholm beskriver om hur vi idag delar in grupper 

utifrån intressen så som till exempel ”barn med autism”. Institutioner använ-

der detta dels för att kunna lösa egna uppgifter istället för att beskriva indivi-

dernas egenskaper eller ses som ett hjälpmedel för att underlätta för de 

individer som delas in i de olika ”grupperna”. Den sista faktorn är skolans 

misslyckande. Nilholm beskriver om hur det ses som att skolan misslyckas då 

det krävs specialpedagogik. Skolan ska vara till för alla och alla har rätt till 

utbildning. Skolan ska kunna hantera allas olikheter men då detta inte funge-

rar så får specialpedagogen kliva in. (Nilholm 2007)  

Nilholm (2007) skriver om hur man ända sedan folkskolan har diskuterat om 

en skola för alla. Diskussionerna gällande en skola för alla har haft ökat 

inflytande på hur skolan ska organiseras. Att skolan var för alla är något som 

inte har följts, under en längre period så hölls barn med funktionsvariation 

undan från den obligatoriska skolgången. Senare började man prata om 

inkludering och att det skulle ske en förändring i skolans miljö för att den ska 

vara anpassad för alla elever. Nilholm skriver om inkludering av barn i behov 

av särskilt stöd i skolan. Han nämner även en risk med inkludering är att man 

fokuserar på att anpassa barn med funktionsvariation till verksamheten 

istället för att anpassa verksamheten efter barnens behov och intresse. (Nil-

holm 2007) 

Vernersson (2007) skriver om specialpedagogik utifrån ett historiskt perspek-

tiv. Under 1842 så fick eleverna någon form av kvarsittning om de inte var 

lika långt i undervisningen som de andra eleverna. Barnen kunde även få gå 
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om samma klass igen för att på så vis få möjlighet att komma ikapp. Special-

skola för funktionshindrade började även startas under denna period. På 

1950-talet blev det allt vanligare att de barn som de ansåg som svagpreste-

rande eller att de hade någon form av handikapp sattes i specialklasser. 

Samtidigt så började det finnas ett synsätt om att alla genomgick en individu-

ell utveckling men kraven på att följa den man ansåg som ”normala” utveckl-

ingen fanns fortfarande kvar.  

Vernersson (2007) berättar även om hur det ser ut med specialpedagogik i 

dagens läge. Idag står det i skolans läroplan att de elever som är i behov av 

särskilt stöd ska erbjudas detta. Idag finns det även lagstiftning om att barn 

ska få det stöd som krävs. Stödet ges utifrån skolans resurser och först i 

klassrummet men det finns även möjlighet till specialundervisning.  

1.1.3 Styrdokument 

I denna undersökning så är förskolans planering och hur de lägger upp 

vardagen något som har stor vikt för hur inkluderingen sker. Skolverket 

(2015) behandlar hur man ska planera en verksamhet som ska vara anpassad 

för alla. De skriver även om hur viktigt det är med den sociala kompetensen 

och att interaktionen mellan barnen påverkar integrationen i verksamheten. 

Att barn med funktionsvariation blir integrerade i leken men får en passiv roll 

där de inte blir delaktiga på samma vis som andra barn utan funktionsvariat-

ion är enligt skolverket vanligt. Det krävs då träning för att den sociala 

kompetensen ska utvecklas. Att se barnen som individer och inte som dia-

gnoser är något som enligt skolverket krävs för att vi som förskollärare ska 

kunna arbeta på ett inkluderande sätt. Barnen ser hur vi vuxna behandlar 

varandra och om vi exkluderar så kommer även de att göra det. (Skolverket 

2015) 

I Lpfö98 beskrivs vilka mål som förskolan ska sträva efter. Skolverket (2016) 

skriver om hur förskolan ska lägga grunden till lärande och till lusten att lära. 

Lpfö98 tar även upp om att förskolan ska förmedla de mänskliga rättigheter-

na. Diskriminering ska inte förekomma på förskolan oavsett vilket kön, 

etnicitet eller funktionsvariation. Lpfö98 nämner även mycket om leken, 

leken är något som ska i medvetet bruk främja barnens lärande då det är 

oerhört viktig för barnens utveckling. I Lpfö98 beskrivs om hur barnens 

kunskap intas i samspel, skapande och genom att utforska sin omgivning med 

samarbete från andra individer. Detta är något som sker då barnen leker med 
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andra individer (Skolverket 2016). Skolverket (2018) ger ut Lpfö18 och det 

är den nya läroplanen för förskolan som kommer träda i kraft 1 juli 2019.  

Skolverket (2018) skriver mycket om de mänskliga rättigheterna och om 

människors lika värde. De kopplar förskolans uppdrag till barnkonventionen 

och även till skollagen. De skriver om hur viktig leken är och hur leken ses 

som en grund till välbefinnande, utveckling och lärande. Verksamheten ska 

ses som en social gemenskap där det finns en trygghet och lusten att lära ska 

väckas här. (Skolverket, 2018) 

Unicef (1989) har beslutat om en barnkonvention som förklarar vilka rättig-

heter barn har och vilka som räknas som barn. Enligt barnkonventionen så 

räknas alla som är under 18 år som barn. Barnkonventionen förklarar hur 

barn ska skyddas från kränkningar och diskriminering, de förklarar även att 

man alltid ska utgå från barnens bästa.  

 

1.1.4 Centrala begrepp 

Funktionsvariation: Detta är ett begrepp som blir allt vanligare eftersom 

funktionsnedsättning och utvecklingsstörning ofta kopplas till något negativt. 

Funktionsvariation kopplas däremot till att det är en variation när det gäller 

individens funktion. Det är något som institutet för språk och folkminnen 

(2018) skriver om i artikeln Funktionshindrad eller person med funktions-

nedsättning.  

Inkludering: Detta kan innebära olika saker beroende på sammanhanget. Jag 

har valt att använda begreppet i samband med att man själv känner att man är 

en del i gruppen och man kan vara delaktig när man vill. Alltså inte ett krav 

att alla ska vara delaktiga i alla aktiviteter. Vernersson (2002) förklarar 

begreppet inkludering som att vara deltagare i en helhet.  

Lpfö18: Det här kommer att bli den nya läroplanen för förskolan. Denna är 

en reviderad version av Lpfö98. Denna träder i kraft 1 juli 2019.  

Lpfö98 (rev.2016): Detta är läroplanen som gäller för förskolan. Den skrevs 

1998 och 2016 så släpptes en reviderad version.  

Social kompetens: Vernersson (2002) förklarar detta begreppet som en 

kunskap som är tyst. Detta är inget som kan mätas och handlar om individens 

erfarenhet. Inom den sociala kompetensen finns det olika förmågor som är 
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personlighetsrelaterade så som nyfikenhet, uthållighet och tålamod. Det 

handlar även om hur man förstår sig på andra individer. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som påverkar hur barn 

med funktionsvariation blir inkluderade i förskoleverksamheten utifrån 

förskollärarnas observationer.  

1.3 Frågeställningar 

• Vad är det som påverkar hur en samling eller planerad aktivitet ska 

genomföras för att inkludera alla barn oavsett funktionsvariation?  

• Vad påverkar inkluderingen i leken då barn utan funktionsvariation 

leker med barn med funktionsvariation utifrån förskollärarnas 

observationer?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel nämns några av de tidigare undersökningar som gjorts kring 

området gällande barn med funktionsvariation.  

Isaksson (2009) skriver i sin avhandling om vilka insatser skolan använder 

till de barnen med behov av stöd. Han skriver om den spänning som finns 

mellan avvikelse och normalitet och hur skolan ses som en social arena. 

Isaksson (2009) skriver även om hur vikten av särskilt stöd har förändrats 

under de senaste två decennierna. Även om flera åtgärder kan ske av läraren 

så har specialpedagogens arbete kring utformade och utgörande av åtgärder 

blivit allt viktigare gällande specifika barns behov. Det framkommer om 

specialpedagogens uppgift att ge stöd åt det barn med funktionsvariation för 

att inte misslyckas i verksamheten då det gäller att uppnå de givna målen. 

Specialpedagogens arbete ska enligt Isaksson genomsyras i hela verksamhet-

en men ska även ske individuellt för de barn med funktionsvariation eller 

som behöver särskilt stöd (Isaksson, 2009). 

Plitz-Malkis & Sjögren Olsson (1998) skriver om hur barnens sociala ut-

veckling påverkar hur barnen känner delaktighet i gruppen på förskolan. Då 

barnen har någon att leka med så utvecklas det sociala och barnens empati-

känsla. Barn i åldrarna 3–5 ser ofta vänner som någon att leka med, det 

behöver alltså inte vara en långvarig relation utan någon vid det aktuella 

tillfället. Författarna skriver även om hur barnens fria lek är den situation 

som barnen har mest makt över och att styra själva, detta är en oerhört viktig 

roll i det sociala. Det är social kommunikation och social handling som är i 

fokus under leken, lek är ett brett begrepp som skiljer sig beroende på bar-

nens utveckling och deras förmåga till samspel. Plitz-Malkis & Sjögren 

Olsson har även sett att barnens förmåga att leka kommer påverka vilken 

status barnet får i gruppen. Då ett barn har bra social kompetens och är bra på 

att leka så kommer detta leda till att barnet får en högre status i gruppen än ett 

barn som inte leker lika bra och förstår de sociala i leken får en lägre status 

(Plitz-Maliks & Sjögren Olsson, 1998) 

Plitz-Malkis & Sjögren Olsson (1998) tar upp om förskollärarnas ansvar att 

förutsättningarna i gruppen är bra så kommer det att främja samvaron i 

gruppen och på så vis den sociala kompetensen. Då samvaron är bra så 

kommer gruppen enligt författarna bli en viktig resurs för individens utveckl-
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ing. Gruppens sammanhållning påverkas av vilken gemensam historia grup-

pen har och hur kommunikationen i gruppen är, om detta är bra så kommer 

det leda till en god atmosfär. Vidare menar Plitz-Malkis & Sjögren Olsson att 

barn som är i behov av särskilt stöd som saknar de lekfärdigheter som andra 

barn utan funktionsvariation ofta blir exkluderade i gruppen. Barnet med 

funktionsvariation blir då utstötta och det påverkar då barnets utveckling och 

gruppens samvaro blir då osäker och dålig. Detta påverkar då förskollärarnas 

arbete då klimatet i gruppen är dålig så finns risken att de känner stress för att 

motverka den dåliga sammanhållning som finns i gruppen.  

Hellström (1993) skriver om hur de rådande förhållandena i förskoleverk-

samheten kommer att påverka hur de barn som har någon form av funktions-

variation kommer få hjälp. Om förhållandena är bristfälliga kommer detta 

leda till att problemen i gruppen kommer att öka medan om förhållandena är 

goda så kan många problem förebyggas. Hellström beskrivet att barn i behov 

av stöd är i större behov av uppmärksamhet och hjälp än ett barn som inte har 

någon form av funktionsvariation. Barn med funktionsvariation faller ofta 

utanför gruppen då risken finns att barn utan funktionsvariation ser på dem 

som störande eller okänsliga gällande de sociala sammanhangen. Där av så 

kan barnen med funktionsvariation behöva extra stöd och uppmärksamhet för 

att på så vis hjälpa dem med det sociala och inkludera dem i gruppen (Hell-

ström, 1993)   

Hellström (1993) nämner vidare det ansvar som förskollärarna har i barn-

gruppen. Förskollärarna ska ansvara för att verksamheten är anpassad för alla 

barn oavsett funktionsvariation eller ej. Förskollärarna ska kunna få stöd från 

specialpedagoger anser Hellström, för att på så vis få vägledning i arbetet då 

det gäller att planera verksamheten så den gynnar alla barn. Hellström be-

skriver att man dock inte får glömma att det är en förskoleverksamhet och 

inte ett behandlingshem för barn i behov av särskilt stöd. Sammanhållningen 

och den trygghet som finns mellan personalen påverkar hur arbetet i verk-

samheten är. Då det finns en trygghet och man vet vad man ska göra och 

vilket ansvar man har leder till att samarbetet blir bättre. Förväntningarna 

som förskollärarna har på varandra i verksamheten är även det en faktor som 

kommer att påverka samarbetet. Är alla i personalgruppen tydliga och över-

ens om vilka förväntningar som finns på respektive personal så blir samar-

betet bättre. Då man arbetar i förskoleverksamhet och speciellt med i en 

grupp där det finns barn med funktionsvariation så är man i stort behov av 

varandra, man kan inte göra arbetet själv (Hellström, 1993). 
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Melin (2013) beskriver i sin avhandling vad social delaktighet handlar om. 

Den sociala delaktigheten är inget som ses som en självklarhet bara för att 

barnen är delaktiga i verksamheten. Melin anser att för att barnen ska vara 

socialt delaktiga krävs att fokus flyttas från barnen till de vuxna. Den sociala 

delaktigheten växer fram utifrån de vuxnas syn på barnen. De normer och 

värderingar som de vuxna besitter kan ses som både en möjlighet men även 

som ett hinder för barnens sociala delaktighet. Då pedagogerna ska anpassa 

verksamheten utifrån att det är barn med funktionsvariation så syns ett tydligt 

hinder för barns sociala delaktighet 

Melin (2013) skriver slutligen även om förskollärare i förhållande till leken. I 

studien framgår att pedagogerna stod på avstånd och observerade leken. Då 

de inte var i närheten av leken så såg de inte hur gemenskapen var, barn 

kunde då bli exkluderade utan att pedagogerna märkte något.  

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Då man läst den tidigare forskningen ser man tydliga likheter. Utifrån den 

forskning som nämns ovan ser man att den fria leken spelar stor roll för hur 

inkluderingen kan ske. Det blev även tydligt att förskollärarnas arbete avgör 

hur sammanhållningen i gruppen blir. Utifrån den tidigare forskningen så 

valdes de frågeställningar som används i denna undersökning. Att undersöka 

vad som påverkar både inkludering i samling och i den fria leken utifrån 

förskollärarnas perspektiv ger möjligheten att jämföra den tidigare forskning-

en som nämns ovan. 
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3 TEORI 

Detta examensarbete kommer utgå från det sociokulturella perspektivet där 

Lev Vygotskij är en av grundarna. Anledningen till valet av detta perspektiv 

är för att i detta arbete läggs det stor vikt vid det sociala och hur samspelet 

sker och ser ut. Inkludering handlar om vilken sammanhållning det finns i 

gruppen. Som det står i tidigare forskning så påverkar samspelet och inklude-

ringen i gruppen barnens utveckling. Inom alla perspektiv finns det fördelar 

och nackdelar, detta är något jag måste förhålla mig till i min undersökning. 

Därav har jag valt just detta perspektiv.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Detta perspektiv är något som Phillips & Soltis (2014) skriver om i sin bok. 

Det sociokulturella perspektivet så som de behandlar detta om hur man 

utvecklas i sociala sammanhang. I alla år har människor alltid levt i grupper 

och ses som sociala varelser. Författarna beskriver om hur skolan bör utgå 

från detta perspektiv då aktiviteterna bör utgå från att de kräver samarbete för 

att lyckas med uppgiften. Då lärare tvingar elever att göra uppgifter individu-

ellt strider detta mot det aktiva förhållningssätt och mot kommunikationen 

som bör finnas mellan eleverna. Förhållandet mellan individer och den 

sociala och kulturella omgivningen är viktig i det sociokulturella perspektivet 

för att individerna ska utvecklas. Phillips och Soltis beskriver om vad John 

Dewey betyder för det sociokulturella perspektivet. Dewey anser att aktivite-

terna som är i verksamheten ska vara meningsfulla och att de ska ske i 

samspel med andra elever. För att nå det verkliga lärandet så krävs det enligt 

Dewey att det genomförs ändamålsenliga aktiviteterna i samspel med andra.  

Även Säljö (2000) beskriver hur barnet redan som nyfött börjar lära sig i 

sociala sammanhang. Barn lär sig utifrån det sociokulturella perspektivet att 

observera andra och genom lekar då de samspelar med andra barn. I det 

sociokulturella perspektivet är samspel en central del. Samspelet sker med 

hjälp av språket som verktyg, vi kommunicerar med varandra och på så vis 

beskriver Säljö att vi delar på de erfarenheter man besitter. Genom språket 

kan vi beskriva och benämna ting så som t.ex. träd, fågel, bil och hus. Språ-

ket ger även möjlighet till att beskriva saker å ting med så som storlek, färg 

och form. Då man använder både språket och pekfingret så benämner Säljö 

detta som en indikativ funktion.  
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Aroseus (2013) beskrivning av detta perspektivet är att det vi lär oss sker i 

samspel med andra. Gruppen påverkar individens utveckling och vi individer 

påverkar gruppen.  Aroseus menar att vi inte blir människor förrän vi sam-

spelat med andra människor. Det negativa med detta perspektiv är att man 

lägger stort fokus på gruppen och det kan vara svårt att fokusera på individen. 

Alla individer har egna erfarenheter som påverkar hur individen utvecklas, 

detta får man inte glömma då man utgår från detta perspektiv. 

3.2 Centrala begrepp 

Phillips & Soltis (2014) skriver i deras bok om Lev Vygotskij och det är han 

som är grundaren till begreppet proximal utvecklingszon, denna zonen är 

mellan det som barnen kan själva och det som de kan med hjälp av en annan 

individ. Vygotskij menar att individers utveckling sker i samspel med andra 

individer.  

Säljö (2000) beskriver begreppet Mediering, detta begrepp beskriver den 

samverkan som finns mellan människor och olika artefakter för att man ska 

kunna förstå och agera i omvärlden. Mediering är ett centralt begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet.  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

För att kunna besvara frågeställningar och uppnå syftet i denna studie valdes 

en kvalitativ ansats. En kvalitativ intervjustudie ansågs mest lämplig för att 

kartlägga och tematisera respondenternas erfarenheter och upplevelser av hur 

barn med funktionsvariation blir inkluderade i förskoleverksamheten.  

 

Christoffersen & Johannessen (2015) förklarar vad det innebär att göra 

ostrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju liknar enligt författarna 

mer ett samtal och känslan under intervjun är inte lika formell som under en 

strukturerad intervju. Vidare skriver författarna att genom att intervjun känns 

informell kan detta leda till att stämningen känns lättare och respondenten 

(den som intervjuas) får lättare att prata. Denna intervjutyp har ett fåtal frågor 

som inte måste följas till fullo.  

Genom att skapa en intervjuguide som kommer vara grunden under intervju-

erna så kommer intervjuerna troligtvis hålla sig inom det valda området. 

Dock kommer det uppkomma följdfrågor och frågorna kommer variera 

utifrån de svaren som ges. För att nå de tankar och erfarenheter som finns 

måste det finnas möjlighet att ställa följdfrågor.  Intervjun blir då mer flexibel 

och kan få mer insikt i informantens erfarenheter. Bryman (2002) skriver i 

sin bok om kvalitativa intervjuer där han nämner ostrukturerade intervjuer 

som en av formerna för att lyckas med en kvalitativ intervju. Under en 

kvalitativ intervju läggs mer fokus på den som intervjuas och vilka svars som 

ges än på den som intervjuar och dennes intresse.  

För att kunna besvara frågeställningar och uppnå syftet i denna studie, valdes 

en kvalitativ ansats. En kvalitativ intervjustudie ansågs mest lämplig då det 

ges möjlighet till att ställa följdfrågor och man får en tydligare inblick i 

förskollärarnas synsätt.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag som intervjuar inte ska missa 

något och ska kunna få möjlighet att lyssna på intervjun flertal gånger. 

Intervjuerna kommer även spelas in för att jag då kommer kunna vara mer 

delaktig i respondenternas svar och kunna ställa följdfrågor till skillnad om 

jag skulle sitta och föra anteckningar under intervjun samtidigt som följdfrå-

gor ställs. Jag såg en stor risk med att inte spela in, risken är att jag missar 

intressant och viktig information.  
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 Förskollärarna kan svara så som de tror att jag som intervjuar vill att de 

svarar. Därav har jag valt att använda mig av en öppen ostrukturerad intervju 

för att på så vis få en mer naturlig stämning. Jag kommer även att kunna 

ställa följdfrågor på de svar jag får och på så vis så kommer svaren och 

frågorna under de olika intervjuerna variera. Detta ser jag som en fördel då 

jag kan få en större inblick i hur förskollärarnas erfarenheter är gällande hur 

de ser på hur gruppens sammanhållning då det finns barn i gruppen som har 

någon form av funktionsvariation. Genom att genomföra tre intervjuer så 

kommer fokus ligga på kvalitet istället för kvantitet. Intervjuerna kommer 

variera och ge olika svar, på så vis kommer de vara svårt att jämföra de med 

varandra. Jag kommer då att kunna se de olika svaren och sätta dem i relation 

till den tidigare forskning som nämnts ovan och då se de likheter som finns 

med de resultat som den tidigare forskningen har visat. 

4.2 Urval 

De som jag intervjuade var utbildade förskollärare som arbetat eller arbetar 

med barn med funktionsvariation. Jag valde att använda mig av tre intervjuer. 

Jag valde att använda mig av endast tre intervjuer då det under ostrukturerade 

intervjuer kan framkomma mycket material. Att endast använda sig av tre gör 

att jag kan lägga mer fokuset på dessa tre. Hade jag velat haft mer intervjuer 

hade jag troligtvis valt en någon annan form av intervjuer. De tre responden-

terna har arbetat olika länge i förskolan. Det är inte alla av de tre som arbetar 

med barn med funktionsvariation idag utan har arbetat mycket med det under 

tidigare år. Det som skiljer sig är även när de utbildade sig. Anledningen till 

att deras ålder eller år av erfarenheter inte nämns är för att det inte är intres-

sant för undersökningen. 

4.3 Genomförande 

Jag började med att kontakta olika förskollärare för att beskriva vad detta 

examensarbete handlar om och sedan frågade jag dem om de ville vara 

delaktiga i en intervju. De som valde att delta fick då ett informationsbrev 

(bilaga 1) med ytterligare information. Anledningen till att jag inte gick via 

förskolechefen är för att jag sedan tidigare frågat förskollärare om de skulle 

vilja delta. Jag anser också att det blir mer personligt att fråga dem själv om 

de vill delta istället för att gå via chefen då det finns risk att det blir missar 

gällande information och man får då svar direkt om de vill delta eller inte. 

Det fanns även respondenter som inte arbetar med barn med funktionsvariat-
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ion idag och den chef som var aktuell då respondenten arbetade där inte 

arbetar som chef längre.  

Därefter fick de frågan om det var något mer de funderade på inför intervjun 

och det lämnades ut samtyckesbrev som de fick skriva på innan intervjun 

påbörjades. När intervjuerna skulle börja så börjades inspelningen. Under 

intervjun så användes en intervjuguide (bilaga 2) som en mall men intervju-

erna var ostrukturerade så frågorna varierade beroende på de svar som gavs. 

Det ställdes följdfrågor på de svaren som gavs istället för att avbrytas för att 

besvara nästa fråga.   

Den första intervjun som gjordes skedde hemma hos respondenten. Det var 

respondenten själv som önskade att intervjun skulle ske i hemmet och inte på 

någon annan plats. Det som sågs som en risk att störa i intervjun var att 

respondentens sambo befann sig i hemmet samt två hundar. Detta var dock 

inget problem då intervjun skedde i ett separat rum där varken sambo eller 

hundar befann sig. Det hela började med att vi småpratade om utbildningen 

för att på så vis lätta på stämningen. Därefter skulle intervjun påbörjas, 

respondenten informerades om att inspelningen nu skulle börja. Intervjun tog 

30 minuter men totalt med samtalet före och de diskussioner som uppkom 

efter intervjun tog det 2 timmar.   

Den andra intervjun gjordes på förskolan där respondenten arbetar. Detta 

valdes av respondenten då den valde att göra det under hens rast. Intervjun 

gjordes på ett kontor där endast respondenten och den som ledde intervjun 

befann sig. Det fanns inget som riskerade att störa intervjun då de andra som 

arbetar på förskolan informerats om att det skulle genomföras en intervju och 

i vilket rum det skulle ske. På samma som den första intervjun började även 

denna med småprat om utbildningen och hur det är att arbeta på förskola. 

Därefter påbörjades intervjun och inspelningen startade. Totalt tog intervjun 

45 minuter.  

Den tredje intervjun gjordes även den på förskolan där respondenten arbetar. 

Anledningen till att intervjun genomfördes på arbetsplatsen var utifrån 

respondentens önskemål och det passade att genomföra då respondenten 

slutade för dagen. Respondenten och den som leder intervjun träffades någon 

dag innan det var dags för intervju. Anledningen var att de skulle diskutera 

intervjun och även få en bild av varandra. När det var dags för intervju 

befann de sig i förskolans personalrum. Klockan var 12:30 och risk fanns att 

vi skulle bli distraherade av förskolans hygiensansvarige och även av annan 

personal som skulle ha rast. Detta visade sig dock inte vara några problem då 

intervjun skedde utan några distraktioner. Intervjun tog 45 minuter.   
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4.4 Databearbetning 

Data bearbetas med hjälp av Hayes (2000) induktiva tematiska analys. 

Utifrån Hayes (2000) så ska materialet börjas med att förberedas och tran-

skriberas så det blir överskådligt. Därefter ska allt läsas igenom och de 

relevanta och intressanta delar noteras. Då de noteras så ska det sorteras för 

att på så vis sedan kunna bilda teman. När man funnit de teman som ska 

användas ska dessa definieras. För att stödja de teman man valt använda sig 

av citat från intervjuer för att kunna styrka de teman som ska användas.  

De tre intervjuer som skett har spelats in. Arbetet börjar alltså med att lyssna 

på inspelningarna en i taget och transkribera dessa. När transkriberingen av 

alla intervjuer var klara började jag se över och skriva ner det viktigaste i 

varje intervju på post-it lappar. Varje intervju fick en egen färg då jag skulle 

jämföra de olika intervjuerna. Då detta moment var klart började jag leta 

likheter och skillnader för att kunna hitta olika teman. Slutligen hade teman 

hittats och jag började studera om det gick att slå samman några teman till ett 

tema. Jag kom fram till att 4 teman skulle kunna sammanfatta det viktigaste i 

alla intervjuer samt kunna svara på syftet och de frågeställningar som finns i 

detta examensarbete. De teman som kommer användas är samling, diagnos, 

inkludering och acceptans. Dessa teman kommer det finnas mer information 

om i stycket resultat.  

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Bryman (2002) skriver om reliabilitet och validitet. Reliabilitet nämns det 

mest om då man gör en forskning där fokus är kvantitet före kvalitet. Då man 

gör en stor undersökning då det är en stor mängd deltagare så kan man se om 

det är en hög eller låg reliabilitet. Då man använder sig av exempelvis en 

enkätundersökning och om den skickas ut till 10 personer då resultatet kan 

variera beroende på vilka man skickar ut till, reliabiliteten blir då låg. Skickas 

enkäten däremot ut till 1000 personer så kommer reliabiliteten vara högre för 

om någon annan genomför samma undersökning är chanserna högre att 

resultaten kommer vara den samma. Inom validitet så anser några av metodo-

logerna att det då handlar om att jämföra de resultat som man får med 

varandra och hur de liknar varandra. (Bryman, 2002)  

Bryman (2002) beskriver vad reliabiliteten och validiteten har för betydelse i 

en kvalitativ forskning. Dels nämner Bryman extern reliabilitet där det 
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beskrivs som svårt att öka reliabiliteten då man genomför kvalitativ forsk-

ning. Anledningen till att det är svårt är för att det inte går att stoppa de 

sociala betingelser som sker i den sociala miljön. Detta påverkar då reliabili-

teten då det sociala ofta ändras. Vidare beskriver Bryman extern validitet där 

det kopplas till i vilken grad de resultat som framkommer kan generaliseras 

till andra situationer och sociala sammanhang. Då det genomförs en kvalita-

tiv forskning kan detta ses som ett problem då urvalet ofta är begränsade. 

(Bryman, 2002) 

Bryman (2002) beskriver även generaliserbarhet i samband med en kvalitativ 

forskning. Forskare menar att då det genomförs en kvalitativ forskning med 

ett ostrukturerade intervjuer så är det nästintill omöjligt att se resultaten som 

generaliserbara. Anledningen till detta beskriver Bryman är på grund av att 

de ostrukturerade intervjuerna sker med ett fåtal respondenter och då inte kan 

anta att detta då går att generalisera till andra miljöer.  

I detta arbete så kommer fokus ligga på validitet.  Eftersom jag kommer 

genomföra få intervjuer men på så vis djupare intervjuer så kommer jag inte 

kunna se en hög reliabilitet. Hade jag däremot använt mig av enkäter som jag 

skickat ut till en större grupp hade jag kunnat jämfört svaren och på så vis fått 

en undersökning där reliabiliteten varit hög.  

Resultaten som framkommer i detta examensarbete går inte att generalisera 

då det endast genomfördes tre ostrukturerade intervjuer så går det inte uttala 

sig om att detta gäller alla.  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om vilka krav som finns för hur de som 

medverkar i undersökningen ska behandlas. Det är viktigt att deltagarna i 

undersökning ska få veta syftet med arbetet och att de kan när de vill avbryta 

deras deltagande. Deltagarna måste ge sitt samtycke att de vill delta i under-

sökningen innan man påbörjar intervjun. Det är även viktigt att informera om 

att de när som helst kan ställa frågor om undersökningen och att deras ano-

nymitet ska vara skyddad. Med att deras anonymitet ska vara skyddad inne-

bär att den som läser examensarbetet ska inte kunna identifiera vem som 

intervjuats eller vart den som intervjuas bor eller arbetar. Det som sägs om 

arbetet ska vara sanning och man ska kunna stå för det som sägs. Det krävs 

även att man är öppen med studien och kan berätta om studiens metod och 

syfte.  



Barn med funktionsvariation i förskolan  Sandra Fagerlind 

17 

 

Enligt den nya lagen gällande GDPR (General Data Protection Regulation) 

så måste alla personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Innan intervjuerna 

påbörjades så söktes ett godkännande för att få behandla personuppgifter som 

kan komma att nämnas under intervjuerna. Då blanketten är inlämnad och 

handledaren skrivit under och universitetet godkänt att personuppgifter 

kommer behandlas så ges blanketten tillbaka med ett diarienummer. Det 

diarienummer som gäller för detta examensarbete är HS 2018/1056 

Då intervjuerna skulle påbörjas lämnades informationsbrevet (bilaga 1) ut 

och sedan fick respondenterna skriva under sitt samtycke. De blev informe-

rade om att även fast de skrivit under så kan de när som helst avbryta sitt 

deltagande utan konsekvenser och materialet kommer att raderas.  
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5 RESULTAT 

Förskollärarna delade generöst med sig av sina erfarenheter och utifrån 

analys av empirin framkom fyra huvudteman som ämnar besvara studiens 

frågeställningar. Resultatet presenteras genom dessa teman och beskriver de 

viktigaste aspekterna av förskollärarnas upplevelser av hur barn med funkt-

ionsvariation blir inkluderade i förskoleverksamheten.  

De slutgiltiga fyra teman var samling, diagnos, inkludering och acceptans.  

Frågeställningarna som denna studie utgick från var:  

• Vad är det som påverkar hur en samling eller planerad aktivitet ska 

genomföras för att inkludera alla barn oavsett funktionsvariation?  

• Vad påverkar inkluderingen i leken då barn utan funktionsvariation 

leker med barn med funktionsvariation utifrån förskollärarnas 

observationer?  

 

5.1 Inkludering i samling oavsett funktionsvariation 

eller inte  

Då respondenterna fick besvara frågorna gällande inkludering i samling så 

framkom liknande svar. De beskrev vad samling innebar för dem och de 

ansåg att deras tankar gällande diagnos påverkar hur samlingen och arbetet 

är. Då förskollärarna är medvetna om diagnos eller ej så kan de anpassa 

verksamheten utifrån alla barns behov.  

5.1.1 Samling 

Samling är en aktivitet som är styrd som ofta sker på morgonen i samband 

med frukt. Detta är ett tillfälle då ofta dagen gås igenom och vilka barn som 

är på förskolan. En av de frågeställningar som ställs i detta examensarbete 

handlar om vad som påverkar hur barn med funktionsvariation inkluderas i 

samlingen.  

De tre respondenterna hade olika tankar om vad samling är och om det ens 

ska genomföras samlingar i verksamheten.  

 Den första respondentens tankar gällande samling var intressant då respon-

denten inte ansågs att samlingar ska genomföras. Hen anser att man inte ska 

använda sig av samlingar bara för att ha samling. De använde sig av temaar-



Barn med funktionsvariation i förskolan  Sandra Fagerlind 

19 

 

bete istället där det naturlig uppkom samlingar gällande temat. Under dessa 

samlingar så kunde de som ville vara delaktiga.  

”Vi har tagit bort samlingar då jag inte tycker vi ska ha 

samlingar bara för att ha samlingar. De aktiviteter vi har 

ska vara till för alla och det anser inte jag att samlingar 

är” (Respondent 1)  

Respondenten berättade hur de istället för samlingar använde sig av olika 

teman och i dessa teman så hade en variant till samling som var frivilliga. 

Valet av teman skedde utifrån barnens intresse och det barnen visade sig vara 

intresserade av. Under de samlingar som de hade under temat så kunde 

barnen vara delaktiga men om barnen inte var intresserade så var det alltid en 

pedagog tillgänglig i ett annat rum så barnen kunde välja att gå dit. De 

samlingar som genomfördes var mer som en diskussion och introduktion till 

temat. Enda tillfället som de hade styrda samlingar där alla skulle vara 

delaktiga var i samband med att någon fyllde år. Anledningen till att de hade 

samlingar vid dessa tillfällen var för att lära och visa barnen hur man visar 

respekt.  

Den andra respondenten pratade mycket om samling och vad hen tänkte på 

när det gällde att genomföra samling. Respondenten såg inte samlingarna 

som ett tillfälle för lärande men anser ändå att samling är något som bör ingå 

i verksamheten. Målet som de har på denna avdelningen där alla skulle vara 

delaktiga men det berodde på barngruppen. Det finns inga tydliga ramar för 

hur de genomför samlingar utan det varierar beroende på barngrupp och 

varierar även under terminens gång. Respondenten berättar om hur de anpas-

sade samlingar till varje barns behov, var det ett barn som behövde sitta i knä 

eller hålla ett föremål i handen så var detta accepteras. 

”H*n fick stå i fönstret och hoppa under samlingar och på 

så vis var h*n delaktig. Vi var överlyckliga för h*n var med 

och ville vara med. Genom att ge barnen möjlighet att vara 

delaktig utifrån sina egna val så känner barnet att det är 

inkluderat även fast det kanske inte ser ut som det.” (Re-

spondent 2)  

Respondenten ville gärna ha aktiva samlingar där barnen får vara aktiva och 

på så vis vara delaktiga. De samlingar som de hade för tillfället var inte 

styrda och tydliga, pedagogerna påbörjade samling och barnen anslöt sig och 

på så vis så blev det en samling även fast de inte tydligt berättade att det 

skulle vara samling. Respondenten berättar även om hur de en period hade 

samling vid matbordet, barnen satt då på deras platser och pedagogen ledde 
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samlingen. Däremot berättar hen att vid vissa tillfällen så krävs det att det är 

en styrd samling.  

Den tredje respondenten gav samma svar som respondenten ovan. Respon-

denten anser inte att man ska genomföra samlingar då det inte fungerar för 

alla.  

”Samlingar är totalt oviktigt då det inte passar alla. Att 

tvinga barnen att sitta still på en stol och lyssna på en pe-

dagog ser jag inte som en lärandesituation.” (respondent 

3)  

Däremot ser respondenten att en typ av samling kan ske i samband med ett 

avbrott, till exempel i samband med att leken ska avslutas för det är dags för 

lunch. Denna så kallade samling var inte styrd utan det var mer för att samla 

alla barn innan det var dags att äta.  

Den tredje respondenten berättar om hur de delade upp barngruppen i mindre 

grupper. Hur grupperna delades upp delades upp på olika vis, antingen 

utifrån barnens utveckling eller så kunde de blanda. Anledningen till att de 

blandade var för att barnen ska kunna se och lära av varandra, risken med 

detta var att de barnen som inte var lika långt i sin utveckling känner sig 

sämre än de andra barnen. I dessa mindre grupper så genomförs olika styrda 

aktiviteter.  

5.1.2 Diagnos 

Utifrån den intervjuguide som användes så var det en fråga som handlade om 

vad som krävs för att respondenterna skulle se ett barn som ett barn med 

funktionsvariation.  

Den första respondenten berättar om hur hen har en positiv bild på barn med 

funktionsvariation. Respondenten anser att det viktigaste handlar om ur 

pedagogerna lägger upp vardagen och de aktiviteter de har i verksamheten 

sker. Det som är fördelen med att barnet fått diagnos på en funktionsvariation 

kan då förståelsen för vad man bör tänka på i arbetet med barnet.  

”Oavsett om de har diagnos eller svårigheter handlar det 

om hur jag lägger upp vardagen. Det är aldrig barnet som 

ska anpassas utan det är mitt arbete som ska anpassas uti-

från barnens behov.” (respondent 1) 

Den andra respondenten anser att barnen inte behöver en diagnos från en 

läkare för att det ska ses som ett barn med funktionsvariation. Respondenten 

anser att barnen har rätt att få diagnos för att på så vis ska kunna få diagnos 



Barn med funktionsvariation i förskolan  Sandra Fagerlind 

21 

 

för att vi ska veta hur man ska hjälpa till. Diagnosen kan fort ses som en 

negativ stämpel för barnen och bli ett hinder för barnen. Respondenten 

känner sig dubbel i denna fråga.  

”De ska ha den rätta hjälpen oavsett diagnos eller inte. Ser 

jag att ett barn behöver extra stöd inom ett område ska 

detta ges utan att jag fått ett papper där det står en dia-

gnos.” (respondent 2)  

Den tredje respondenten ser att funktionsvariation inte behöver vara något 

bestående utan det kan vara något som barnet behöver extra stöd i under en 

kortare period. Då respondenten hör begreppet funktionsvariation ser hen det 

som ett bredare begrepp, däremot begreppet funktionsnedsättning kopplar 

respondenten till något bestående. Hen ser alla barngrupper med barn med 

funktionsvariation då det alltid finns barn i behov av stöd men att det inte 

finns någon diagnos. Respondenten berättar om hur något av det viktigaste i 

arbetet med barn med funktionsvariation handlar om att ta reda på varför. 

Hen anser att det alltid finns en orsak till varför barnet behöver stöd.  

”Funktionsvariation behöver inte vara bestående utan kan 

vara ett behov där och då. Hade det däremot varit begrep-

pet funktionsnedsättning hade jag nog sett det som något 

som är bestående. Jag anser dock att då det handlar om en 

funktionsvariation är det alltid något som är grunden till 

detta. Det är mitt uppdrag att ta reda på vad det är och 

hjälpa barnet. ” (respondent 3) 

Respondenten berättar om hur viktigt det är att lära känna barnen för att 

kunna se vilka behov alla barn har för att kunna ge det stöd som varje barn 

behöver.  

5.2 Förskollärarnas observationer gällande inkludering 

i leken.  

Den andra frågeställningen som denna studie utgår från handlar om vad som 

påverkar hur barn utan funktionsvariation inkluderar barn med funktionsvari-

ation i leken. Denna studie utgår från förskollärarnas synvinkel så inklude-

ringen i leken är utifrån förskollärarnas observationer.  

Respondenterna ansåg att inkludering i leken påverkas av hur personalen 

arbetar inkluderande. De nämnde även om acceptans, de menar att då förskol-

lärare och andra vuxna visar acceptans och accepterar allas olikheter så 

kommer barnen lättare acceptera allas olikheter.  
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5.2.1  Inkludering  

Inkludering kan ses på många olika sätt. Under intervjuerna dök det upp flera 

funderingar som vad inkludering är, hur syns inkludering och kan alla bli 

inkluderade?  

Under den första intervjun som genomfördes så berättar respondenten om hur 

hen anser att det är för mycket fokus på inkludering. Det blir så mycket fokus 

på inkludering och att alla ska vara med så man inte märker att andra barn 

blir exkluderade. Respondenten anser att inkludering syns då barnen förmed-

lar en känsla. Då ett barn tar kontakt med vuxna och med andra barn så är 

barnet oftast inkluderat.  

”Inkludering för mig är när ett barn visar glädje och till-

hörighet. Inkludering för mig är inte att alla måste vara 

med i alla aktiviteter. Målet är att alla ska vara inklude-

rade på det vis de är bekväma med.” (respondent 1) 

Den andra respondenten anser att inkludering är när alla får vara med på sina 

egna villkor. Inkludering kan lätt ses som att alla ska vara med men det är 

inte inkludering enligt respondenten. Respondenten anser att barn är inklude-

rade utifrån barnens behov. Vill ett barn stå och kolla på avstånd då man har 

en samling så är detta barnet då inkluderat utifrån vad barnet vill och känner 

sig trygg i.  

”Alla barn får vara med på sina villkor och man ser till 

den individen det gäller. Att ett barn känner sig inkluderat 

då det är med och pratar i varje aktivitet innebär inte att 

ett annat barn känner sig inkluderat i samma situation.” 

(respondent 2) 

Den tredje respondenten anser att inkludering är att alla har en plats. Att alla 

blir respekterade och accepterade oavsett funktionsvariation eller inte. Re-

spondenten nämner att exkludering är när man medvetet inte tar in någon i 

gruppen.  

”När det gäller barn måste man vara med för att se vad 

som händer för att förklara vad inkludering är. Vi pedago-

ger måste vara observanta för att se om det sker någon ex-

kludering. Det är vårt arbete att se till att alla har en plats 

i verksamheten som barnet känner sig trygg i.” (respondent 

3) 
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Respondenten berättar om hur vi inte kan förvänta sig att barn ska veta vad 

inkludering och exkludering är. Leker barn och några av barnen ser något 

som lockar deras intresse och springer dit utan att berätta för det andra barnet 

de lekte med så sker en omedveten exkludering. Barnen är inte medvetna om 

att de exkluderar det sista barnet utan de ser något som ser mer intressant ut. 

Som pedagog i denna situation måste man prata med barnen och förklara 

situationen och hur det kändes för det barnet som blev lämnat.  

Den tredje respondenten nämner även om att det oftast finns en anledning till 

att ett barn exkluderas istället för att inkluderas. I denna situation är det 

pedagogernas arbete att ta reda på varför barnet exkluderas och hitta en 

lösning för att barnet ska inkluderas.  

5.2.2 Acceptans 

Acceptans handlar om hur man accepterar andra oavsett olikheter eller 

likheter.  

Den första respondenten berättar om hur barnen oftast inte har lika många 

förutfattade meningar än vad vuxna har. Det respondenten märkt är att de 

första gångerna som barnen träffade ett barn med funktionsvariation så var de 

andra barnen lite tillbakadragna. Efter att barnen träffats några gånger så 

började barnen hjälpa de barnen med funktionsvariation istället för att dra sig 

undan  

”Ha respekt för varandra och varandras olikheter. Visa att 

det inte är okej att skjuva ut någon och ha en öppen dialog 

med barnen. Börjar vi viska och undvika samtal gällande 

olikheter och funktionsvariation så kommer ju barnen 

också undvika det som ses som annorlunda.” (respondent 

1) 

Den första respondenten menar att det viktigaste är pedagogernas arbete och 

att pedagogerna visar att de inte har några fördomar och att de pratar med 

barnen. Barn gör inte som vi säger utan som vi gör, därför är pedagogernas 

arbete så oerhört viktigt. Respondenten anser att om vi inte arbetar med att få 

bort de fördomar som vi har så kommer barnen då märka detta och de kom-

mer även de få fördomar.  

Den andra respondenten pratar om hur de barnen utan funktionsvariation 

accepterar de barn med funktionsvariation. Respondent upplevde att barnen 

med funktionsvariation accepterades av de andra barnen. Anledningen till att 

det var så accepteras tror respondenten beror på den öppenhet som finns hos 

personalen. Det är viktigt att pedagoger har en öppen dialog med vårdnads-
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havare, kollegor och med de barnen i gruppen. Finns det en öppenhet så är 

det lättare att barnen accepterar det barnet med funktionsvariation.  

”Jag upplevde att det var en självklarhet att barnen med 

funktionsvariation accepterades. Vi hade alltid en öppen 

dialog med barnen, vårdnadshavarna och kollegor. Detta 

tror jag gör att det såg som en självklarhet att alla accepte-

rades.” (respondent 2) 

Den andra respondenten menar alltså att om det finns en öppenhet kring 

funktionsvariation så kommer det accepteras på ett bra vis. Om det ska döljas 

att det är ett barn med funktionsvariation så kommer barnen få svårare att 

acceptera detta. Det krävs att det är en öppenhet både mellan personal och 

vårdnadshavare, personal och barn och även mellan barnen. Känner alla 

parter att det är accepterat att prata om funktionsvariation och allas olika 

behov så blir det då mer en naturlig del i vardagen.  

Den tredje respondenten pratar oerhört mycket om exkludering och accep-

tans. Då det sker en exkludering i gruppen så kommer barnen inte acceptera 

att alla inte är lika och alls lika värde. Respondenten berättar om hur de delar 

in barngruppen i mindre grupper även i leken. Då de har gjort detta så har de 

märkt en större acceptans i gruppen. Barn blev på ett vis tvingade att leka 

med varandra men de fick barnen lära känna varandra på en annan nivå. De 

fick testa att leka med de barnen som de inte var vana att leka med. Detta var 

något de gjorde oavsett om det fanns barn med funktionsvariation eller inte.  

Respondenten berättar om hur hen aldrig sett någon form av exkludering då 

det var ett barn som hade en funktionsvariation som märktes tydligt. Var det 

en tydlig funktionsvariation så blev de accepterade snabbare än om det inte 

märktes lika tydligt. Barnen blev då omsorgsfulla och tog hand om det barnet 

som hade en form av funktionsvariation. 

”Är det en tydlig sak, då är det aldrig några problem! De 

tar hänsyn och respekterar allt. Enda gången det kunde 

uppstå frågetecken hos barnen var då det var något barn 

som hade en funktionsvariation som man inte såg på 

samma sätt. Då var det upp till oss pedagoger att förklara 

och vara öppna med vilka behov just det barnet har.” (re-

spondent 3) 

Respondenten nämner även om öppenhet. Då pedagogerna är tydliga och 

beskriver vilka behov barnet med funktionsvariation har och varför det barnet 

med funktionsvariation gör och är som den är så accepteras barnet direkt. 
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5.3 Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur barn med funktionsva-

riation blir inkluderade i förskoleverksamheten utifrån förskollärarnas obser-

vationer. För att besvara detta syfte så skapades två frågeställningar för att 

undersöka vad som påverkar hur barn med funktionsvariation blir inklude-

rade i samling och vad som påverkar hur barn med funktionsvariation blir 

inkluderade i leken av barn utan funktionsvariation utifrån förskollärarnas 

observationer.  

Gällande den första frågeställningen så framkom tankar kring vad en samling 

är och hur verksamheten ska struktureras. Respondenterna ansåg att samling 

inte är en viktig del i verksamheten då de inte ansåg att det var en stund för 

lärande. Det framkom även att de inte hade samling som en del av verksam-

heten då det inte passar alla, däremot hade de styrda aktiviteter. Responden-

terna nämnde även betydelsen av att barnen får diagnos. Att barnen får en 

diagnos kan underlätta för förskollärarna att planera verksamheten utifrån alla 

barns behov. De nämner även att en diagnos inte ska påverka om ett barn får 

extra stöd eller inte, men att det kan underlätta för at veta hur man ska arbeta 

för att alla barn ska få det stöd och få sina behov tillgodosedda.  

Då det gäller den andra frågeställningen gällande vad som påverkar inklude-

ring i leken framkom främst två områden. Det var inkludering och acceptans, 

detta anser de påverkar hur barnen inkluderar varandra. Då förskollärarna har 

ett inkluderande arbetssätt så visar det sig att även barnen inkluderar 

varandra. Det framkom även frågor gällande vad inkludering är och att det 

inte behöver vara att alla ska vara delaktiga i alla lekar eller aktiviteter. Det 

handlar mer om att barnen ska känna att de får vara delaktiga och känner en 

trygghet. Respondenterna nämnde om acceptans och om hur det påverkar 

inkludering. Då förskollärarna visar acceptans och pratar öppet om de funkt-

ionsvariationerna eller olikheter/likheter som finns i gruppen så kommer 

barnen lättare acceptera andra. Att barnen accepterar andra så kommer detta 

leda till inkludering då de har en förståelse för att alla är olika.   
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att utifrån en kvalitativ ansats undersöka de 

subjektiva upplevelserna av förskollärares erfarenheter och tankar kring hur 

barn med funktionsvariation blir inkluderade i förskoleverksamheten utifrån 

förskollärarnas observationer. Förskollärarnas egna erfarenheter och uppfatt-

ningar om vad som har varit verksamt, positivt och negativt söktes. De har 

delat med sig av sina erfarenheter och efter analys av empirin framkom fyra 

huvudteman, vilka presenterades i resultatet. De slutgiltiga fyra teman var 

samling, diagnos, inkludering och acceptans.   

Studiens resultat visar sammanfattningsvis att förskollärarnas upplevelser av 

hurbarn med funktionsvariation blir inkluderade i förskoleverksamheten 

påverkas av förskollärarnas arbete och tankar.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

De resultat som framkom under intervjuerna har både likheter och skillnader. 

Tankarna gällande samling var något som skiljde sig åt i de tre intervjuerna. 

Någon ansåg att samlingar var onödiga, någon hade samlingar men ansåg inte 

att det var ett tillfälle för lärande och en annan hade samlingar men de var 

frivilliga till en viss mån.  En av de frågeställningar som ställs handlar om 

vad som påverkar hur barn med funktionsvariation inkluderas i samlingar.  

Detta kan kopplas till Skolverket (2015) som skriver om hur verksamheten 

ska anpassas för alla.  

Förskollärarna har olika tankar här. Att samlingarna skulle vara frivilliga 

innebär att de som vill får vara med, men hur blir då arbetet med inkludering. 

Att då inkludera alla fast alla inte måste vara med, här finns då en risk att det 

alltid kommer vara samma barn som undviker samlingarna.  

Under en av intervjuerna berättar respondenten om att de har samlingar men 

inte i syfte för lärande. Under dessa samlingar fick alla barn vara delaktiga 

men utifrån deras egna behov. Var det ett barn som inte ville sitta med i 

gruppen utan stå på avstånd och kolla på. På detta vis så får alla vara delakt-

iga och inkluderade utifrån deras egna behov.  
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Den förskolläraren som valt att ta bort samlingar ser jag som mer positivt då 

det är samma för alla. Här delade de däremot upp barngruppen i mindre 

grupper. Fördelen då är att alla barn blir sedda på ett annat vis. Frågan är då 

hur ska uppdelningen ske. Delar de utifrån att alla är på samma nivå eller 

blandar de. Om de har de barnen som är på samma nivå i samma grupp så 

kan aktiviteterna lättare anpassas efter barnens behov, risken är då att nivån 

blir för låg och att det inte sker någon större utveckling. Om de däremot 

blandar grupperna så kan barnen hjälpa varandra att utvecklas. Här finns det 

dock två risker. Att nivån blir för låg för de som kommit lite längre i utveckl-

ingen eller att de barn som inte kommit lika långt ger upp för de anser sig 

själva som sämre än de andra.  

Detta är alltså något som det inte finns något tydligt svar på, hur anpassar 

man verksamheten bäst.  

Plitz-Malkis och Sjögren Olsson (1998) menar att det är förskollärarnas 

ansvar att främja samvaron och detta sker genom att alla barnen ges de rätta 

förutsättningarna. Då det är en god samvaro så kommer detta leda till en 

bättre social kompetens. De skriver även om att sammanhållningen i gruppen 

påverkas av hur kommunikationen i gruppen är. 

Under intervjuerna så nämndes mycket om öppenhet och om god kommuni-

kation. De ansåg att om det fanns en god kommunikation och en öppenhet 

om barn med funktionsvariation så hade de barn utan funktionsvariation 

lättare att acceptera detta. Den öppenhet som nämndes gällde både mellan 

barnen, mellan pedagoger och barn men även mellan vårdnadshavare och 

barn. Respondenterna ansåg att öppenheten var ett krav för att få god sam-

manhållning i gruppen. Barn utan funktionsvariation inkluderade då barn 

med funktionsvariation i leken för att det fanns en förståelse för de olika 

behoven och även till det barnet med funktionsvariations beteende.  

Vikten av god kommunikation går in linje med tidigare forskning (Plitz-

Malkis och Sjögren Olsson, 1998) 

Hellström (1993) skriver om hur förskollärarna ansvarar för att verksamheten 

ska anpassa för alla barn. Hellström nämner även om hur viktigt det är att det 

finns en god sammanhållning mellan personalen och hur det påverkar verk-

samhetens sammanhållning. Hellströms tankar speglas i respondenternas syn 

på öppenhet och god kommunikation.  

 

Detta examensarbete utgår från två olika frågeställningar. Den första fråge-

ställningen nämns ovan och den andra handlar om hur barn utan funktionsva-



Barn med funktionsvariation i förskolan  Sandra Fagerlind 

28 

 

riation inkluderar de barn med funktionsvariation i leken utifrån förskollärar-

nas observationer.  

Respondenternas tankar kring hur barnen inkluderar är att de barnen med 

funktionsvariation oftast inkluderas. De tar upp om hur barnen inte har de 

förutfattade meningar som vi vuxna ofta besitter. Tack vare pedagogernas 

öppenhet så accepterar barnen de olikheter som finns och inkluderar alla. 

Barnen med funktionsvariation får stöd av pedagogerna i det sociala och 

barnen har en förståelse för att alla inte är lika. Sammanhållningen i gruppen 

beskriver respondenterna som god och att det inte sker någon form av exklu-

dering på grund av funktionsvariation.  

Melin (2013) tar upp om den sociala kompetensen och om hur det påverkas 

av de vuxnas syn på barnen. Att det ska vara en självklarhet att barnen är 

socialt delaktiga är inte självklart och att det är de vuxnas normer och värde-

ringar som avgör hur den sociala delaktigheten kommer att utformas.  

6.2 Teoridiskussion 

Utifrån det teoretiska perspektiv som denna undersökning utgår från ser man 

tydliga kopplingar till tidigare forskning och även till respondenternas svar. 

Det teoretiska perspektiv som används är det sociokulturella.   

Det sociokulturella perspektivet handlar om att lärande sker i samspel med 

andra. (Aroseus, 2013) Vi människor har alltid levt i grupp och vårt lärande 

har skett i samspel och vi har utvecklats tillsammans. Aroseus (2013) anser 

att det måste finnas ett samarbete för att lärande och utveckling ska ske. 

Då man ser utifrån detta perspektiv så är god sammanhållning det viktigaste 

för att lärande ska ske. Finns det ingen god sammanhållning eller att något 

barn blir exkluderat så kommer detta då påverka barnens lärande och utveckl-

ing. Under intervjuerna så kan man dra slutsatsen att öppenhet och acceptans 

var något som låg till grunden för att få god sammanhållning i gruppen. Detta 

var något som förskollärarna var medvetna om och de hade fokus på att alla 

individer skulle känna sig inkluderade och accepterade i gruppen. Genom att 

alla känner sig delaktiga och inkluderade så leder detta till en bra samman-

hållning och på så vis till lärande och utveckling. Barnen får lära sig av och 

med varandra vilket är det som ligger till grunden i det sociokulturella per-

spektivet.  

Phillips och Soltis (2014) beskriver begreppet proximal utvecklingszon. Det 

var Lev Vygotskij som grundade detta begreppet. Den proximala utveckl-
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ingszonen är alltså den zonen som är mellan det man kan på egen hand och 

det man kan med hjälp från någon annan.  

Under intervjuerna beskrev respondenterna att de arbetade i mindre grupper 

och att de blandade grupperna för att barnen ska lära sig av varandra. Detta 

kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där de når barnens proximala 

utvecklingszon genom att de får lära sig av varandra.  

Säljö (2000) beskriver att mediering är ett av de viktigaste begreppen inom 

det sociokulturella perspektivet. Mediering är ett begrepp som beskriver det 

samspel som sker mellan individer och artefakter för att förstå sin omvärld. 

Mediering är något som ständigt sker i verksamheten. Barnen använder leken 

och leksaker för att samspela med varandra. Genom leken så lär de sig av 

varandras erfarenheter och får även en förståelse för omvärlden. Detta är 

något som respondenterna beskriver dels genom att de delar in gruppen i 

mindre grupper som barnen får leka med.  

Det sociokulturella perspektivet är något som syns i såväl läroplanen som i 

verksamheten. Förskollärarna fokuserar på gott samspel, inkludering, delak-

tighet och barnens bästa.  

6.3 Metoddiskussion 

Den metod som använts i denna undersökning är ostrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna skedde i miljöer där respondenterna kände sig bekväma. På 

grund av att inte intervjuerna var strukturerade och intervjuguiden följdes till 

fullo så kunde svaren variera. Då man skulle sammanställa och se vilka 

likheter och skillnader som fanns så var detta ett problem. De tre olika 

intervjuerna varierade och hade olika fokus beroende på vad respondenten 

svarade på frågorna. Däremot så fick man djupare inblick i respondenternas 

tankar och arbete än vad som framkommit om det hade varit en strukturerad 

intervju.  

Det som sågs som en risk att endast använda intervjuer som metod var att 

respondenterna då kan svara utifrån så de tror att den som intervjuar vill höra 

eller så som respondenterna önskar att det var. Alltså att de inte svarar så det 

faktiskt är. För att kunna få en ytterligare inblick i förskollärarnas arbete 

gällande barn med funktionsvariation hade varit att genomföra observationer. 

Observationerna hade då kunnat styrka eller påvisa att det som sas under 

intervjuerna stämmer eller inte stämmer.  
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7 VIDARE FORSKNING 

Inom detta område finns det inte så mycket nyare tidigare forskning. Den 

mesta relevanta forskningen gällande inkludering i verksamheten med barn 

med funktionsvariation var minst 15 år gamla. Jag skulle vilja forska vidare 

på exakt vad det är mer som kan påverka inkludering i samling och lek. Jag 

skulle även vilja ha mer infallsvinklar. Genom att intervjua specialpedagoger, 

vårdnadshavare till barn med funktionsvariation samt genom att observera 

verksamheten där det är barn med funktionsvariation kan man få en djupare 

inblick i hur inkluderingen sker. Jag tror att vårdnadshavare, förskollärare 

och specialpedagoger har olika syn på vad inkludering är och att då jämföra 

detta för att sedan observera hur det faktiskt är kan leda till mycket ny och 

intressant information.   
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BILAGOR 

Informationsbrev 

Mitt namn är Sandra Fagerlind och jag läser på Karlstad universitet till 

förskollärare. Jag är nu inne på termin sex av sju och det är dags för exa-

mensarbete.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur barn med funktionsvari-

ation blir inkluderade i förskoleverksamheten och hur man anpassar försko-

leverksamheten efter alla barns behov. 

För att samla in data till mitt arbete kommer jag använda mig av intervjuer. 

Mina intervjuer beräknas pågå upp till 40 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in och jag som intervjuar kommer göra anteckningar.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på̊ ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universi-

tets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 

invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstadsuniversitet är dpo@kau.se 

Ert samtycke lämnas innan intervjun börjas.  

Tack på förhand!  
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sandrafager96@gmail.com 

Handledare: 

Petra Appell, Adjunkt och doktorand i pedagogiskt arbete 
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Intervju  

1. Vad krävs för att du ska se ett barn som ett barn med funktionsvariat-

ion? Måste det vara diagnostiserat av en läkare?  

 

2. Hur anpassades verksamheten och personalens arbete för att vara en 

förskola för alla barn? 

 

3. Hur genomfördes de samlingar som ni hade? 

 

4. Var alla barn delaktiga i samlingarna? Hur märktes deras delaktighet?  

 

5. Delade ni upp samlingarna utifrån barnens utveckling eller var det en 

gemensam för alla?  

 

6. Vad innebär inkludering för dig?  

 

7. Såg man någon form av inkludering eller exkludering i gruppen? 

 

8. Hur behandlades barn med funktionsvariation av barn utan funktions-

variation?  

 

9. Hur arbetade ni med barnen utan funktionsvariation för att förklara 

inkludering och allas lika värde?  

 

10. De barnen med funktionsvariation, hur fungerade dem i leken? Be-

hövde de stöd i det sociala? 

 

11. Såg ni något som fungerade bra respektive mindre bra då det gällde 

att inkludera barnen med funktionsvariation i leken och i samlingar-

na?  

 

12. Är det något mer som du känner är viktigt i arbetet med barn med 

funktionsvariation? 


