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Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger som arbetar 
inom förskolan ser på begreppet inkludering. Syftet är också att studera och analysera vilka 
pedagogiska strategier förskollärare och specialpedagoger använder sig av för att inkludera 
barn i behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan. Studiens teoretiska referensram 
utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Vi har valt en kvalitativ ansats där intervjuer av 
förskollärare och specialpedagoger har använts som datainsamlingsmetod. Resultatet i vår 
studie visar att det finns en osäkerhet på förskolan kring vad som menas med begreppet 
inkludering. Vi kan också se att vidareutbildning med betoning på specialpedagogik ökar 
medvetenheten om hur man arbetar inkluderande. Strategier som beskrivs för att inkludera 
barn i behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan är stöd i kommunikationen, 
vuxenstöd i den fria leken och att anpassa miljön efter barnens behov. Förskollärare 
efterfrågar tid till reflektion för att utveckla sina strategier och i detta arbete söker man stöd av 
specialpedagogen. Slutsatsen som kan dras är att förskollärarnas och specialpedagogernas 
förhållningssätt och syn på barnen spelar stor roll för vilka strategier man använder för att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken. Förskollärarna blir själva verktyget i 
de strategier man använder. Trots att både förskollärare och specialpedagoger verkar sträva 
efter att arbeta med inkludering utifrån ett kritiskt perspektiv så ser vi att i slutändan används 
ändå strategier utifrån ett individuellt/ kompensatoriskt perspektiv. 

	

Nyckelord: Förskolan, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, den fria leken, strategier, 

sociokulturellt perspektiv. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Här ges en bakgrund till uppsatsens syfte och frågeställningar. I texten presenteras relevant 

litteratur och tidigare forskning till denna studie. Även uppsatsens teoretiska referensram 

presenteras.	

Inkludering är ett ord som vi under våra år som studerande på specialpedagogprogrammet på 

Mälardalens högskola har blivit bekanta med. Mycket av den litteratur som vi har läst har 

handlat om skolan och om inkludering. Kortfattat kan man säga att inkludering innebär att den 

svenska skolan ska inrymma och välkomna alla barn. Barns olikheter berikar och det är 

skolan som ska anpassa sig för att kunna ge alla elever en god skolgång. Vi som skriver 

uppsatsen, Catarina och Hanna har en lång erfarenhet från arbete som förskollärare inom 

förskolan. Catarina arbetar dessutom idag som specialpedagog inom förskolan. Vi har under 

vår utbildning fått erfara att den litteratur som skrivs gällande inkludering ofta utgår från 

skolans perspektiv. Vi menar dock att de grundläggande inkluderingstankarna mycket väl kan 

överföras till ett förskoleperspektiv. Under vår utbildning har vi blivit medvetna om att en 

viktig och stor del i arbetet som specialpedagog inom förskolan är att öka alla barns 

möjligheter till inkludering. Om vi ser bakåt i tiden har förskolan i högre grad varit av 

inkluderande art än skolan. Medan man i skolan ofta har organiserat sig genom segregerade 

lösningar för barn i behov av särskilt stöd så har förskolan haft alla barn under samma tak. 

När vi börjar se närmare på begreppet inkludering så inser vi att begreppet används ganska 

slarvigt. Vad menas egentligen med inkludering? Kan ordet betyda olika saker för olika 

aktörer inom förskolan? Vad har pedagogerna för uppfattning om begreppet? I denna uppsats 

har vi valt att utgå från Nilholms (2006) tankar kring vad som menas med begreppet 

inkludering. Nilholm (2006) menar att i en inkluderande (för)skola ska (för)skolans 

verksamhet organiserar sig för att möta alla barns behov. Alla barn har rätt att lära i en social 

gemenskap med andra barn och att barns olikheter berikar detta lärande. Vi tolkar även in att i 

en inkluderande förskola ska alla barn känna delaktighet och samhörighet i vardagen på 

förskolan. Nilholm (2006) menar att: ”Inkludering har blivit ett centralt begrepp i 

skolpolitiken, i skolreformen och framför allt i våra läroplaner”. Vi kan se att 

inkluderingsbegreppet är centralt så till vida att läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) 
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genomsyras av inkluderingstanken, däremot finns inte ordet inkludering med i våra läroplans 

texter. Nilholm (2006) menar att det finns bevis för att inkludering inte verkar fungera så bra i 

många skolor. Han menar dock att det inte är principen om inkludering som är fel utan det är 

genomförandet som brister. Haug (2014) anser att det är ett stort gap mellan vision och 

verklighet gällande inkludering. Detta gör oss nyfikna på att ta reda på mer. 	

I förskolans värld där vi har vår bakgrund har leken en viktig och stor plats. Johansson & 

Pramling (2012) beskriver leken som barnens arena där de kan utveckla sin kommunikativa 

kompetens. Barn lär genom lek. I leken kan barn ta del av varandras erfarenheter och utmanas 

av varandras olikheter. Leken är alltså livsviktig för alla barn! Under våra år som förskollärare 

har vi sett att barn i behov av särskilt stöd inte alltid har så lätt att ta sig in i den fria leken på 

förskolan. Detta är problematiskt då vi menar att ett barn behöver bli insläppt i leken för att 

kunna ses som inkluderad. Samtidigt har vi många goda exempel på när barn i behov av 

särskilt stöd fått stöd av pedagoger så att de har funnit sin plats och accepterats i den fria 

leken på förskolan. Vi frågar oss vilka strategier dessa pedagoger använder sig av? 	

De styrdokument som ligger till grund för vår undersökning är framförallt FN:s ”Konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Sveriges regering ratificerade denna 

konvention år 2008. Där står att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som alla 

andra ska få tillgång till en inkluderande kostnadsfri och obligatorisk grundutbildning på sin 

hemort. Där står också att undervisningen ska anpassas efter individens behov, 

ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder ska erbjudas och målet är fullständig 

inkludering. (Artikel 24) Förskolans läroplan vilar på en sociokulturell grund. (Lpfö 98 rev 

2010) I läroplanen betonas det att leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Verksamheten i förskolan ska präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande. I läroplanen står det att hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov och därför kan förskolans verksamhet inte utformas på samma sätt 

överallt. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och alla ska få 

möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De barn som behöver mer stöd än 

andra ska få det utifrån sina egna behov. Alla barn ska få göra framsteg och få uppleva sig 

själva som en tillgång i gruppen. Allt lärande ska baseras på samspel mellan barn och vuxna 

och i förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter. Utifrån detta blir vi 

intresserade av att undersöka hur förskolans personal tänker kring begreppet inkludering och 
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hur man arbetar för att alla barn ska känna delaktighet och inkluderas i den fria leken på 

förskolan.	

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några erfarna förskollärare och 

specialpedagoger som arbetar inom förskolan ser på begreppet inkludering. Syftet är också att 

beskriva och analysera vilka pedagogiska strategier förskollärare och specialpedagoger 

använder för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan. 

Frågeställningar 

Hur definierar de tillfrågande förskollärarna och specialpedagogerna i förskolan begreppet 

inkludering? 	

Vilka strategier använder sig de tillfrågade förskollärarna och specialpedagogerna av för att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan?	

Teoretisk referensram 

Sociokulturellt perspektiv och teori  

Här presenterar vi arbetets teoretiska utgångpunkter som kommer att ligga till grund i 

analysen av våra data. Vi utgår från det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskij ses 

som grundaren till denna teori. Han menar att vi lär tillsammans i en social gemenskap och att 

utveckling inte kan separeras från sin sociala kontext, vår utveckling är situerad. Vygotskij 

(1978) menar att sociala processer utvecklas till individuella medvetenhetsfunktioner, detta 

kallar han för internalisering. Vygotskij (1978) förklarar det med att en människas inre tankar 

och kunskaper har föregåtts av att människan har mött och interagerat med andra människor i 

en kulturell miljö. Såsom förskolebarn interagerar med sin omgivning i förskolans miljö. 

Vygotskij (1978) menar att vi lär av varandra i den kultur vi lever i och att i detta lärande 

använder vi oss av olika typer av hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kallar Vygotskij för 

artefakter. Säljö (2000) menar att artefakter kan vara konkreta verktyg som människor 

använder i vardagen så som t.ex. penna och papper. Människan samspelar med artefakterna, 

en penna och ett papper kan inte göra något själv men med ett barns intellekt kan det bli en 

fantastisk teckning. Artefakter kan också vara av intellektuell art så som språket som enlig 

Säljö (2000) ses som människans allra viktigaste medierande redskap inom sociokulturell 
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teori. Med medierande menas att vi som människor inte möter världen direkt, mellan 

människan och världen finns medierande artefakter så som verktyg och tecken. Vygotskij 

(1978) menar att människan alltid befinner sig under utveckling och förändring. I varje 

situation som vi befinner oss i har vi möjlighet att ta till oss kunskaper från våra 

medmänniskor i olika samspelssituationer. Kunskap förändras hela tiden och vi är alla med 

och omskapar den. I denna teori får språket och kulturen en stor betydelse då det är igenom 

språket och våra mellanmänskliga relationer som vi formas och ny kunskap kan skapas. 	

Något som låg Vygotskij varmt om hjärtat var kreativitet, fantasi och lek. Han menar att 

människans fantasi är grunden för all kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och 

möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Det är just människans 

förmåga till kreativa aktiviteter som gör henne till en framtidsinriktad varelse som kan skapa 

sin framtid och förändra sina livsvillkor (Vygotskij odat/1995). Vygotskij menar att 

människans kreativa skapande yttrar sig redan i den tidiga barndomen och detta kan bäst 

iakttas i leken. Vygotskij ser leken som den dominerande källan till utveckling av tanke, vilja 

och känsla och i leken är de inte särskilda från varandra. Vygotskij (odat/1995) menar att 

barns lek hjälper barnen att hantera önskningar som inte på en gång kan realiseras. På det 

viset skapar barnen en låtsasvärld. Vygotskij (odat/1995) menar att barns lek ofta fungerar 

som ett eko av vad de sett och hört från de vuxna. Dock reproducerar barnen i sin lek aldrig 

sina tidigare erfarenheter precis som det var i verkligheten. Vygotskij (odat/1995) menar att 

barns lek inte bara handlar om att de imiterar det de varit med om. Han ser leken som en 

kreativ bearbetning av upplevda intryck där barnen skapar en ny verklighet som motsvarar 

barnens egna behov och intressen. I leken utgår barnen alltså från sina tidigare erfarenheter, 

utan dem skulle leken inte kunna skapas. Det är kombinationen mellan barnets tidigare 

erfarenheter och barnets fantasi som gör leken till någonting nytt och kreativt, något som 

kommer från barnet själv och inte bara återskapar det barnet upplevt eller varit med om. 

Vygotskij (odat/1995) drar den pedagogiska slutsatsen att det är viktigt att vidga barnens 

erfarenheter om vi vill skapa en stadig grund för dess skapande. Ju större mängd erfarenhet ur 

verkligheten som ett barn har desto produktivare blir dess fantasi. Vygotskij menar vidare att 

inre processer har föregåtts med yttre aktiviteter tillsammans med andra. Detta ger också en 

social aspekt på leken. Det är vad barnen gör i förskolan som är det viktiga, att de är aktiva 

och samspelar med varandra.  Vygotskijs (1978) skriver om den proximala utvecklingszonen. 

Med det menas det närmsta belägna utvecklingssteget som en individ inte klarar själv, men 
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klarar tillsammans med en kamrat som kan lite mer. Den proximala utvecklingszonen kan 

visa sig tydligt i barnens lek då ett barn först behöver stöd av en vuxen eller ett annat barn 

som kan lite mer om leken för att kunna medverka i leken. Genom stöd från andra kan barnet 

öka sina erfarenheter i leken och till slut kan barnet själv leka leken eller lotsa en annan 

kamrat i samma lek.	

	

Perspektiv på specialpedagogik 

Det kritiska perspektivet	

Det perspektiv som traditionellt sätt haft stor inverkan på specialpedagogiken är det 

medicinska perspektivet. Detta perspektiv brukar även benämnas medicinskt-psykologiskt, 

kategoriskt, individuellt eller kompensatoriskt perspektiv. Det centrala i detta perspektiv är att 

man ser barn som problembärare och där problemen ska lösas med specialpedagogiska 

metoder (Nilholm 2005).  Det kritiska perspektivet kom till som just en kritik på det 

medicinska perspektivet. Nilholm (2006) menar att inom det kritiska perspektivet så ses barns 

olikheter som något självklart och något som det pedagogiska arbetet på förskolan måste 

anpassas till. Olikheter ses som något som berikar undervisningen. Det handlar om att 

pedagogiken ska anpassas till barns olika förutsättningar så att alla blir delaktiga i arbetet på 

förskolan. Det är när (för)skolan misslyckas med att anpassa undervisningen efter alla barns 

behov som behovet av kategoriseringar och segregerade åtgärder uppstår.  

 

Det demokratiska deltagarperspektivet	

Haug (2014) har ytterligare ett alternativt sätt att se på specialpedagogik, även detta 

perspektiv har uppkommit som en kritik mot det medicinska perspektivet. I det som han kallar 

det demokratiska deltagarperspektivet argumenterar han för att inkludering handlar om rätten 

att få delta i en gemenskap. Han menar att barn behöver möta barn med andra erfarenheter för 

att utvecklas och lära. Alla barn har en demokratisk rätt att delta i t.ex. förskolans gemenskap. 

I förskolan ska olikheter ses som något positivt och utvecklande som leder till en 

inkluderande och förstående kultur på förskolan. Han menar att barns röster ska höras och alla 

har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Inom detta 

perspektiv ses specialpedagogiska behov som sociala konstruktioner snarare än som 
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individuella tillkortakommanden. Detta perspektiv kan ses som en kritik mot den traditionella 

specialpedagogiken som ofta har organiserats genom segregerade lösningar. Haug (2014) är 

kritiskt till det sätt som vi idag kategoriserar barn på. Han menar genom ett demokratiskt 

deltagarperspektiv att i en inkluderande förskola ska vi inte behöva kategorisera barn som 

”barn i behov av särskilt stöd” utan där ska det finnas resurser att ta emot alla barn efter deras 

förutsättningar. Barn ska ses som barn helt enkelt, med olika förmågor, styrkor och svagheter! 

Han menar att i en inkluderande förskola med hög kvalitet gynnas alla barn och de 

segregerade lösningarna minskar.  

Tidigare forskning 

Då våra forskningsfrågor gäller inkludering, barn i behov av särskilt stöd och den fria leken 

har vi valt att titta på tidigare forskning inom de områdena. Pedagogiska strategier för 

inkludering kommer också nämnas, då det finns med i vårt syfte och i vår frågeställning 

gällande strategier för inkludering i den fria leken. Vi upplever att forskningen inom de 

områdena vi valt är begränsad gällande förskolan, därför nämns även forskning gällande 

skolan. Vi börjar med att titta på inkluderingsbegreppet och hur man tolkar det inom 

forskningen. Vidare tittar vi på forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Där finns det ett 

stort tolkningsutrymme, vilka barn anser man ingår under den kategorin? Till sist avslutar vi 

med att titta på forskning kopplat till den fria leken. Vi kommer också att titta närmare på 

forskningen kopplat till leken, för den fria leken har sin utgångspunkt i resonemanget kring 

vad lek är. 

Inkludering 

Alla barn med sina olika bakgrunder och behov finns idag i förskolegrupperna ute på 

förskolan. Oavsett om de har funktionshinder, koncentrationssvårigheter, annat modersmål 

eller är utåtagerande så är de inkluderade i den vanliga verksamheten. Frågan är bara om 

barnen ska anpassa sig till den befintliga verksamheten eller om det är verksamheten som ska 

anpassas efter barnen? Istället för att bli en utmaning mot skolan/förskolans grundläggande 

sätt att fungera blir inkludering också en fråga om att anpassa barn med funktionshinder och 

elever i behov av särskilt stöd till en miljö som inte är utformad efter deras intresse (Nilholm 

2006). Specialpedagogisk forskning inom förskolan kopplad till inkludering är idag en 

bristvara. När förskolan hade genomfört integrationen av barn med funktionshinder minskade 

forskningen som var kopplad till specialpedagogik inom förskolan drastiskt (Lutz 2009). Den 
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bild som forskningen ger av inkludering i förskolan är dyster, då man menar att förskolan 

snarare går mot segregerande lösningar (Nilholm, 2006; Lutz, 2009; Palla, 2011). Inkludering 

har blivit ett centralt begrepp i skolpolitiken, skolreformer och i läroplaner. Barns olikheter 

ska berika förskolan och skolan. Inkluderingsbegreppet eller tillgänglighetsbegreppet som 

man mer använder idag betecknar något nytt, en förändring i hela skolmiljön för att anpassa 

den till mångfald och elevers olikheter. I Nilholms (2006) forskning framkommer det att 

begreppet inkludering används ganska slarvigt. Inkludering i förskolan betyder olika saker för 

olika aktörer. Han lyfter också den kritik som finns till införandet av inkludering. Lärarna 

(förskollärarna) som är just de som behöver skapa de inkluderande miljöerna, är de som har 

svårast att se hur begreppet ska implementeras i den ordinarie verksamheten. Det är alltså inte 

principen om inkludering som är fel utan själva genomförandet. Utifrån den spridning som 

finns i åldrar på förskolan och att man tar emot alla sorters barn så menar Lutz (2009) att det 

borde vara goda förutsättningar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd.  

Macartney och Morton (2013) beskriver även de i sin artikel att det finns ett gap mellan vision 

och verklighet vad gäller inkludering. De menar att läroplanen på Nya Zeeland har ett tydligt 

sociokulturellt perspektiv där man betonar allas lika värde och där inkludering är 

huvudtanken. Trots detta ses barn med funktionshinder i mångt och mycket som 

problembärare. Författarna menar att pedagogerna inte har fokus på att det är förskolans 

uppgift att anpassa sig efter barnens behov. Även Fyssa, Vlachou och Avramidis (2013) visar 

att en stor del av pedagogerna i deras undersökning ser på barn med funktionshinder utifrån 

ett individuellt perspektiv. Där menar dock förskollärarna att huvudansvaret för att tillgodose 

behoven hos barn med funktionsnedsättning ligger på specialpedagogerna. Då förskollärarna 

lämnar över ansvaret för barn med funktionsnedsättning till specialpedagogerna, menar 

forskarna att det kan bero på okunskap hos förskollärarna. Även Sucuogly, Karashu, 

Bakkaloglu et al (2014) menar att förskollärare har en begränsad kunskap om inkluderande 

metoder. De menar dock att det har med utbildningen att göra. De förskollärare som läst 

valbara introduktionskurser i specialpedagogik arbetade mer för införandet av inkludering i 

verksamheten. Forskarna menar vidare att just förskollärarna är en av de viktigaste faktorerna 

för att inkludering ska ske på förskolan och att bristen på kunskap är ett av de största hindren 

för inkludering. I Lee, Yeung, Tracey och Barker (2015) undersökning gällande attityder till 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan, kom man fram till att många 

klasslärare känner sig otillräckliga och menar att de inte har kunskapen att undervisa i 
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inkluderande klassrum. Haug (2014) skriver också om glappet mellan vision och verklighet 

men har en annan infallsvinkel. Han skriver att majoriteten av Norges föräldrar, elever och 

lärare stödjer inkludering på en generell nivå, men ser i sin undersökning att det sällan 

utnyttjas i praktiken på skolorna. Han menar vidare att det som bidragit till detta gap är att det 

inte finns någon gemensam definition eller förståelse av begreppet inkludering. Processen har 

varit för snabb i Norge och verksamheterna har inte fått rätt förutsättningar.  

Frankel, Gold och Ajodhia-Andrews (2010) menar att om glappet ska minskas mellan vision 

och verklighet krävs att både de professionella och familjerna internationellt skapar en 

gemensam filosofi om vad inkludering innebär. Odom (2000) skriver att inkludering betyder 

olika saker för olika personer. I ett flertal år har det funnits oklarheter och direkt ”käbbel” om 

vad som menas med begreppet inkludering. Han menar vidare att förskollärarna/lärarna pratar 

om att de har inkluderande verksamheter trots att man använder sig av individuell träning. 

Sukumaran, Loveridge och Green (2014) lyfter också i sin studie frågan om tolkningens 

betydelse av inkluderingstankarna. De menar att väldigt lite fokus ligger på vad som 

egentligen händer i klassrummet (Berry 2006), utan menar att fokus ligger på ett övergripande 

plan. Vilket stöd uppifrån som bidrar till möjligheter och hinder för inkludering. Haug (2014) 

menar att politisk påtryckning är viktiga för att skapa kollektiv förändring mot mer 

inkludering. Men Sukumara, Loveridge och Green (2014) anser att den mesta internationella 

litteraturen har visat att det grundläggande för framgångsrik implementering av inkluderande 

verksamheter ligger inom den enskilda skolans kontext. Fyssa, Vlachou och Avramidis (2013) 

har tittat närmare på hur några förskollärare i Grekland ser på begreppet inkludering. 

Forskarna menar att Grekland är ett intressant exempel på ett land där det inkluderande 

arbetssättet finns lagstiftat. Författarna menar dock att införandet visar sig vara komplicerat. 

Det har bidragit till olika lösningar. Vissa av barnen går i den ordinarie förskolan utan särskilt 

stöd medan andra går i integrationsklasser där det finns stöd av specialpedagog. Om man gör 

en jämförelse mellan Grekland och Malaysia, (Sukumaran, Loveridge och Green 2015),  där 

inkludering i Malaysia fortfarande är en icke obligatorisk verksamhet så står de båda länderna 

inför samma utmaning. Hur tolkar man begreppet och på vilket sätt ska implementeringen 

ske? 

Vilka strategier ser forskarna som avgörande för att inkludering ska kunna ske i 

verksamheterna? Gal, Schreuer och Engel-Yeger (2010) kom fram till i sin studie att 

pedagogernas inställning till inkludering är avgörande för en lyckad inkludering. Frankel, 
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Gold och Ajodhia-Andrews (2010) menar att positiva attityder till barn i behov av särskilt 

stöd är en grundförutsättning för en god inkludering. Författarna ser också ett behov av 

professionella som har vetskap och kunskap om inkludering på fältet. Lyckad och hållbar 

inkludering kräver lagar och politik som skyddar och stödjer rättigheterna för barn i behov av 

särskilt stöd och deras familjer. Men främst så kräver inkludering attityder som acceptans och 

tolerans. Även Fyssa, Vlachou och Avramidis (2013) lyfter pedagogernas kunskap som en 

strategi. För att en utveckling ska kunna ske är det viktigt att pedagogerna får möjlighet att 

utvecklas i sin profession kring inkluderingstankarna. Arbetslag med hög kvalitet, mindre 

barngrupper och lågt barnantal per pedagog var komponenter som Frankel, Gold och Ajodhia-

Andrews (2010) menar ingår i en praktik med hög kvalitet och inkludering. Det krävs också 

positiva relationer mellan elev-vuxen och en bra samverkan med föräldrarna. Sukumaran, 

Loveridge och Green (2014) lyfter också fram specialpedagogerna som en viktig person i 

inkluderingen. I deras undersökning visade det sig att det var just specialpedagogerna som 

initierade inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Skogman (2004) kom fram till i sin 

avhandling att förskolan redan har en hel del kunskaper kring  hur man inkluderar barn med 

funktionshinder. De situationer som Skogman (2004) kallar meningsfulla situationer är de 

situationer i förskolans verksamhet som är inkluderande och tillgängliga för barn med 

funktionshinder. Att öka dessa meningsfulla situationer på förskolan skulle leda till positiva 

konsekvenser för alla barn. Att få växa upp med barn med funktionshinder med positiva 

erfarenheter och med ett jämlikt förhållande som ligger som grund för kulturellt mångfald. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Då vi valt att undersöka gruppen barn i behov av särskilt stöd som kan tolkas på många olika 

sätt, blir det viktigt att titta på forskningen kopplat till begreppet. Inkludering introducerades i 

relation till begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” för att ändra tankesättet om hur dessa 

barn ska bemötas inom skolväsendet (Nilholm 2003). Han menar att genom att man ändrade 

begreppet ”elever med särskilda behov” till ”elever i behov av särskilt stöd” flyttade man 

problemet bort från barnet. Lutz (2009) är mer kritisk till begreppet. Han menar att man idag 

mer ser barnet som en aktör med eget agentskap, när man däremot betraktar kategorin barn i 

behov av särskilt stöd är dessa barn bedömda och definierade utifrån ett vuxenperspektiv. Det 

bidrar till att man ofta utgår ifrån en problembild. Många officiella dokument och även 

läroplanstexter ser barn i behov av särskilt stöd som en enhetlig och ofta problematisk 

kategori. Nilholm (2003) menar att det fortfarande förekommer ett kategoriskt perspektiv med 



	

13	
	

en kompensatorisk syn på barnet där fokus ligger på individen och dess brister. Det är därför 

lätt att kategorisera dessa barn på förskolan idag och det är något man ofta gör visar det sig i 

både Lutz (2009) och Pallas (2011) forskning. Denna kategorisering och detta synsätt leder 

till särlösningar för barn i behov av särskilt stöd på förskolan. Något som motverkar 

inkludering i allra högsta grad. Den specialpedagogiska diskursen på förskolan kan förstås 

som en särskiljande praktik menar Palla (2011) i sin avhandling. Utifrån inkluderingstankarna 

och om de skulle fungera fullt ut borde begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” kanske inte 

ens finnas. Utan verksamheten ska vara så utformad att vi kan möta alla barn i våra 

verksamheter på förskolan. Palla (2011) visar även i sin forskning som är gjord i förskolan att 

vissa kommuner tenderar att i högre grad använda sig av segregerade lösningar på förskolan, 

så som speciella grupper och avdelningar för barn i behov av särskilt stöd. De barn som inte 

kan anpassa sig till dagens förskola kan genom ett sådant synsätt bli bärare av problemet. 

Förskolans dokumentation kan också bli ett hinder för inkludering på förskolan (Palla 2011). 

Hon menar att dokumentationen ofta är fylld av kategoriseringar som gör att vi riktar vår blick 

mot barnet och dess brister istället för mot verksamheten som de står i våra styrdokument. 

Hon menar vidare att när relationen mellan barn och pedagog blir föremål för diskussion med 

specialpedagog blir barnet något speciellt, genom de formuleringar som används i olika 

samtal. 

Leken 

Då vår utgångspunkt i undersökningen kommer att vara den fria leken på förskolan och hur 

inkluderingen ser ut där, kommer vi här att redogöra för tidigare forskning kopplat till leken. 

Inom förskolan har leken en central roll. Barns samspel är komplext och i barns lek sker 

ständiga förhandlingar och omförhandlingar. Barn samspelar med varandra på mer 

jämbördiga villkor än vuxna, i barns lek finns inget rätt eller fel och det gör leken till en arena 

för barn att lära och utveckla kommunikativ kompetens (Johansson & Pramling 2012).  De 

menar också att i leken lär barn av varandra, där lärandet utmanas av barns olikheter och 

erfarenheter. Inom den internationella forskningen och även i den svenska ser man lek som ett 

grundläggande verktyg för barns utveckling och lärande. Fatai, Fagih och Bustan (2014) kom 

fram till i sin undersökning att genom fri lek förbättrade barn sin samarbetsförmåga, de skapar 

kunskap genom imitation och fick nya insikter genom att försöka, lyckas och misslyckas. 

Lekforskningen har kommit att utvecklas som ett särskilt forskningsfält inom pedagogiken. 

Synen på leken har dock varit ambivalent inom förskolan. Två huvudlinjer inom leken har 
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levt sida vid sida med varandra. Dels den ”fria” leken som setts som barnens egen 

angelägenhet och den andra som en pedagogisk aktivitet styrd av vuxna. Vi har valt att utgå 

från den ”fria” leken i vår uppsats. Termen fri lek har i Sverige utvecklats av Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (Lindqvist 1999) som utgått från socialpsykologi och 

kommunikationsteori. Hon utvecklade den fria lekens pedagogik, där den vuxna skall finnas 

med i barnens lekar och påverka deras sociala utveckling. Men i dagens förskola tolkas 

begreppet ”fri lek” på olika sätt, inte alltför sällan är det en aktivitet där de vuxna inte är 

närvarande. Den fria leken på förskolan, menar Skogman (2004) är att ge barnet fritt uttryck, 

att undvika auktoritära uppfostringsmönster. Den fria leken får på detta sätt tyvärr en motsatt 

effekt, den fungerar splittrande, framför allt för barn med funktionshinder. Janson (2001) 

menar att för full inkludering i den fria leken krävs att alla barn som medverkar i en lek, har 

tillgång till ett sammanhang i leken. För det krävs att ett barn har tillgång till den fysiska plats 

där leken äger rum, till de andra barnen och till de föremål som används i leken. Socialt 

behöver barnet tillgång till ett språk. Barns olikheter menar Janson (2001) gör att barn har 

olika förutsättning att kunna ta sig in i leken på det fysiska, sociala och symboliska planet. 

Detta gör att barn i behov av särskilt stöd ofta har svårigheter att komma in och känna 

delaktighet i den fria leken. Han menar vidare att dagens inkluderande förskola har mycket att 

lära för att kunna ge alla barn tillgång till den fria leken och att alla ska känna samhörighet 

och delaktighet där i. När man tittar på forskning kopplat till lek kommer man också in på 

barns kamratkulturer och tillgänglighet som också känns väsentligt att titta närmare på utifrån 

våra frågeställningar kopplat till inkludering. Barns lekar är den synligaste aktiviteten i deras 

kamratkulturer, där det gemensamma framträder tydligast. Löfdahl (2014)  menar precis som 

Knutsdotter Olofsson att vuxnas närvaro i barns lek är viktig. Janson (2004) menar att det på 

förskolan finns en vertikal omsorgskultur och en horisontell lekkultur. Inkludering av 

funktionella olikheter i verksamheten handlar därför inte om att ingå i en vertikal 

omsorgskultur utan snarare om att erbjuda barnet medlemskap i horisontella kulturer, att på 

ett givande och tagande sätt ingå i gemenskapen och i aktiviteter med kamratgruppen. Det 

framkom också i Jansons undersökning att funktionella olikheter medför att horisontell 

interaktion vänds till vertikal beroenderelation och förhandlingar och inträdesregler åsidosätts. 

Detta kan vara anledning till svårigheter att uppnå gemenskap och delaktighet för barn med 

olika funktionella förutsättningar. 
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Suhonen, Nislin, Alijoki och Sajaniemi (2015) har i sin studie tittat på leken både hos barn i 

behov av särskilt stöd och hos jämnåriga kamrater. De kom fram till att den sociala 

kommunikationen påverkar den sociala leken. Författarna menar vidare att inadekvat 

interaktion mellan barn med och utan behov av särskilt stöd hindrar den sociala leken. Barnets 

behov/svårighet har en direkt påverkan på social kommunikation och en indirekt påverkan på 

social lek. Ju bättre barnet lyckades i social kommunikation desto mer social lek ingick barnet 

i. Fyssa, Vlachou och Avramidis (2013) såg även de i sin undersökning att barn i behov av 

särskilt stöd hade svårt att samspela med kamrater vilket ledde till att de även fick svårt att ta 

sig in i den fria leken. De menar vidare att pedagogerna har en viktig roll i arbetet med att 

inkludera barnen i den fria leken. Stetsenko, Chun och Ho:s (2015) studie visar på en djupare 

förståelse av lek utifrån Bakhtins och Vygotskys teorier. Författarna kom fram till att lek är 

seriöst arbete för barn. De hänvisar till Vygotsky som menar att barns lek med fantasi och 

kreativitet kan förstås som ett oumbärligt utrymme där barn samtidigt är medförfattare till sig 

själva och världen. De skriver vidare att lek är en viktig del av mänskligt liv som kan förstås 

som en enhetlig och oavbruten process av strävan och utveckling. De menar att i leken kan 

barn vara närmare verkligheten än vi tror, inte i verkligheten som den är, utan hur den kan 

vara, som en öppen möjlighet i vilken vårt sökande efter frihet i världen delas med andra. 

Vad vi kommit fram till utifrån tidigare forskning om leken är att den vuxne blir en viktig 

aktör för att se till att alla är en del i lekens gemenskap på lika villkor. Skogman (2004) har i 

sin avhandling kommit fram till att strukturella förhållanden och den vuxne blir viktig i stödet 

för att enande och innovativa situationer ska uppstå, där både barn med och utan 

funktionshinder kan komma till sin rätt. Hon menar att istället för att fokusera på det enskilda 

barnet bör pedagogerna fokusera på aktivitetssituationen och göra den tillgänglig för alla. 

METOD 
Vi har genomfört en kvalitativ studie och använt oss av en kvalitativ ansats. Fejes och 

Thornberg (2010) menar att en kvalitativ ansats lämnar uttryck på djupet med hjälp av ett 

tolkande arbetssätt och närhet till datamaterialet. Vi anser att det är en bra utgångspunkt då vi 

är intresserade av pedagogernas uppfattning och definition av inkludering i förskolan och hur 

detta kan genomföras. Larsson (2005) menar att en kvalitativ metod handlar om hur man vill 

gestalta eller karaktärisera något. Kvalitativ metod är alltså systematiserad kunskap om hur 

man går till väga för att gestalta beskaffenheten hos något. Syftet och frågeställningarna har 
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legat som grund och varit vägledande i de metodval vi gjort. Vi har tolkat och försökt finna 

förståelse utifrån det transkriberade materialet. I en kvalitativ metod erbjuds det olika 

alternativ för datainsamling där kvalitativa intervjuer är en variant som vi valt att använda 

utifrån vårt syfte. Avsikten med kvalitativa forskningsintervjuer är att erhålla beskrivningar av 

en persons tankar, handlingar och kunskap menar Kvale och Brinkman (2009). Vi är 

intresserade av att ta del av pedagogernas handlingar och upplevelser kring inkludering i den 

fria leken. I vår undersökning vill vi också komma åt intervjupersonernas tankevärld kring 

våra frågeställningar på ett djupare plan. Vi anser därför att den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett motiverat val av metod.  

Genomförande 

Vi bestämde oss för att intervjua sju förskollärare och tre specialpedagoger. Vi ville gå på 

djupet med våra frågeställningar och Kvale och Brinkman (2009) menar att om antalet 

intervjuer blir för stort i en kvalitativ studie, bidrar det till att det blir svårt att göra en djupare 

tolkning av intervjuerna, tio blev således ett lagom antal i vår studie.  

Vi började med att skicka ut ett brev till förskolecheferna på förskolor där vi ville hitta 

intervjupersoner. I brevet beskrev vi syftet med vår undersökning och tydliggjorde de etiska 

principerna. Efter att de fått brevet kontaktade vi dem per telefon för att få uppgifter på 

möjliga intervjupersoner. Därefter tog vi kontakt med intervjupersonerna via telefon för att 

beskriva syftet med studien. Efter det skickades missivbrevet (bilaga 2) ut så att de kunde ta 

ställning till om de ville delta i studien. Innan intervjuerna genomfördes så formulerade vi en 

intervjuguide. Gustavsson (2003) skriver att de frågor som ska ställas ska vara enkla och klart 

formulerade. Vi formulerade vår intervjuguide utifrån fyra teman: Inkluderingsbegreppet, den 

fria leken, barn i behov av särskilt stöd och strategier för inkludering i den fria leken. (Se 

bilaga 3). Intervjuerna genomfördes i tre olika kommuner. De två kommuner som vi bor i 

samt i en närliggande kommun. De specialpedagoger vi intervjuade arbetar inom samma 

kommun, men i olika förskoleenheter. Intervjuerna genomfördes under sex veckor. 

Tidsåtgången för intervjuerna var ca 40-60 minuter. Platsen för intervjuerna bestämdes i 

samråd med intervjupersonerna, så de skulle känna sig trygga och inte bli störda under 

intervjun. Vi transkriberade våra intervjuer strax efter genomförandet. Under transkriberingen 

hade vi anteckningspapper vid sidan om, där vi skrev ner egna reflektioner utifrån de 

genomförda intervjuerna. Vi valde att transkribera våra egna intervjuer och sen läste vi 
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varandras material. Vi har sedan tillsammans reflekterat över, bearbetat och läst igenom 

intervjuerna flera gånger för att kunna se helheten. 

Vi genomförde vår litteratursökning parallellt med att vi bearbetade och analyserade det 

insamlade materialet. Kvale & Brinkman (2009) skriver att ”Utifrån våra tolkningar som lett 

oss ut på okänd mark vänder vi nu blicken mot litteraturen och forskning som rör de 

huvudteman som visar sig i texten” (s. 85). Vi har använt oss av ett kvalitativt analysarbete 

och Fejes & Thornberg (2015) menar att i ett sådant analysarbete är forskaren aktiv med 

datan, organiserar den, bryter ner den, gör synteser och söker efter mönster. Under 

analysarbetet hade vi ett block vid sidan av där vi skrev ner egna tolkningar och tankar/idéer 

som kom upp. I analysarbetet använde vi oss av Kvales fem huvudmetoder för kvalitativ 

analys som Fejes & Thornberg (2015) skriver om. I analysarbetet började vi med att 

koncentrera våra data. Sedan letade vi efter teman i det transkriberade materialet. Dessa teman 

ligger till grund för vårt resultat. De nya teman som kom fram i vårt analysarbete av våra data 

är: Inkludering- ett begrepp värt att diskutera, förhållningsättet- en påverkansfaktor, 

förskollärarens roll i den fria leken, det är inte barnet det är fel på – om lärmiljöns påverkan, 

vikten av att kunna göra sig förstådd. Fejes & Thornberg (2015) menar att dataanalysen i en 

kvalitativ forskning är en process där man arrangerar sitt material och undersöker det 

systematiskt för att komma fram till ett resultat. Detta har vi försöka att göra. Därefter har vi 

gemensamt analyserat och diskuterat resultatet med stöd i ett sociokulturellt perspektiv samt 

tidigare forskning. 

Resultatet ska vara så rimligt och tillförlitligt som möjligt betonar Kvale och Brinkmann 

(2013). Vi har under arbetets gång varit noga med att återge intervjuerna så noggrant som 

möjligt. Som grund för det har vi haft frågan som Kvale och Brinkmann (2013) ställer. ”-

Skulle informanten kunna ge olika svar till olika intervjuare?” Under intervjuerna använde vi 

oss därför av följdfrågor för att tydliggöra att vi uppfattat rätt så att resultatet fick så hög 

trovärdighet som möjligt. En intervjuguide har också legat som grund med några få teman och 

följdfrågor. Det för att kvalitetssäkra att vi intervjuade om det vi skulle intervjua utifrån vårt 

syfte och frågeställningar. Vi uppfattar att trovärdigheten är god eftersom intervjupersonernas 

egna ord och professionella kunskap var det vi eftersökte. Båda har läst igenom alla intervjuer 

och vi har analyserat materialet ihop, vilket bidragit till en bredare och djupare analys och att 

trovärdigheten stärkts. Vi är också medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat, därför 
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har vi tagit den i beaktan och även redogjort för den i bakgrunden. Vi har haft en kritisk syn 

på vår analys och vårt resultat för att leta efter misstolkningar och snedvridningar.  

Vi har delat upp arbetet mellan oss på det viset att vi har genomfört lika många intervjuer och 

bidragit med lika många forskningsrapporter. I ett tidigt skede av uppsatsskrivandet tog vi 

ansvar för olika delar i rapporten. Hanna formulerade efter gemensamma diskussioner texten 

till inledningen och den teoretiska referensramen. Catarina sammanställde vår text om tidigare 

forskning samt formulerade metoddelen. I den fortsatta skrivprocessen gick vi tillsammans 

igenom dessa delar och gjorde förändringar. Vi har gemensamt format innehållet i resultat, 

diskussions och analysdelen. Vi har i samråd fördelat skrivande mellan oss. 

Etiska aspekter 

Vi ska genomföra god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som 

deltar i forskningen står det att läsa i Vetenskapsrådets God forskningssed (2011). Vi har tagit 

hänsyn till det grundläggande individskyddskravet på följande sätt:	

Informationskravet 

Vi sände ut ett brev till samtliga informanter som beskrev vilka vi är, undersökningens syfte 

och tillvägagångssätt. Vi erbjöd deltagarna att medverka i vår undersökning. Vi informerade 

om att det var ett frivilligt deltagande och att de under undersökningens gång kunde avbryta 

samarbetet. 

Samtyckeskravet 

Vi inhämtade ett muntligt samtycke från de berörda pedagogerna. Vid varje intervjutillfälle 

betonade vi att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst deltagarna vill det.  

Konfidentialitetskravet 

Samtliga informanter i undersökningen har garanterats anonymitet. Samtliga förskolors namn 

och ort har avkodats. Även namnen på informanterna har avkodats. De ljudupptagningar som 

gjorts under intervjuerna har raderats då uppsatsen blivit färdigskriven. 	

Nyttjandekravet 

Vi har informerat deltagarna om att det insamlade materialet förvaras och behandlas endast av 

oss som utför undersökningen. Insamlad data kommer endast användas i vår studie.    
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RESULTAT 
Resultatet bygger på sju intervjuer med förskollärare och tre intervjuer med specialpedagoger 

utifrån deras tolkning av begreppet inkludering och vilka strategier de använder för att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken. Utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar har det i analysarbetet av de transkriberade intervjuerna framkommit fem nya 

teman. 

Inkludering- ett begrepp värt att diskutera 

Utifrån de intervjuer vi genomfört visar det sig att begreppet inkludering är svårtolkat och 
några av förskollärarna har inte heller stött på begreppet. Specialpedagogerna var dock mer 
bekanta med begreppet och såg som sin uppgift att föra begreppet och innehållet vidare till de 
som arbetar i förskolan.  

Förskollärarnas allmänna uppfattning om inkluderingsbegreppet är att man sällan pratar om 

det på förskolan. Om det någon gång diskuteras så är det i samtal med specialpedagog. 	

Jag har nog diskuterat begreppet någon gång men inte på något pedagogiskt möte.	

Vi har inte pratat om inkluderingsbegreppet på förskolan. Vårt tänk kring inkludering 

behöver vi hjälp med ibland.	

Det finns dock en vilja att diskutera begreppet mer på förskolan. Genom diskussioner kan 

begreppet förankras i verksamheten. Tiden är det som förskollärarna menar kan vara ett 

hinder för dessa diskussioner. 	

Om vi jobbar med begreppet då tror jag, eller hoppas jag att man i det arbetet får in 

det här med inkludering och vad innebär, inkludering för alla barn?	

Vad man känner att man behöver är att det ges möjligheter att diskutera, prata i 

arbetslaget eller i hela huset egentligen.	

Hur förskollärarna tolkar begreppet inkludering visar sig vara varierande. Att möta alla barn 

och att alla ska få ta del av verksamheten var ändå något som kommer upp vid ett flertal 

tillfällen i resultatet. 	

Ja inkludering, för mig det är ju liksom att, att alla ska vara delaktiga i leken och i 

aktiviteter, men därmed inte sagt att alla ska få vara med, att man har regler om att 

alla ska vara med och leka. Det tycker jag är kränkande. 	
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[….]att alla behövs i den här gemenskapen.	

Frågorna kring inkludering skapade osäkerhet och vi som intervjuare fick vid ett flertal 

tillfällen beskriva för förskollärarna vad inkludering innebär. 	

Är inte det att alla barn ska inkluderas i barngrupperna? Är det inte så? De ska känna 

vikänsla, visst är det så? Eller?	

Ja, förklara inkludering för mig. Är det liksom hur man kommer med i ett 

sammanhang? 	

[…..] det är ett helt nytt ord för mig. Står det om det i läroplanen?	

Fortbildningar och kurser inom förskolelyftet visade sig ha betydelse för medvetenheten kring 

begreppet.	

Vi pratar mer och mer om begreppet i arbetslaget, då två av pedagogerna har gått 

förskolelyftet. Vi har ju läst om det och vi ha försökt sprida det till våra kollegor och 

det är något alla jobbar med fast man kanske inte säger begreppet.	

På de enheter där man har en specialpedagog som arbetar verksamhetsnära ser förskollärarna 

specialpedagogen som en strategi att ta till i diskussionerna kring inkludering.	

Vårt tänk kring inkludering behöver vi hjälp med ibland och det har vi ju faktiskt fått 

av specialpedagogerna och ibland blir man ju osäker innan man vet.	

Alltså för att inkludering ska kunna ske tror jag att man måste få som jag tidigare sa, 

att man har hjälp, stöttning att ta del av specialpedagoger. Ja, vad man känner att 

man behöver.	

Specialpedagogerna visade sig ha en tydligare bild av vad inkludering innebär, deras 

tolkningar gav ett djup och det märks att de har reflekterat över begreppet. 	

Inkludering för mig är när alla, eller jo alla barns behov har lika värde och nu tänker 

vi barn. Utifrån barnets situation får vara delaktig i all verksamhet i förskolan utifrån 

sina egna behov och förutsättningar.	

För mig betyder det absolut att alla, vi är ju individer i en grupp, att alla tillhör den 

här gruppen. Det är VI. Vi har vår gemensamma nämnare, vi är alla lika värda.	
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Specialpedagogerna ser sig själva som budbärare för att sprida inkluderingsbegreppet på 

förskolorna.	

Jag pratar jätte mycket om det när jag kommer ut och träffar arbetslag.	

Jag tror också att de inte förstår vikten av inkludering, vad barnen faktiskt lär sig av 

att inkluderas. Men jag hoppas ju och tror och vi jobbar jätte mycket med det alla 

specialpedagoger som är ute i verksamheterna. 

För att begreppet ska kunna landa i mig och kunskap kring det behöver vi använda 

begreppet mer. Just det vi sa nu att pedagoger behöver mer kunskap och det finns inte, 

det ser jag som en svårighet. Vi specialpedagoger behöver tänka mer på hur vi pratar 

om inkludering.	

Även Specialpedagogerna lyfter behovet av att diskutera kring inkludering i olika nätverk. De 

menar precis som förskollärarna att det är tidsbristen som är det största hindret för dessa 

diskussioner.	

När vi pratar om det här nu förstår jag vad viktigt det blir. Vi behöver prata mer om 

sådana här frågor kopplat till inkludering i vår specialpedagoggrupp, men det är 

oftast så ont om tid för dessa viktiga diskussioner. 	

I resultatet lyfts det också fram att specialpedagogerna upplever att förskollärarna vet om 

innehållet i inkluderingsbegreppet och arbetar därefter, men att de inte kopplar ihop detta 

arbete med ordet inkludering.	

Jag tror att de kanske inte alltid är bekanta med begreppet men förstår innehållet. 

Jag har upplevt att det är många som inte känner till begreppet fast man vet ju vad det 

handlar om. Det är någonting man jobbar med utan att sätta ord på det.	

Utbildning och fortbildning har betydelse för inkluderingsbegreppet och hur det tolkas. Både 

förskollärarna och specialpedagogerna anser att det är av stor vikt att hålla diskussionen kring 

inkludering vid liv och de vill se mer av dessa diskussioner. Tiden till detta anses vara en 

bristvara. De arbetssätt som används i verksamheten strävar mot inkludering, även om 

förskollärarna inte verkar vara bekanta med begreppet. Specialpedagogerna ser sig som 
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budbärare av inkluderingsbegreppet, men har i den strävan inte riktigt nått ut till pedagogerna 

i verksamheten. 

Förhållningssättet - en påverkansfaktor 

I resultatet kom det fram att förskollärarnas förhållningssätt och syn på barnet påverkar vilka 

strategier som används för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken. 

Det förhållningssätt som är framträdande är att förskolans verksamhet ska vara till för alla 

barn, att man ska lyssna till och möta alla barn utifrån behov. Ett förhållningssätt där olikheter 

ses som en tillgång är också framträdande.  

[....] verksamheten hos oss ska vara till för alla barn hela tiden, sen sker ju inte 

det med alla barn hela tiden, men att man ändå har den tanken och det 

förhållningssättet. 

[… ] om det är en nedsättning av något slag så ser man ju inte till själva 

nedsättningen utan vi är ju olika och att man berikar olikheterna. Alla barn är 

olika i gruppen och har olika behov. 

Förhållningssättet kring olikheter är också något som behöver lyftas i barngruppen. En 

förebyggande strategi som förskollärarna arbetar med. 

En positiv grej är ju att alla, alltså att barnen får se liksom att vi är olika och 

behöver olika stöd. 

Att vi skapar den här grunden att stå på, visa att vi är alla lika värda fast vi är 

olika. Får barnen möjlighet att lära känna de barnen som inte är som de själva, 

så bär man med sig det och det blir då inget skrämmande. 

En samsyn i arbetslaget är en strategi som är viktigt i arbetet kring förhållningssättet.  

Förhållningssätt och strategier är väldigt viktiga. Hos mig, och sen också att 

man har samma strategier, eller en samsyn i arbetslaget på hur man ska 

hantera de här barnen. 

Vi har ett gemensamt förhållningssätt så att barnen möter trygghet, ja på 

blocket. Samma strategier eller en samsyn i arbetslaget på hur man ska hantera 

barnen. 
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 Svårigheten med att få en samsyn i arbetslaget beskrivs också. 

Har ni den samsynen i ditt arbetslag?  -Vi försöker! Jag kan kanske inte säga att 

vi har det men vi jobbar emot det och vi försöker prata förhållningssätt 

tillsammans när man kan. Nackdelen då om man går tillbaka till det här blocket, 

vi är ju sex stycken. Du vet att det är ju väldigt få gånger som vi sitter alla sex. 

För att kunna arbeta med förhållningssättet och samsynen i arbetslaget behövs tid för 

reflektion.  

[….]man ska inte tappa det här med diskussionerna, som är ack så viktigt. Att få 

den här tiden för reflektion. 

Lösningsfokuserat förhållningssätt är en viktig påverkansfaktor som kommer fram i resultatet, 

att man ville se möjligheterna istället för svårigheterna.  

Allt beror på hur jag väljer att se. Jag vill inte se, man vill ju helst inte se 

svårigheterna, eller helst, alltså jag vill ju se möjligheterna. 

Vi måste vara flexibla, det som är lösningen idag behöver inte vara lösningen i 

morgon. Man kan oja sig lite men sen måste man hitta lösningar istället. 

De som har erfarenhet av att arbeta nära specialpedagog, menar att det stödet är en viktig del i 

det förebyggande arbetet kopplat till värdegrundsarbete och förhållningssätt. 

Vi hade jätte jobbigt med ett barn i gruppen. Men då jobbade vi jätte mycket 

med vårt förhållningssätt, hur vi ska tänka och verkligen så. I det arbetet fick vi 

stor hjälp av specialpedagogerna på enheten. 

Specialpedagogerna lyfter förhållningssättet vid ett flertal tillfällen i resultatet, både utifrån 

det egna förhållningssättet men också hur de aktivt arbetar med arbetslag kring deras 

förhållningssätt. En grund för specialpedagogerna precis som för förskollärarna blir att se och 

bemöta alla barn i gruppen utifrån deras förutsättningar. Det synsättet blir också en viktig 

utgångspunkt i stödet som de ger till pedagogerna. Stödet som handlar om handledning och 

reflektionstillfällen. 
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När jag jobbar, så tänker jag det här barnet, vad har det här barnet för behov. 

Jag ser alla barn och att alla barn ha behov och så är de mer eller mindre, små 

eller stora. 

Specialpedagogerna arbetar med flera arbetslag kring förhållningssätt med fokus på 

verksamheten. Det arbetet ligger som grund för att inkludering ska kunna ske på förskolan. 

Det arbetet tycker jag känns bra, man lägger inte problemet hos barnet utan det 

är ett problem som vi har i verksamheten. K: Tror du att det kan bero på att 

man har haft tillgång till en specialpedagog i arbetslaget? Sp: Absolut så har vi 

varit viktiga i det sammanhanget. 

Precis som förskollärarna lyfter även specialpedagogerna olikheter som en tillgång. De 

fördjupar dock resonemanget och betonar också vikten av att barn får möta och skapa 

förståelse av att olikheter är en tillgång. 

Jag tycker att det är viktigt att barn får möta alla barn. En del behöver tecken, 

andra behöver rullstol. Ja att vi är olika. 

Specialpedagogerna ser också att ett lösningsfokuserat förhållningssätt kan vara en strategi 

som behöver utvecklas i verksamheten. I det arbetet kan specialpedagogerna finnas med som 

stöd. 

Överlag tycker jag att man vill och frågar när det inte fungerar för barnet. Man 

vill att det ska fungera för barnet och försöker därför förändra i verksamheten 

[….] man lägger inte problemet hos barnet utan det är ett problem som vi har i 

verksamheten. 

Sammanfattningsvist visar resultatet att både förskollärare och specialpedagoger ser arbetet 

med förhållningssättet som ett salutogent arbetssätt, vilket har stor påverkan på hur man ser på 

barnet/barnen. Barn som möter pedagoger som har en samsyn och ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt har större chanser att blir bemötta utifrån sina möjligheter istället för sina 

hinder. Ett förhållningssätt som ser olikheter som en tillgång har en påverkan på barnen inte 

bara på förskolan utan även för livet. 
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Förskollärarens roll i den fria leken 

Våra intervjupersoner menar att förskolläraren har en viktig roll i att hjälpa barn i behov av 

särskilt stöd in i den fria leken. Därmed kan förskollärarens förhållningssätt i den fria leken 

ses som en strategi för att hjälpa barnen in på förskolans sociala arena. Vi kan dock se att man 

tänker lite olika kring vilken roll förskolläraren faktiskt bör ha i den fria leken. Ett synsätt som 

kommer upp bland förskollärarna är att de menar att barn som är i behov av särskilt stöd kan 

ha svårt att ta sig in i den fria leken och att de därför behöver få en puff in i leken av 

förskolläraren. När barnet sen är i leken ser dessa förskollärare på sitt uppdrag som att vara 

lite av en övervakare av leken. 	

Men sen gäller det ju att jag kan, eller har möjlighet att vara kvar där. Det är ofta där 

det brister. Att det är ingen som är med och om man säger övervakar. 	

Är vi inte med så blir det ju ritat överallt på avdelningen så vi måste ju vara med 

liksom och visa vad gör med allting och var ritar vi någonstans och var är det OK. 

Det blir ju hela tiden och påminna! 	

Ett annat sätt att tänka bland förskollärarna är att det är viktigt att som förskollärare vara 

närvarande och skapa förutsättningar i den fria leken, att se på sin roll som något av en 

vägledare. Förskollärarna menar att de finns med för att lotsa barnen men de kanske inte tar 

en egen roll i leken.	

Den fria leken är faktisk då vi som vuxna är delaktiga och finns med och startar, 

stöttar, tar fram material och hjälper barnen in i leken. 	

Dels måste jag som pedagog vara närvarande för att se! Och sen också försöka 

kommunicera att: “Titta, kom vi gör så här i stället”. Att hjälpa barnet att få 

strategier.	

Ett tredje sätt som förskollärarna beskriver är att barn i behov av särskilt stöd ibland behöver 

en medlekare för att ta plats i den fria leken på förskolan. I detta avseende är förskolläraren 

delaktig i leken så till vida att hon är med och skapar förutsättningar för leken men hon kan 

även ta en roll i leken. En av förskollärarna beskriver ingående hur hon som medlekare 

försöker hjälpa en flicka på tre år som har svårt att ta sig in i den fria leken på förskolan.	
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Då brukar jag ta henne i handen och så brukar jag säga så här: ”Vi går in och tittar 

vad de andra gör”, redan när hon kommer, för hon står avvaktande och inte vet vad 

hon ska göra. Då tar jag henne i handen och vi är iakttagande, vi tittar vad de andra 

barnen gör. Och så frågar jag henne vad hon vill göra. Hon säger inte mycket verbalt, 

hon har språket men hon säger inte mycket verbalt. Men hon pekar vad hon vill vara 

med i! Och då går vi dit och så sätter vi oss ner och så tittar vi lite grand och så låter 

jag henne, om de nu leker med bilar t.ex., då låter jag henne ta en bil. Jag kanske inte 

ger henne en bil utan jag tolkar, låter henne ta lite första steget så här. Och gör hon 

inte det så kanske jag erbjuder henne en bil. Och så, sen tar jag en bil själv och så 

kanske jag börjar med att säga: ”Nu ska jag åka på bio, vill du följa med? Och så 

kanske något annat barn säger att: ”Jag vill följa med”. Så frågar jag henne: ”Vet du 

någon film som du vill se?” För då har jag ju sett att då har jag fått med ett barn, då 

lär jag ju försöka få med henne också så att vi kan göra en lek här tillsammans! Och 

då kanske hon säger att hon vill se Törnrosa eller någonting. Ja men: ”Vill du åka 

med mig eller vill du åka ensam i din bil? På så vis blir det lite drag hjälp för då 

kanske det kommer ett annat barn och säger att: ”Men jag vill åka med dig för jag har 

ju ingen bil!” ”Ja men kom här så får du åka med mig!” På så sätt drar man in fler 

och fler i leken. 	

När förskolläraren gör på detta sätt upplever hon att flickan kommer med i leken tillsammans 

med de andra barnen. Men om hon som förskollärare inte är närvarande i leken så står flickan 

utanför leken, avvaktande och iakttagande. Förskolläraren menar att genom att hon agerar 

medlekare till flickan så hoppas hon att flickan så småningom själv ska klara av att ta steget in 

i leken.	

Det är min tanke att det ska bli så tillslut. Men nu är vi liksom, vi ser inte resultatet, 

men vi är i processen. Och det är ju ofta processen som är ett lärande! För det färdiga 

resultatet, ja men då vet vi att hon, då, då leker hon. Men nu är vi ju i processen, i den 

här lärandeprocessen!	

Specialpedagogerna i vår undersökning som ser förskollärarnas roll i den fria leken ur ett mer 

övergripande perspektiv menar att barn i behov av särskilt stöd behöver förskollärare runt sig 

som är aktiva i leken. Även specialpedagogerna beskriver att detta kan ske på två sätt, dels 
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genom pedagoger som är närvarande, skapar förutsättningar i leken och vägleder barnen. Men 

också genom att förskollärare agerar medlekare och tar en mer aktiv roll i leken.	

Det handlar mer om oss vuxna, att kunna se vad leken innehåller. Är det lek? Vad gör 

de för något? Och skapa förutsättningar för det. Jag har sett att man utvecklat otroligt 

mycket under kort tid, förutsättningar för lek. Man skapar miljöer där barnen får vara 

med, där leken får fortsätta över tid och där jag som pedagog går in och ger leken 

näring.	

Som medlekare har man en jätte viktig uppgift, att som pedagog vara närvarande, 

delaktig, lyssna och hjälpa barnet att se vad de andra barnen gör. Och hjälpa de 

andra barnen att se vad det här barnet gör. Att man kopplar ihop världarna helt 

enkelt! “Försöka hitta samspelsarenor. Det är det leken är till för!  

Specialpedagogerna menar att de ibland som en strategi för att hjälpa barn i behov av särskilt 

stöd in i leken,  föreslår för förskollärare att det ska agera medlekare. Detta blir då en form av 

modellarbete där specialpedagogen instruerar förskolläraren i hur denne kan agera medlekare. 

Utifrån detta arbetar sedan förskolläraren med modellen och arbetet följs upp tillsammans 

med specialpedagogen.  	

 Strategier som jag har initierat, som vi har kommit överens om. Som de tycker känns 

ok att göra och så följs de upp, precis som allt annat man gör genom att göra en 

handlingsplan. Men detta arbete är mer långsiktigt. Nu ska du vara den här 

medlekaren och att man utnämner en pedagog. 	

Specialpedagogerna upplever att de varierar hur pass engagerade förskollärare är i den fria 

leken.	

Det är väldigt varierande men man ser ju på de ställen som de vuxna har fördelat sig 

och man har tänkt igenom den fysiska miljön med stationer och det finns en vuxen i 

varje rum. Vilket lugn det blir då, sen ser man på annat håll att det är på gränsen till 

kaos. Den vuxne har abdikerat och håller sig undan. Så vi vuxna ute på förskolan är 

väldigt viktiga. Pedagogerna är väldigt viktiga i den fria leken! 	

Det jag ser idag är att man inte alltid är med och stöttar. Utan att man sitter kanske 

på en stol vid ett bord och har uppsikt helt enkelt. Inte att man är med i leken. Jag 



	

28	
	

tycker att man ska vara med mer. Barnen får bestämma vad man ska göra men man 

ska vara med. Eller bredvid i alla fall för att ha koll på vad som händer och sker. För 

det är lite så att har man fri lek så tänker pedagogerna att då passar jag på att skriva 

lite papper och så där. Men den fria leken är ju så viktig och svår för vissa barn. 	

Utifrån intervjupersonernas svar ser vi att förskolläraren har en viktig roll i att hjälpa barn i 

behov av särskilt stöd in i leken. En strategi för detta är att förskollärare behöver vara 

närvarande i den fria leken, skapa förutsättningar för lek, vara inlyssnande och vägleda barnen 

i leken. En förskollärare som tar sig an rollen som medlekare kan spela stor roll för ett barns 

möjlighet att ta sig in lekens sociala gemenskap. 

”Det är inte barnet det är fel på” – om lärmiljöns påverkan  

I vår undersökning ser vi att hur förskolans miljö är organiserad spelar roll för möjligheten för 

barn i behov av särskilt stöd att ta sig in i den fria leken. Förskollärarna beskriver hur de 

arbetar med att skapa olika rumskoncept för att inspirera barn till lek och utforskande och för 

att det ska finnas något som lockar alla, där man får tillfälle att samspela med andra barn. Att 

den fria leken handlar om att barnen får välja något i miljön som de tycker är lustfyllt.	

Vi har försökt tänka på att vi har lite, något rum där man kan ha lite lugn och ro och 

sen har vi vår ateljé och sen har vi en språkhörna där bredvid. Och så har vi matte på 

ett ställe liksom. När barnen tittar sig runt ska de kunna bli inspirerade. Och sen har 

vi rörelse och ett ljusrum. Och så olika material som man kan laborera med. Så det är 

ju också tanken att barnen ska få utforska de olika miljöerna.	

Utifrån vårt material blir det tydligt att det inte bara handlar om att ha en välstrukturerad miljö 

utan att miljön dessutom behöver organiseras och anpassas efter barnens behov.	

Ja miljön använder vi för att anpassa och skapa rum i rummen. Ständig förändring 

utifrån barnens behov. Skapa miljöer där det kan bli bra lek. Möblera så att det blir 

bra, vilket material vi ska ha, det är något vi anpassar hela tiden.	

Det är inte barnet som ska anpassa sig efter vår miljö utan det är miljön som ska 

anpassas utefter barnen! Så tänker jag! 	
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Jag tänker att man kan anpassa hela verksamheten efter de här barnen som behöver 

det här lilla extra liksom. Och att det som gynnar barn i behov av särskilt stöd är ju 

liksom inte skadligt för de andra barnen!	

Även specialpedagogerna beskriver miljöns betydelse. 	

Det finns ju väldigt mycket att göra med miljön, att tänka den fysiska miljön som den 

tredje pedagogen. Är miljön genomtänkt, den talar till mig både som vuxen och barn. 

Att den är tydlig och tillåtande och inbjudande, att man inte ska behöva fråga 

pedagogen hela tiden. Det är en förutsättning att man också gjort en god introduktion 

för barnen också. 	

Jag tror att en avdelning som har en tydlig och genomtänkt verksamhet har lättare att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd än på en annan förskola där man har ett mer 

traditionellt arbetssätt. 	

Specialpedagogerna berättar att de ibland kan se att ett barn som i en barngrupp upplevs som 

ett barn i behov av särskilt stöd kan fungera utmärkt i en annan barngrupp där man har en mer 

genomtänkt miljö.	

Ja, fast då skulle jag vilja kalla det att det inte är barnet som är i behov av särskilt 

stöd. Utan då är det pedagogerna som har behovet och behöver stöd och hjälp i sin 

verksamhet. 	

I detta avseende verkar det dessutom handla om i vilken grad man på förskolan delar upp 

barnen i mindre grupper. Vilket är en strategi som alla intervjupersonerna använder sig av.	

Och vissa menar ju att det liksom är miljöer och situationer som skapar svårigheter 

också. Så det har jag ju alltid med mig i tanken att hur kan jag hjälpa det här barnet? 

Är den i fel sammanhang, i fel grupp? Hur kan jag utmana? Hur kan jag sätta 

samman i grupper så att den kommer med personer eller barn och pedagoger som den 

fungerar bra med?	

Vi brukar jobba med hur miljön ser ut på förskolorna. Passar den alla barnen? Delas 

barnen in i mindre grupper? Har man stora grupper hela tiden, stora samlingar, hur 
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lång tid har man samling och framförallt vad är det som gör att barnet gör som det 

gör? Man tittar på barnet, men det inte barnet det är fel på! 	

Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån vårt resultat kan vi se att om förskolans miljö är väl 

genomtänkt och organiserad efter barnens behov så kan miljön ses som en strategi för att 

hjälpa barn i behov av särskilt stöd in i den fria leken. Det handlar inte om att barnen ska 

anpassa sig efter förskolans miljö utan tvärtom! 

Vikten av att kunna göra sig förstådd 

Intervjupersonerna i vår undersökning menar att språket har stor betydelse för om ett barn i 

behov av särskilt stöd ska kunna ta sig in i den fria leken på förskolan. Om ett barn inte har 

tillgång till det verbala språket så behöver barnet stöd för att kunna kommunicera i leken,  

eftersom språket är en stor del av den sociala samvaron som sker i leken. Därför är en viktig 

strategi på förskolan att ge de barn som behöver språkstöd. Det är främst specialpedagogerna i 

vår undersökning som talar om vikten av att använda sig av bildstöd, tecken som stöd, ritprata 

och seriesamtal för att förbereda och tydliggöra för barn i behov av särskilt stöd på vad som 

ska hända eller vad som händer i den fria leken. 	

Bilder tycker jag är viktigt. (…) Har man ett barn med språkstörning så vet man vilka 

svårigheter det barnet har, då får man försöka att tänka på det. Att ta till olika 

verktyg. Bilder, tecken, närvarande pedagoger som hjälper in i den fria leken. 	

Sen finns det ju seriesamtal eller ritprat som jag också jobbar med. Att förbereda för 

en leksituation. Även bilder är ett bra stöd för att arbeta med leken för att skapa 

inkludering. När ett barn har förstått och tycker att det är roligt med bilder, så är det 

ett bra sätt att använda sig av egna bilder och berätta vad som händer här, att göra 

det synligt. Eller att du kunde ha gjort så här för då blir Kalle glad. Ritprat gör att det 

blir mer konkret för barnet. 	

Specialpedagogerna talar också om barn som har svårt att ta sig in i den fria leken på grund av 

att de inte har lärt sig att tolka lekkoderna. Även då kan bildstöd i olika former vara värdefullt. 

Dessa barn behöver även en aktiv vuxen som hjälper dem att kommunicera i leken.	

Vi har jätte många barn som inte kan leka och inte förstår rollekar, turtagning och 

hur man beter sig med andra. Och då återkommer jag ofta till barn med 
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språksvårigheter och även autistiska barn. De behöver lära sig om fri lek. Det är så 

man lär sig. 	

Jag tänker att det är ett barn i gruppen som behöver hjälp in i leken. För det handlar 

ju också om de här gyllene lekreglerna. Att man kanske inte vet det här med 

turtagandet, att ibland är det jag som bestämmer och ibland är det du. 	

Förskollärarna menar att de använder sig av specialpedagogernas strategier för att hjälpa barn 

med språksvårigheter in i leken.	

Vi arbetar med tecken som är en hjälp både för de som inte hör och för de som inte 

pratar, det ges möjlighet att kommunicera på ett annat sätt.	

Vi jobbar mycket med bildstöd och vi går ju en tecken kurs nu, den här Takk eller Akk 

heter den väl. För vi vet ju att förskolebarn tänker i bilder så bilder är ju bra så vi har 

jobbat mycket med bildstöd och det är ju bra också för barn som har ett annat 

modersmål.	

Att som förskollärare vara närvarande och läsa av ett barns kroppsspråk kan också ses som en 

strategi för att hjälpa barn som inte har det verbala språket in i leken. På det viset kan barnet 

kommunicera genom förskolläraren.	

De har ju ett kroppsspråk och visar ju tydligt men de har ju inte det verbala språket. 

Men då gäller det ju för mig att tolka kroppsspråket, att vara med för att kunna 

komma in i leken, att jag är med och sätter ord på det som de visar med kroppen (…) 

Och då får ju jag vara med och vara en närvarande pedagog som sitter där och talar 

om att: ”Jo, fast Pelle vill vara med i leken för han visar det genom att han ger dig en 

bil eller en handväska, eller vad det nu kan vara. Han vill vara med i din lek! 	

Utifrån våra intervjusvar ser vi att barn som inte behärskar det verbala språket får svårt att ta 

sig in i den fria leken utan stöd. En strategi för att hjälpa dessa barn är då att arbeta med 

språkstöd av olika slag och att pedagogerna är närvarande i leken för att kunna läsa av och 

tolka vad barnet vill kommunicera. I detta arbete blir även specialpedagogen en viktig aktör, 

både för att stötta och lära ut till förskollärarna men också genom att tillföra material. 
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Analys 

Här presenteras analysen av vårt resultat utifrån tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen.  

I vår studie ser vi det som Nilhom (2006) nämner i sin forskning, att inkludering i förskolan 

betyder olika saker för olika aktörer. Några av förskollärarna i vår studie var osäkra på 

begreppets innebörd medan specialpedagogerna hade en tydligare bild av 

inkluderingsbegreppet och hur man kan arbeta inkluderande. I vår inledning skriver vi om 

Haug (2014) som menar att det inte finns någon gemensam definition eller förståelse av 

begreppet inkludering, vilket bidrar till ett stort gap mellan vision och verklighet. Sucuogly, 

Karasu, Bakkaloglu et al (2014) ser i sin studie att förskollärare har en begränsad kunskap om 

inkluderande metoder, de menar att det har med utbildningen att göra. Forskarna menar vidare 

att just förskollärarna är de viktigaste personerna för att inkludering ska ske på förskolan. De 

menar precis som vi ser i vår studie att bristen på kunskap är det störst hindret för inkludering. 

Vi ser tydligt i vår studie att de förskollärare som har gått kurser inom förskolelyftet som 

handlar om att se till alla barns behov har en större förståelse för hur man kan arbeta 

inkluderande. Dessa förskollärare driver också det inkluderade arbetet inom arbetslagen. Det 

får oss att fundera på om det skulle läggas mera fokus på inkluderingstankarna även i den 

ordinarie lärarutbildningen? Vi ser i vår studie att även specialpedagogen får en viktig roll i 

inkluderingsarbetet, både som stöd till förskollärarna men även som budbärare av 

inkluderingsbegreppet. Detta är något som Sukumaran, Loveridge och Green (2014) också 

betonar. De ser även i sin studie att det är specialpedagogerna som initierar inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd på förskolan. Det som förvånar oss är att specialpedagogerna i 

vår studie som själva ser sig som budbärare av inkluderingsbegreppet förvisso har spridit de 

inkluderande arbetsmetoderna på förskolan, men att just begreppet inkludering inte har 

befästs hos förskollärarna. Vi funderar på om en orsak till detta kan vara att ordet inkludering 

inte nämns i förskolans läroplan. Nilholm (2006) menar att det inte är principen om 

inkludering som är fel utan det är genomförandet som brister. Detta skiljer sig från det vi ser i 

våra resultat, där genomförandet av de inkluderande strategierna faktiskt finns på förskolorna. 

Skogman (2004) ser i sin avhandling att förskolan redan har en hel det kunskap om hur man 

inkluderar barn med funktionhinder i förskolan. Sukumaran, Loveridge och Green (2014) 

menar att den mesta internationella litteraturen har visat att det grundläggande för 

framgångsrik implementering av inkluderingstankarna ligger inom den enskilda förskolans 
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kontext. Detta ser vi som bevis på att strategierna för inkludering på den enskilda förskolan 

blir viktig. Arbetet med inkludering måste börja i varje barngrupp och de strategier man 

använder leder som Skogman (2004) menar till positiva konsekvenser för alla barn. 

Vilka strategier använder sig förskollärare och specialpedagoger av för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan? Det är vår andra forskningsfråga i studien. 

Vi har valt att ha den fria leken som forskningsområde för att leken har en stor plats i 

förskolans värld. Johansson och Pramling (2012) menar att i barns lek finns inget rätt eller fel 

och det gör leken till en arena för barn att lära och utveckla kommunikativ kompetens. Vi har 

tidigare beskrivit att den vuxne har en viktig roll som medlekare för att få med alla barn i den 

fria leken, det är något som våra resultat förstärker. Vi ser att det är just den vuxne som själv 

blir verktyget i de strategier man använder för inkludering i den fria leken. En vanlig strategi 

som förskollärare och specialpedagogerna beskriver i vår undersökning, något som Johansson 

och Pramling (2012) också betonar är att stödja barn i behov av särskilt stöd i 

kommunikationen i den fria leken. Barns olikheter menar Janson (2001) gör att de har olika 

förutsättning att kunna ta sig in i leken på det fysiska, sociala och symboliska planet. Socialt 

behöver barnet tillgång till ett språk. Ett barn som inte har tillgång till det talade språket har 

svårigheter att komma in och känna delaktighet i den fria leken. Om vi ser tillbaka på vår 

teoretiska referensram så ser Vygotskij (1978) och Säljö (2000) språket som människans 

viktigaste medierande redskap. Ett barn behöver ett språk för att kunna bli delaktig i leken på 

förskolan. Några av strategierna som förskollärarna och specialpedagogerna beskriver för att 

stödja barn i behov av särskilt stöd i kommunikationen med andra barn är att arbeta med 

bildstöd, seriesamtal, ritprat och tecken som stöd. I det arbetet har specialpedagogen en 

framträdande roll, både genom att förmedla kunskap men också genom att konkret tillföra 

material. Suhonen et al. (2015) menar att den sociala kommunikationen påverkar den sociala 

leken. Barnets behov/ svårighet har en direkt påverkan på social kommunikation och en 

indirekt påverkan på social lek. Utifrån detta resonemang blir en viktig strategi för att hjälpa 

barn i behov av särskilt stöd in i den fria leken att arbeta med språket och kommunikationen. 

Gal, Schreuer och Engel-Yeger (2010) kom fram till i sin studie att pedagogers inställning är 

avgörande för om inkluderingen ska bli lyckad. Även Frankel, Gold och Ajodhia-Andrews 

(2010) menar att positiva attityder till barn i behov av särskilt stöd är en grundförutsättning 

för inkludering. Forskarna ser också behovet av att det finns professionella på fältet som har 

vetskap och kunskap om inkludering. Detta kan även vi se i våra resultat. I vår 
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forskningsfråga som riktar in sig på strategier för inkludering i den fria leken ser vi att 

förskollärares och specialpedagogers förhållningssätt ligger till grund för vilka strategier man 

använder. När våra intervjupersoner berättar om sitt förhållningssätt så gör de ofta det utifrån 

ett kritiskt perspektiv med verksamhetsfokus, att förskolan ska möta alla barns behov och att 

olikheter är en tillgång precis som Nilholm (2006) betonar. Det intressanta är att när 

förskollärarna och specialpedagogerna kommer in på strategier för att inkludera barn i den fria 

leken ser vi ändå att fokus ofta läggs på det individuella barnet. Det är barnet som är i behov 

av särskilt stöd som behöver språkstöd, medlekare eller medierade artefakter. Palla (2011) 

menar att pedagoger inom förskolan ofta riktar blicken mot barnet och dess brister istället för 

emot verksamheten som det står i förskolans styrdokument. Skogman (2004) menar i sin 

avhandling att istället för att fokusera på det individuella barnet bör pedagoger fokusera på 

aktivitetssituationer och göra dem tillgängliga för alla barn. Detta går i linje med Vygotskijs 

(1981) tankar om att det är vad barnen gör i förskolan i en social gemenskap som leder till 

utveckling och lärande. Det kanske är så att arbetet med inkludering måste ske i den praktiska 

vardagen och genom de inkluderande handlingar och metoder förskollärarna gör, befästs 

också begreppet. Detta kan kompletteras med reflektion i arbetslagen där specialpedagogen 

kan vara med och leda diskussionerna framåt och tillföra kunskap kring begreppet. Något som 

också förskollärarna i undersökningen efterfrågade. Om fokus istället läggs på verksamheten 

och hur man kan arbeta med inkludering där, så kanske det kan bidra till att glappet mellan 

vision och verklighet kan minska. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur sju förskollärare och tre specialpedagoger som 

arbetar inom förskolan ser på begreppet inkludering. Syftet var också att studera och 

analysera vilka pedagogiska strategier förskollärare och specialpedagoger använder sig av för 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan.  

I bearbetningen av intervjuerna framträder tydligt ett sociokulturellt perspektiv. 

Intervjupersonerna lyfter vikten av alla barn ska inkluderas i de ordinarie barngrupperna på 

förskolan. Vygotskij (1978) menar att vi lär av varandra i en social gemenskap och barns 

utveckling kan inte separeras från sin sociala kontext. I våra resultat ser vi att förskollärarna 
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känner sig osäkra kring begreppet inkludering. De utgår dock från en strävan till ett 

inkluderande arbetssätt. Utifrån det blir tolkningen att innehållet i läroplanen som ju grundar 

sig i en sociokulturell teori är väl förankrad hos förskollärarna. Däremot har förskollärarna 

inte sammankopplat inkluderingsbegreppet med läroplanens tankar. Specialpedagogerna i vår 

undersökning förstärker denna syn. De ser att förskollärarna använder strategier som strävar 

mot inkludering, men att de inte har vetskap om att det är inkludering de arbetar med. 

Förskollärarna utrycker behovet av att diskutera inkluderingsbegreppet med sina kollegor. 

Vygotskij (1978) menar att människan alltid befinner sig under utveckling och förändring. 

Kommunikation blir ett viktigt verktyg i denna process. Kunskap förändras hela tiden och ges 

tid för samtal kring inkluderingsbegreppet, bidrar det till att förskollärarna utvecklar sin 

medvetenhet inom området. Förskollärarna uttrycker att i arbetet med inkludering behövs stöd 

av specialpedagog. Utifrån Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen, ser vi 

specialpedagogen som ett stöd till förskollärarna, någon som besitter mer kunskap i ämnet. 

Genom specialpedagogens handledning kan förskolläraren få stöd i det inkluderande arbetet. 

Något de senare klarar på egen hand. Specialpedagogerna ser sig själva som budbärare av 

inkluderingsbegreppet. Vi ser i våra resultat att tid spelar roll. Genom att tid läggs på 

reflektion och handledning, kan förskollärare och specialpedagoger utvecklas i en 

kommunikativ och social gemenskap där ny kunskap kan skapas.  

I resultatet framträder att förskollärarnas och specialpedagogernas förhållningssätt ligger som 

grund för vilka strategier som används i arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd i den fria leken. I detta avseende blir en viktig faktor ur vilket specialpedagogiskt 

perspektiv intervjupersonerna ser. De förskollärare och specialpedagoger vi intervjuade ser 

både ur ett kritiskt perspektiv (Nilholm 2006) och ett demokratiskt deltagarperspektiv (Haug 

2014). Att det är förskolans uppgift att möta alla barn, är en strategi för inkludering som 

genomsyrar vår studie. Vi ser också Haugs tankar om en demokratisk förskola där olikheter 

ses som något positivt och utvecklande, vilket leder till en förstående kultur på förskolan.  

Vygotskij (odat/1995) ser leken som den dominerande källan till utveckling av tanke, vilja 

och känsla. Genom leken utvecklas barn i interaktion med andra. Barns inre processer föregås 

med yttre aktiviteter ihop med andra, vilket bidrar till en social aspekt på leken. Leken blir då 

viktig både som kunskapsskapande men även ur ett socialt perspektiv och det är något som 

betonas av de intervjuade. Förskolläraren får en viktig roll i arbetet med att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i den fria leken. Säljö skriver (2000) att inom den sociokulturella teorin 



	

36	
	

menar man att människan inte möter världen direkt, utan mellan människan och världen finns 

medierande artefakter som verktyg och tecken. Vi kan ur ett sociokulturellt perspektiv se att 

en förskollärare som tar rollen som medlekare då själv blir den medierande artefakten. 

Förskolläraren använder sig själv som verktyg. En av förskollärarna i vår studie beskriver hur 

hon agerar medlekare för att hjälpa ett barn in i leken. Där kan vi se Vygotskijs proximala 

utvecklingszon. En medlekande förskollärare ger barnet stöd för att ta sig in i den fria leken, 

för att sen backa när barnet är redo att leka på egen hand. Specialpedagogerna i vår studie 

menar att förskollärare behöver lägga mer tid på att agera medlekare. Det är en förutsättning 

för att ge alla barn tillgång till den fria leken. 

Förskolans miljö blir en viktig strategi för inkludering visar vårt resultat. Förskollärarna pratar 

om en tydlig, lustfylld och inbjudande miljö. En miljö som organiseras och anpassas efter 

barnens behov. Detta kan sättas i relation till Nilholms (2006) kritiska perspektiv som menar 

att svårigheter uppstår i relation till människor, omgivning och miljö. Miljön har också en 

viktig del i det sociokulturella perspektivet. Vygotskij (1981) menar att vi lär av varandra i 

den kulturella miljön som vi vistas i. Därför blir det viktigt hur förskolans miljö är 

organiserad. Specialpedagogerna i vår studie menar att på en avdelning kan ett barn ses som 

ett barn i behov av särskilts stöd, men på en annan avdelning fungerar barnet utmärkt där 

miljön är mer genomtänkt. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att miljön på förskolan har 

stor betydelse för alla barns möjlighet att ta sig in i den fria leken. 

I vår studie är alla intervjupersonerna överens om att språket har en viktig funktion för att ett 

barn ska ta sig in i den fria leken. Säljö (2000) menar att språket är människans allra 

viktigaste medierande redskap inom den sociokulturella teorin. De strategier för 

kommunikativt stöd som specialpedagogerna i vår undersökning använder sig av är bildstöd, 

seriesamtal, ritprat och tecken som stöd. Detta ser Vygotskij (1981) som medierande 

artefakter. I ett språkligt perspektiv blir förskollärarna viktiga som tolk till de barn som inte 

har det talande språket. En förskollärare som är närvarande i leken kan läsa av barnets 

kroppsspråk och finnas som stöd i samspelet med andra barn. 
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Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats i vår studie. Det har varit värdefullt för vårt 

resultat att vi har använt oss av ett tolkande arbetssätt. I vår litteraturgenomgång fick vi vända 

vår blick mot skolan gällande inkludering, då det inte har forskats så mycket mot förskolan. 

Förskolan var i fokus när vi läste och utifrån det perspektivet tolkade vi texten. Det kan dock 

ha bidragit till att våra tolkningar ibland inte har stämt överens med författarnas tankar. Då det 

fanns många artiklar och avhandlingar om inkludering bidrog det till svårigheter att avgränsa 

och sortera ut relevanta artiklar. Intervjuer kändes som ett bra val i en kvalitativ studie. En 

intervjuguide upprättades men vi valde att inte genomföra en provintervju. Samtliga 

intervjupersoner som tillfrågades gav sitt samtycke till att delta vid en intervju. En av 

förskollärarna ändrade sig dock strax innan intervjutillfället varpå en ny förskollärare 

tillfrågades. Vid en av intervjuerna misslyckades inspelningen, den intervjun valde vi senare 

att inte ta med i vårt resultat. Istället tillfrågades ytterligera en förskollärare. Vi genomförde 

således 11 intervjuer men använde bara materialet från 10 av dem. Intervjuguiden var ett bra 

hjälpmedel för att hålla oss till ämnet, att få svar på våra frågeställningar och för att vi skulle 

få ett heltäckande material att analysera. Intervjuerna vi genomförde fungerade 

tillfredställande och vi hade stor nytta av den kunskap vi fått under tidigare samtals kurser 

under utbildningen. Några av förskollärarna ville ta del av intervjufrågorna i förhand. Vi valde 

dock att inte låta dem göra det. Det var så här i efterhand ett klokt val, då vi ville att svaren 

skulle vara spontana och inte för tillrättalagda. Det kändes som ett bra val att vi bara 

genomförde elva intervjuer. Inte bara för tidsåtgången utan det bidrog till att vi hade tid till att 

fördjupa intervjuerna och få ta del av de intervjuades professionella kunskap. Då vårt 

forskningsområde engagerar oss gav intervjuerna oss ny kunskap som vi direkt kände att vi 

skulle ha nytta av. Alla intervjuer transkriberades noggrant, även om det tog mycket tid har 

det varit nödvändigt. Vi har använt det transkriberade materialet vid flera tillfällen och gått 

tillbaka till det under hela analysprocessen. Fejes och Thornberg (2009) menar att en 

kvalitativ datainsamling, där man har närhet till datamaterialet är en styrka. Det ger ny 

förståelse och nya sätt att se på omvärlden. Vi gick in med en förkunskap om ämnet då vi 

båda arbetar inom samma verksamhet som de vi intervjuade. Vi har också intresse av ämnet 

och det kan ha påverkat att vi inte ställde tillräckligt med följdfrågor under intervjuerna. 

Omedvetet visste vi redan svaren och utvecklade inte svaren vidare. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att forskaren måste ha ett intresse och en kunskap om ämnet för att genomföra 
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en bra intervju. Förförståelsen behöver man också reflektera över och försöka bli medveten 

om, så att man förstår hur förförståelsen påverkar tolkningen av empirin. Något vi gjort under 

hela processen.  

Teknik vi använt under intervjuerna var Ipad och telefon för inspelning. En av förskollärarna 

kände sig i början obekväm med att bli inspelad, men efter ett tag glömde hon bort det och 

samtalet kunde fortsätta under avslappnade former. Det kändes bättre att använda telefonen 

istället för Ipaden, då den är mindre och smidigare. Det fanns en viss oro hos oss att det 

inspelade materialet skulle försvinna innan transkriberingen var klar. Genomför man många 

intervjuer så är nog en diktafon att föredra. Under skrivprocessen har vi försökt att använda 

oss av google drive, för att kunna skriva och ändra i samma dokument. Där stötte vi på 

svårigheter som bidrog till att vi valde att skicka dokumentet fram och tillbaka, vilket visade 

sig vara tidskrävande.   

Resultatet anser vi är rimligt och tillförlitligt då vi eftersökte de intervjuades egna upplevelser 

och professionella kunskap. Det var samtalen som uppstod under intervjutillfället som var det 

viktiga och gav stoff till vår undersökning. För att få ett mer rättvist resultat hade vi kunnat 

använda oss av observationer, detta för att påvisa på vilket sätt strategierna används i 

verksamheten. Vårt gemensamma analysarbete och att vi båda läst alla transkriberingar har 

bidragit till högre tillförlitlighet av svaren vi fått. Att vi reflekterat och tolkat ihop under flera 

träffar har bidragit till både ett mer tillförlitligt resultat men också till att vi båda fördjupat vår 

kunskap kring forskningsområdet. 

Förslag till vidare forskning 

Vår studies fokus har varit hur förskollärare och specialpedagoger tolkar begreppet 

inkludering och vilka strategier de använder för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

den fria leken. Vi föreslår att vår studie skulle kunna göras om,  men i stället med fokus i 

förskoleklassen som har ena benet i skolan och det andra i förskolan. Vår tidigare forskning 

visar på att skolan använder sig av mer segregerade lösningar men hur ser det ut i 

verkligheten? Hur tas förskolans inkluderande strategier gentemot leken emot då barnen 

börjar i skolan? Det skulle även vara intressant att göra om vår studie men istället för att göra 

en intervjustudie skulle man kunna göra en fältstudie för att se hur förskollärare och 

specialpedagoger agerar i praktiken för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria 

leken på förskolan.  
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BILAGOR 
	

Hej!    BILAGA 1 Brev till förskolechef	

	

 Vi heter Catarina Karlsson och Hanna Lindman och vi studerar på 

specialpedagogprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi har nu kommit fram till vår sista 

termin då vi ska skriva vår D-uppsats. I vår uppsats vill vi studera hur pedagoger ser på 

möjligheten för barn i behov av särskilt stöd att medverka i den fria leken. Vi vill ta del av 

den erfarenhet som finns ute på förskolan. För att vi ska kunna genomföra vår studie så 

behöver vi intervjua förskollärare och specialpedagoger med lång erfarenhet av arbete i 

förskolan.	

Intervjuerna kommer att ta ca 45-60 minuter. För att vi lättare ska kunna bearbeta och 

analysera materialet i vår undersökning så kommer vi att spela in dessa. Inspelningarna 

kommer att raderas när vi skrivit färdigt uppsatsen. Materialet från intervjuerna kommer 

endast att användas i vår studie och vi kommer att behandla materialet konfidentiellt. 

Deltagarna kan när som helt avbryta sin medverkan om de så önskar.	

Intervjuerna kommer att påbörjas under februari månad.	

 	

Vi skulle bli mycket tacksamma om Du kunde hjälpa oss att komma i kontakt med pedagoger 

som skulle kunna tänka sig att medverka i vår studie. Vi kommer då att höra av oss och skicka 

mer information till dessa pedagoger. Tack på förhand!	

Med vänliga hälsningar,	

Catarina Karlsson och Hanna Lindman	
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Hej!      

                                                                     BILAGA 2 Brev till pedagogerna 

	

Vi heter Catarina Karlsson och Hanna Lindman och vi studerar på specialpedagogprogrammet 
vid Mälardalens högskola. Vi har nu kommit fram till vår sista termin då vi ska skriva vår D-
uppsats. I vår uppsats vill vi studera hur pedagoger ser på möjligheten för barn i behov av 
särskilt stöd att medverka i den fria leken. Vilka svårigheter/ möjligheter finns? Har förskolan 
förutsättningar att inkludera alla barn i den fria leken? Vilka strategier kan pedagoger använda 
sig av för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken? Vi vill ta del av den 
erfarenhet som finns ute på förskolan och för att vi ska kunna genomföra vår studie så 
behöver vi intervjua förskollärare och specialpedagoger. Vi skulle bli mycket tacksamma om 
Du vill medverka i vår studie. Deltagandet är självklart frivilligt och du kan när som helst 
avbryta din medverkan om du så önskar.	

 	

Intervjuerna kommer att ta ca 45-60 minuter och du får själv vara med och bestämma en tid 
och plats som passar dig. För att vi lättare ska kunna bearbeta och analysera materialet i vår 
undersökning så kommer vi att spela in intervjuerna. Inspelningarna kommer att raderas när vi 
skrivit färdigt uppsatsen. Materialet från intervjuerna kommer endast att användas i vår studie 
och vi kommer att behandla materialet konfidentiellt. Intervjuerna kommer att påbörjas under 
februari månad.	

Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss.	

 	

Det skulle ha stor betydelse för oss om vi fick möjlighet att göra en intervju med dig så vi 
hoppas att du vill delta i vår undersökning!	

	

Med vänliga hälsningar,	

Catarina Karlsson och Hanna Lindman	
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Intervjuguide     
     BILAGA 3	

Inledande frågor	

Hur länge har du arbetat som förskollärare?	

Har du gått några kompletterande kurser/utbildningar?	

Beskriv avdelningen du arbeta på?	

Har ni några barn i behov av särskilt stöd i barngruppen?	

Vilka arbetsuppgifter har du som förskollärare?	

 Tema 1, Barn i behov av särskilt stöd	

Barn i behov av särskilt stöd, vad tänker du på när du hör begreppet?	

Vilka barn på förskolan anser du vara i behov av särskilt stöd?	

Bemöter ni eller arbetar ni på något speciellt sätt med de barnen?	

Vilka möjligheter/hinder ser du i det arbetet?	

Tema 2, Den fria leken på förskolan	

Vad tolkar du in i begreppet Fri lek?	

Hur ser den fria leken ut på din förskola? På vilket sätt agerar ni pedagoger i den fria leken?	

När använder ni er av fri lek och vad har ni för arbetssätt kring det?	

Har alla barn tillgång till den fria leken? Vilka hinder kan det finnas?	

Tema 3, Inkluderingsbegreppet	

Är du bekant med inkluderingsbegreppet?	

Pratar ni om inkludering på förskolan? I så fall i vilka sammanhang?	

På vilket sätt tolkar du inkludering i förskolan, vad betyder det för dig?	

Vad anser du behövs för att inkludering ska kunna ske på förskolan? Möjligheter/Hinder.	

Tema 4, Strategier för inkludering	

Använder ni några speciella strategier för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria 
leken?	

Beskriv i så fall vilka strategier ni använder och hur det konkret kan ser ut i den fria leken?	

Vad krävs för att barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas i den fria leken?	
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Vad ser du för möjligheter/hinder med ett inkluderande arbetssätt?	
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