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Abstract 

The ability to participate in adequate relationships with peers and with adults is highlighted in research 

as important for all children’s development and learning. Research also shows that children who have 

difficulties with social interactions may be excluded from the peer group social context, if observant 

adults do not take an active and supportive role to facilitate peer interactions. To ensure that all 

children regardless of needs nor disability are given the opportunity to develop and learn, the 

preschool systematically and continuously needs to evaluate how they operate with the task of 

supporting children’s social relationships and participation. Inclusive Classroom Profile (ICP) is a 

structured observation rating scale developed recently in the UK and used in several contexts (i.e. 

United States) to measure quality in inclusive preschool settings based on twelve areas that are 

particularly important to consider for children with special educational needs. 

The aim of this study is to analyse and discuss two of the twelve contents of the ICP program, and to 

investigate its usefulness in the Swedish preschool. These contents are adult relationships with 

children and adult support in child interactions with peers. This study is a part of a project called Play 

and interaction for all children in inclusive preschool environments, initiated by the Department of 

Special Education, Stockholm University. The study is based on a qualitative research approach and is 

based on interviews with five preschool teachers and four observations in preschool learning 

environments. 

The result shows that the ICP can be a tool for development of an inclusive early childhood program 

in a Swedish context, both as a self-assessment tool and as a quality improvement tool. The two areas 

that have been estimated in the ICP have been perceived as relevant to the studies participants because 

of its importance for children`s development and its correlation with the Swedish preschool 

curriculum. However, there are certain concepts and formulations in the ICP that has brought 

objections during the interviews, for example, adults consistently ignore children´s efforts to interact 

with peers and adults consistently ignore children´s effort to interact with peers. Based on these 

reports, it seems that some formulations should be adapted or explained in the comments. The 

assessments made through the ICP make it possible to capture shifts in the quality of interactions that 

take place in the various inclusive activities. The quality differences have been made visible and 

evident by the ICP tool. This indicates that the ICP may be useful to estimate and evaluate operations, 

both in order to make improvements and also to reduce shortcomings in the learning environments. 

This is an important goal to achieve, especially considering that an equitable preschool with good 

quality may have a great impact for children in vulnerable situations. 
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Preschool, inclusion, special educational needs, equity, interaction, peer relationship, classroom 

assessment tool 

 



Förord         
Nu är en höst fylld av skrivande till ända, där målet har varit att skriva ett självständigt arbete som kan 

ge oss svar på de frågor som ibland har tyckts bli fler och fler längs vägen. Att nu kunna sätta punkt 

innebär att vi har fått fördjupa vår förståelse för ICP och de två områden, kring relationer och social 

interaktion i förskolan, som ICP bland annat lyfter som viktiga för barns lärande och utveckling i 

förskolan. Vi har gjort intressanta upptäckter och fynd för oss själva, och förhoppningsvis även för 

andra. Det arbete vi har utfört kring uppsatsen har skett i ett samarbete och en växelverkan mellan oss 

båda. Vi har tillsammans varit delaktiga i utformandet av uppsatsens alla delar och har genomfört 

observationer och intervjuer gemensamt.  

Det finns många som stöttat oss på olika vis under vårt skrivande och dessa vill vi rikta ett stort tack 

till. Studien hade inte kunnat genomföras utan de barn och pedagoger som lät oss delta i de olika 

verksamheterna. Tack för er medverkan och det förtroende ni gett oss! 

Vår handledare Eva Siljehag har guidat oss genom denna skrivprocess och varit en stor tillgång för 

utvecklingen av vår textbearbetning och även för att förstå programmet ICP. Tack för den tid och de 

kunskaper du delat med oss! 

Till sist vill vi tacka våra familjer som både har stått ut och stått bakom oss under skrivandets gång, 

som inneburit både kvälls- och helgarbete. Det hade inte gått utan ert tålamod och er tro på att vi 

skulle klara detta! 

 

Stockholm, 2016-12-19 

 

Camilla Suarez och Céline Nordenhed 
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1. Inledning  

Förskolans roll i utbildningssystemet är betydelsefull, inte minst som en inledning på det livslånga 

lärandet, men också för att närma sig ett mer jämlikt samhälle. I en rapport från vetenskapsrådet 

framhävs att en förskola av god kvalitet kan kompensera för ojämlika förhållanden och därmed får 

betydelse för utsatta barn, men att det i förskolan idag finns en skiftande kvalitet (Persson, 2015a). En 

god kvalitet beskrivs i relation till en likvärdig förskola, där likvärdighet står för alla barns rätt att 

mötas av lyssnande och kompetenta pedagoger, som förmår att se och möta barns fulla potential. Detta 

menar Persson kräver en lyhörd och medveten pedagog, som främjar barnets tilltro till sin egen 

förmåga. Författaren menar vidare att likvärdighet mellan förskolor är särskilt viktigt i en tid då 

segregationen blir allt mer tydlig i samhället. 

Som förskollärare i förskolan har vi båda erfarit hur stor betydelse samspel och goda relationer har för 

barns lärande. Dock har vi upplevt att de barn som allra mest har behövt en positiv relation till 

pedagoger och kamrater i förskolan inte alltid fått tillgång till det. Vi har även sett brister i det stöd 

som dessa barn har getts, gällande sociala samspel med sina kamrater i förskolan. Under senare år har 

förskolans uppdrag kommit att anta en förändrad riktning, där lärandet är i fokus och omsorgsaspekten 

har getts mindre plats (Park, 2016). Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla och Persson (2015) menar, 

i en rapport som belyser faktorer som får betydelse för förskolans kvalitet, att forskning idag har 

kommit att fokusera på barns lärande och nästan helt uteslutit begreppet utveckling. Detta kan tolkas 

som att centreringen kring barns lärande medför att omsorgsdelen inte blir lika framträdande i dagens 

förskola. 

Inclusive Classroom Profile (ICP) är ett skattningsprogram utarbetat i USA av Elena Soukakou, vid 

North Carolinas Universitet, för att synliggöra kvaliteten av förskolan som en inkluderande 

verksamhet. ICP ringar in tolv områden som har visat sig särskilt betydelsefulla för barn i behov av 

särskilt stöd, gällande deras utveckling och lärande. Utifrån detta vill vi undersöka om ICP är ett 

program som kan appliceras i den svenska förskolan.  Därmed anmälde vi vårt intresse till 

forskningsprojektet Lek och lärande för alla barn i inkluderande verksamheter, med ledning av Eva 

Siljehag och Mara Allodi Westling vid Specialpedagogiska Institutionen på Stockholms Universitet. 

2. Problemformulering 
Studien har avgränsats till att innefatta två av ICP:s tolv områden. Dessa värderar pedagogers och 

barns relationer och hur pedagoger främjar barns samspel sinsemellan, med särskild fokus på barn i 

behov av särskilt stöd. Vi har valt att undersöka dessa områden i ICP då interaktion är en central 

aspekt för barns lärande, både enligt forskning och utifrån förskolans styrdokument. Pedagogers och 

barns relationer är även det ett område som framträder inom forskning i förskolan och visar på den 

relevans dessa har för barns lärande på lång sikt. Dock framträder det också inom forskning att barn i 

behov av särskilt stöd befinner sig i en utsatt position, då pedagoger tenderar att uppmärksamma barns 

brister istället för styrkor (Kinge, 2000; Tallberg Broman, 2015). Utifrån detta kan det tolkas som att 

det finns en diskrepans mellan det forskning lyfter som viktiga aspekter och det som förskolans 

verksamheter erbjuder barn i praktiken. Område två och sex i ICP skulle kunna bli ett instrument för 

att länka samman denna forskning med den dagliga förskoleverksamheten, där förskolor systematiskt 

ska kunna skattas och utvärderas utifrån aspekter som ICP lyfter. Frågan är dock om ICP är ett 

program som kan appliceras i den svenska förskolan, samt om det kan bli ett verktyg för reell 

utveckling av inkluderande verksamheter för alla barn och varje barn. Utifrån ovan och denna 

problemformulering har vi formulerat nedanstående syfte och frågeställningar. 
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3. Syfte & Frågeställningar 
3.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka användningen av skattningsprogrammet ICP i den svenska 

förskolan, med fokus på område två och sex som skattar och utvärderar hur vuxna stöttar varje barns 

kamratinteraktioner, samt vuxnas relationer till alla barn och varje barn i förskolan.  

3.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare i förhållande till sitt uppdrag relevansen av område två och sex i 

ICP, samt de olika kriterier som dessa två områden innehåller? 

 Vilka möjligheter och svårigheter lyfts fram, med område två och sex i ICP och dess syfte att 

bidra till en individuell och varierad anpassning för barn i behov av särskilt stöd, i en 

inkluderande förskolemiljö? 

 Vilka möjligheter och svårigheter framkommer med område två och sex i ICP, att i en svensk 

kontext bidra till att barn i behov av särskilt stöd möter en guidad och instruerande 

pedagogsupport? 

 Vilka möjligheter och svårigheter synliggörs med område två och sex i ICP, att i den svenska 

förskolan bidra till att barn och barn i behov av särskilt stöd uppmuntras tillträde, 

tillgänglighet och aktivt deltagande med kamrater? 

 Vilka begrepp och formuleringar uppmärksammas som angelägna att diskutera, ändra, justera 

utifrån svensk förskolekontext, i område två och sex i ICP? 

4. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis förskolan och dess uppdrag i förhållande till strävansmål, 

riktlinjer och lagar. Därefter följer en presentation av ICP som skattningsverktyg i förskolan. Utifrån 

tidigare forskning och vald litteratur beskrivs sedan specialpedagogiska perspektiv, inkludering, 

bedömning och utvärdering i förskolan. Vidare presenteras forskning som belyser betydelsen av 

interaktion och goda relationer för barns utveckling och lärande i förskolan. Avslutningsvis 

presenteras tre teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den avslutande diskussionen kring 

ICP:s funktion och användbarhet i den svenska förskolan. 

4.1 Förskolans uppdrag enligt styrdokumenten 
I Sverige börjar de flesta barn i förskolan runt ett års ålder och spenderar varierad tid där fram till 

skolstart. Hösten 2015 var 493 609 barn inskrivna i förskolan (Skolverket, odat.), vilket motsvarar 

cirka 84 procent av alla barn i åldrarna ett till fem år (Statistiska centralbyrån, 2015). Konventionen 

om barns rättigheter (2009) slår fast att alla barn har lika värde, samma rättigheter och utbildning ska 

syfta till att alla barn fullt ut ska få möjlighet att utveckla både sin personlighet och sina förmågor. 

Förskolan innefattas av skolväsendet och ska därmed följa skollagen och läroplan för förskolan (Lpfö, 

98/16). I dessa styrdokument, liksom i Barnkonventionen (2009), beskrivs barns rättigheter.  

Enligt förskolans läroplan och skollagen ska förskolan vara en demokratisk verksamhet där alla 

oavsett individuella behov och förutsättningar har rätt till lärande och utveckling. Detta förtydligas 

ytterligare i Salamancadeklarationen (2006) där rätten till lärande och utbildning för barn med 

funktionsnedsättning fastställs. Sammantaget styrker samtliga av ovanstående dokument att varje barn 

ska få ledning och stimulans i sitt lärande för att utvecklas så långt som möjligt. Detta innebär att 

verksamheten ska anpassas utifrån varje barns behov i förskolan och barn som behöver mer stöd än 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/syfte-fr%C3%A5gest%C3%A4llningar
http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/bakgrund
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andra ska ges detta, utifrån individuella behov och förutsättningar (Barnkonventionen, 2009; Lpfö 

98/16; Salamancadeklarationen, 2006; SFS 2010:800).  

I strävansmålen i förskolans läroplan (Lpfö 98/16) lyfts även att förskolan ska stimulera varje barns 

kommunikativa och sociala förmågor, samt förmåga att samarbeta och lösa gemensamma problem. 

Lärandet ska baseras både på samspelet mellan pedagoger och barn och barnen sinsemellan. Då 

förskolans läroplan lyfter interaktion som en grund för lärande och utveckling blir det viktigt att ge 

varje barn möjlighet att delta och samspela när de är på förskolan, oavsett individuella förutsättningar 

och behov. För att göra detta möjligt behöver lärmiljön vara tillgänglig för alla barn och varje barn. År 

2015 skärptes diskrimineringslagen i avseende att bidra till detta för barn med funktionsnedsättning 

(2014:958). Genom att kontinuerligt identifiera och undanröja hinder i förskolans lärmiljöer kan dessa 

utvecklas, därför menar Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) att förskolan bör kartlägga och 

värdera sin lärmiljö som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete. 

4.2 Tidigare forskning 

Syftet med detta avsnitt är att ge en förståelse till det område som ligger till grund för vår studie. Den 

tidigare forskning som presenteras under detta kapitel ringar in förskolans betydelse i 

utbildningssystemet för alla barn och varje barn. Avsnittet visar att vuxnas förhållningssätt och hur 

förskolan organiserar och utvärderar sitt arbete för att möta alla barn, kan bli avgörande för barns 

fortsatta utveckling och lärande. 

4.2.1 Inclusive Classroom Profile (ICP) som skattningsverktyg i 

förskolan 

ICP har utformats för att komplettera befintliga kvalitetsmätningsprogram, så som 

skattningsprogrammet Early Childhood Environment Rating Scale, ECERS1, genom att belysa 

aspekter kopplade till barns utveckling och lärande, som är nödvändiga för barn med 

funktionsnedsättning i inkluderande förskoleverksamheter (Soukakou, 2012). Eftersom dessa andra 

skattningsprogram inte värderar och synliggör aspekter som är särskilt viktiga för barn i behov av 

särskilt stöd i inkluderande förskoleverksamheter, kan det tolkas som att ICP har utvecklats som en 

kritik mot detta (Soukakou, 2012). 

ICP är ett strukturerat skattningsprogram som är ämnat att användas i verksamheter som inhyser barn 

mellan två till fem år, där minst ett barn har en definierad funktionsnedsättning. Användningen av ICP 

innebär tre timmars observation utifrån tolv områden, där varje område innefattar en stegrande 

bedömningsskala med kriterier från ett, vilket indikerar bristfällig inkluderingskvalitet, till sju, som 

visar på en hög grad av inkluderingskvalitet. I bedömningsskalan ska varje kriterium uppfyllas för att 

avancera i skalan (Soukakou, 2012). De tolv områdena i ICP är följande: 

1. Anpassning av miljö och material 

2. Vuxnas engagemang i barns interaktioner 

3. Vuxnas vägledning i barns lek 

4. Konflikthantering 

                                                           
1 ECERS är ett skattningsprogram som används i flera länder, bland annat i Sverige, för att utvärdera kvaliteten i 

förskolans miljö (Harms, T., Clifford, R.M. & Cryer, D., 2010). Programmet har översatts till svenska och 

bearbetats utifrån Lpfö 98/10 av Mona Andersson och Ulla Löfgren (2010). 
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5. Grupptillhörighet 

6. Relationer mellan vuxna och barn 

7. Kommunikativt stöd 

8. Anpassningar av gruppaktiviteter 

9. Övergångar mellan aktiviteter 

10. Återkoppling 

11. Samverkan med vårdnadshavare 

12. Följa barns lärande 

Denna studie fokuserar på område två och sex i skattningsprogrammet ICP. Område två skattar 

kvaliteten på vuxnas engagemang i främjandet av ömsesidig, ihållande och inbördes interaktion 

mellan barn på förskolan (Bilaga 1). Här bedöms till exempel hur väl pedagoger hittar “En balans 

mellan att blanda sig i barns interaktion och att låta interaktion mellan barn utvecklas naturligt och 

spontant.” och hur aktivt “Vuxna underlättar samarbeten och problemlösning mellan barn och deras 

kamrater.”. Även delaktighet skattas, det vill säga om barn i behov av särskilt stöd får möjlighet att 

delta i gemensamma aktiviteter och rutiner tillsammans med andra barn i verksamheten, samt huruvida 

miljön stimulerar barns sociala samspel. Område sex skattar relationer mellan vuxna och barn, som 

innefattar sociala och kommunikativa interaktioner mellan vuxen och barn på förskolan (Bilaga 1). 

Området utvärderar ömsesidighet, hållbarhet och innehåll i vuxen-barninteraktioner, verbala som icke-

verbala, och därmed kvaliteten på relationerna mellan de vuxna och barnen i förskolan. Kriterier under 

detta område innefattar bland annat huruvida pedagoger är lyhörda för barns känslomässiga behov och 

stödjer barn genom individanpassade strategier. Området skattar även om relationerna mellan vuxen 

och barn präglas av värme och närhet eller om relationerna är negativa och om vuxna ignorerar barns 

behov. 

Idén med ICP är att programmet ska vara ett instrument för att värdera kvaliteten på inkluderande 

verksamheter i förskolan, med särskild fokus på barn i behov av särskilt stöd. Med ICP kan samband 

mellan verksamhetens kvalitet och barns individuella utveckling undersökas. Skattningsprogrammet 

kan ha funktionen som utvärderingsverktyg och självvärderande verktyg för verksamheten, där det 

både blir viktigt att mäta kvaliteten på den inkluderande verksamheten och att utveckla och förbättra 

denna. Programmet kan även användas av utomstående aktörer, i forskningssammanhang och inom 

kommuner, i syfte att säkerställa god kvalitet i förhållande till alla barns och varje barns 

förutsättningar och behov (Soukakou, 2012). 

Under utformandet av ICP har programmet testats i två pilotstudier, en i North Carolina och en i 

Storbritannien, i syfte att undersöka dess användbarhet och för att anpassa programmet för att bli ett 

mätinstrument av hög validitet. Resultatet av dessa studier beskrivs i en vetenskaplig artikel som visar 

att ICP har en hög validitet och fungerar väl i olika kulturer, men också har behövts anpassats 

(Soukakou, 2012). Dessa studier har gjorts i verksamheter som inhyser barn mellan två till fem år. 

Barnen som i huvudsak har observerats, i förhållande till lärmiljön i dessa studier, har haft en 

dokumenterad individuell handlingsplan, Individualized Education Program (IEP), som beskriver 

deras förutsättningar, behov och stödinsatser. Alla barn som har en funktionsnedsättning och som är i 

behov av specialpedagogiskt stöd, i USA och Storbritannien, ska enligt lag ha en IEP (U.S. 

Department of Education, 2016-11-09, GOV.UK, 2016-11-09 ). Därmed har barn i behov av särskilt 

stöd tydligt definierats inför observationerna som gjordes i dessa pilotstudier (Soukakou, 2012).  I ICP 
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lyfts IEP i flera kriterier, dels i området som skattar och värderar hur förskolor dokumenterar och 

följer barns utveckling och lärande och dels i området som värderar samverkan mellan hem och 

förskola. För att förskolor ska nå upp till en god nivå av inkludering krävs att pedagoger i förskolan 

har tillgång till barns individuella handlingsplaner och att det finns en samverkan med hemmet kring 

dessa. I Sverige går barn i förskolan från ett års ålder och det finns ingen lag som slår fast att barn i 

behov av särskilt stöd ska ha en individuell handlingsplan i förskolan (SFS 2010:800). Däremot görs 

ibland lokala handlingsplaner för vissa barn i behov av särskilt stöd i förskolor runt om i landet. 

Studier visar att handlingsplaner kan bidra till att barn kategoriseras efter svårigheter som kopplas till 

individen. Detta genom att barn bedöms utifrån en normativ syn på utveckling och lärande och att 

handlingsplanen då går ut på att anpassa barnet till normen (Vallberg Roth & Månsson, 2008a; 

Vallberg Roth & Månsson, 2008b). 

I utformandet av skattningsprogrammet ICP har Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

använts som ett ramverk. I ICP finns till exempel olika dimensioner som står i relation till varandra, 

såsom en tillgänglig fysisk miljö, samt hur vuxna med hjälp av miljön stödjer barns interaktioner. 

Således speglar ICP, likt Bronfenbrenners ekologiska modell, system som är kopplade till varandra, 

vilka är av betydelse för inkludering av hög kvalitet (Soukakou, 2012). 

4.2.2 Specialpedagogiska perspektiv i förskola och skola 

Den barn- och kunskapssyn som genomsyrar förskolans verksamhet får betydelse för hur miljön 

anpassas utifrån varje barns behov. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) 

lyfter, i sin kvantitativa studie om specialpedagogers och speciallärares yrkesroller, de två mest 

centrala synsätten inom specialpedagogisk forskning; kategoriskt respektive relationellt perspektiv. 

Den kategoriska synen härstammar från medicinsk och psykologisk tradition, där barns svårigheter 

främst knyts till individuella egenskaper och brister. Det relationella synsättet utgår istället från att det 

är miljön som barnet vistas i som kan orsaka dessa svårigheter.  Idag har synen tagit riktning mot att 

det är miljön som ska anpassas utifrån barnets behov, istället för att sätta barnets svårigheter i centrum, 

för att främja en inkluderande verksamhet (Allodi Westling, 2010; Tetler, 2004). Trots detta visar 

Göransson et al. (2015) att det kategoriska perspektivet dominerar i skolan, medan förskolan har en 

mer relationell syn på barns svårigheter. Dock lyfter både Kinge (2000) och Tallberg Broman (2015) 

att barn fortfarande ses som problembärare, där specialpedagogiska insatser är individinriktade istället 

för grupp- och organisationsorienterade. 

I två olika kvalitativa studier ges exempel på hur skolor, genom att medvetet skifta perspektiv från 

kategoriskt till relationellt, kan förändra attityder, höja skolans status och förändra elevers syn på sig 

själva (Becker, 2010; Graham & Harwood; 2011). Detta skulle kunna innebära att det relationella 

perspektivet inte bara främjar varje barns lärande och utveckling, utan även att verksamheter i stort 

kan gynnas av en mer relationell syn, samt att normer och förhållningssätt kan utmanas och utvecklas 

med detta perspektivskifte.   

Gerrbo (2012) lyfter istället begreppet situationella skolsvårigheter i sin kvalitativa studie om 

specialpedagogikens organisering i skolan. Detta innebär att barnets svårigheter är direkt kopplade till 

situationen som blir problematisk för barnet. Denna syn utgår således från ett dynamiskt och 

kontextuellt perspektiv, där barnets behov av stöd ändras eller till och med försvinner om situationen 

förändras. Därmed läggs inte fokus på individen, utan på individen kopplat till aktuell situation, vilket 

är ett avgörande synsätt för att kunna skapa en inkluderande miljö, menar författaren. 
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4.2.3  Förskolan som inkluderande verksamhet 

Begreppet inkludering har vuxit fram ur ett demokratiskt perspektiv där delaktighet och gemenskap är 

centrala värden. Salamancadeklarationen (2006) beskriver att varje barn har rätt till undervisning 

oberoende av individuella olikheter. Varje barn har unika egenskaper och behov, utbildningssystemet 

ska utformas på sådant sätt att dessa kan tillvaratas och tillgodoses, menas det vidare i deklarationen.   

Nilholm (2006) visar i sin forskningsöversikt, som problematiserar inkludering och dess innebörd, att 

diskussionen om inkludering främst har kommit att relateras till skolans verksamhet snarare än 

förskolans. Kort handlar inkludering om att det inte räcker med att integrera elever i behov av stöd i 

skolan, skolan måste också anpassas för att möta barns olika förutsättningar och behov, menar 

Nilholm. Läroplan för förskolan (Lpfö 98/16) nämner inte begreppet inkludering, men delaktighet 

lyfts fram som ett centralt område, där samtliga barn ska få uppleva tilltro till sin egen förmåga i en 

likvärdig förskola. 

Förskolan har till skillnad från skolan en tradition av att vara inkluderande, där särskiljning av barn är 

ett undantag (Palla, 2011). Därmed vistas barn med olika förutsättningar och behov i förskolans 

dagliga verksamhet. Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2015) lyfter i sin longitudinella studie, 

som både är kvalitativ och kvantitativ, att en inkluderande förskola är viktig för barn i behov av stöd, 

eftersom den ger dessa barn möjlighet till stödjande interaktion med vanligt utvecklade, jämnåriga 

kamrater. Att skapa inkluderande verksamheter verkar dock vara mer komplext än något som kan 

lösas helt av den enskilda förskolan eller skolan. Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) menar, 

med stöd av flertalet studier över tid, att det måste ske en samverkan skolor sinsemellan och mellan 

skolan och samhället i stort för att skapa en rättvis och inkluderande miljö för varje barn. Författarna 

betonar att om skolor kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål, istället för att konkurrera mot 

varandra, kan detta främja ett rättvisare klimat i hela utbildningssystemet. 

Trots att frågan om inkludering spänner över flera områden och nivåer i samhället, likt det Ainscow et 

al. (2012) beskriver, visar studier att lokala faktorer får betydelse för förskolans kvalitet gällande 

inkludering. Palla (2015) menar i en studie från Vetenskapsrådet, som kartlägger specialpedagogik i 

förskolan, att en inkluderande verksamhet av god kvalitet kan relateras till förskolepersonalens 

kompetens, värderingar och attityder. Lundqvist et al. (2015) visar likt detta i sin studie att de 

förskolor som framfördes som inkluderande verksamheter av god kvalitet utgjordes av pedagoger med 

stor kunskap och erfarenhet, samt hade hög personaltäthet och liten gruppstorlek. 

Björk-Åkesson och Nilholm (2007) framhäver i sin rapport om specialpedagogisk forskning att 

pedagoger måste kunna möta varje barn utifrån enskilda behov, för att alla ska ges möjlighet till 

utveckling och lärande. För att detta ska bli möjligt måste varierade arbetsmetoder och miljöer 

utformas i verksamheten. Även Assarson (2009) betonar att pedagogers förhållningssätt är en viktig 

förutsättning för att skapa inkluderande lärmiljöer, där flexibilitet lyfts fram som ett nyckelbegrepp. 

Tallberg Broman (2015) lyfter även hon pedagogernas betydelse för inkludering, i en studie som 

kartlägger forskning om förskolan. Det är avgörande, menar författaren, att pedagoger i förskolan är 

aktiva för att inkludering av alla barn ska kunna ske. Utifrån kännedom om varje barn i verksamheten 

kan pedagogerna anpassa insatserna efter varje unik individ, istället för att erbjuda en standardlösning 

som passar några få (Kinge, 2000). På så sätt ökar förutsättningarna för att varje barn ska kunna delta 

utifrån sin förmåga i förskolans verksamhet. 

4.2.4 Utvärdering och Bedömning i förskolan 

Åsén och Vallberg Roth (2012) menar, i sin översikt kring utvärdering i förskolan, att förskolan 

historiskt har centrerat sitt arbete kring planering av verksamheten, där grov- och finplaneringar över 

terminens arbete har utformats. Idag har förskolornas arbete tagit en ny riktning, där de istället har 
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kommit att fokusera på utvärderingar av verksamheten. Detta sammankopplar författarna till den 

allmänna omdirigeringen i samhället, där styrning av organisationer har gått från framtidsfokus till att 

istället vara tillbakablickande. Detta innebär att verksamheter idag främst styrs av utvärderingar, 

snarare än av planeringar. 

Dagens målstyrda utbildningssystem består av tre nivåer av ansvarsfördelning, där staten, 

kommunerna och de enskilda förskolorna, med dess personal, ingår. Statens roll är att besluta om 

lagar, mål och riktlinjer, medan kommunerna ska organisera förskolans verksamheter utifrån denna 

styrning. På lokal nivå innebär ansvaret att förskolans personal arbetar utifrån de mål som har angetts 

centralt. För att denna målstyrning ska fungera i praktiken är det av stor vikt att det finns 

kommunikationsvägar mellan dessa tre nivåer. Detta innebär att de mål som finns för Sveriges 

förskolor måste vara väl förankrade hos verksamheternas personal och att arbetet mot de angivna 

målen kan utvärderas och redovisas för kommunerna. Kommunerna å sin sida ska fungera som länken 

mellan förskolor och stat, i arbetet med måluppfyllelse för de olika verksamheterna i förskolan. Detta 

innebär att staten främst styr förskolan genom indirekta styrmedel idag, där utvärdering av 

verksamheterna har en central roll (Åsén et al. 2012). I en granskning gjord av Skolinspektionen 

(2016) visades dock att flertalet kommuner inte hade utarbetat några bedömningsunderlag gällande 

granskning av förskolors arbete mot läroplanens strävansmål och riktlinjer, samt brast även tillsynen 

av dessa. Dock har förskolan och dess pedagoger en relativt lång erfarenhet av att utvärdera sin 

verksamhet och dess metoder har med tiden blivit mer avancerade och omfattande. Forskning som 

fokuserar på bedömning och dokumentation i förskolan visar i majoritet att förskolor ser bedömning 

och dokumentation som ett stöd och en resurs i kvalitetsarbetet, menar Vallberg Roth (2015) i sin 

studie som kartlägger forskning om bedömning och dokumentation i förskolan. 

En viktig fråga i detta har kommit att handla om att bedömning och utvärdering i förskola och skola 

inte enbart ska vara ett kontrollverktyg, utan också innebära ökad kunskap och kompetens för 

pedagogerna. Åsén et al. (2012) lyfter att granskningar på så sätt kan fungera som ett instrument för 

utveckling och förbättring av verksamheten. För att detta ska bli möjligt måste metoderna för 

utvärdering utformas utifrån redan fastställda mål och den värdegrund som verksamheten har. Ekholm 

och Lindvall (2008) lyfter i sin vetenskapliga artikel, liksom Scherp (2007) med sin skrift som ges ut 

av Nätverket för Problembaserad Skolutveckling (PBS), fördelen med att verksamheter inom 

skolväsendet utför egna kvalitetssäkringar. Scherp menar att det är mer effektivt att använda sig av 

granskningar av den egna verksamheten, snarare än att någon utifrån gör inspektioner, då det förra 

skapar mer motivation och ansvarskänsla hos pedagogerna. Dock menar Boyd, Kucharczyk och Wong 

(2016) att det kan vara värdefullt med ett utifrånperspektiv, då detta lyfter aspekter som kanske annars 

ter sig mindre synligt för de som är mitt i verksamheten.   

Ett annat perspektiv på bedömning och dokumentation, i samband med kvalitetsmätning av förskolans 

verksamhet, lyfts av Löfdahl och Perez Prieto (2010). De utgår från flera studier som syftar till att 

undersöka det ökade kravet på insyn i förskolans verksamhet. Studierna baseras dels på intervjuer med 

förskollärare och förskolechefer, samt utifrån granskning av planerings- och utvärderingsdokument på 

förskolorna. Författarna menar att förskolans marknadsanpassning i samhället har fått konsekvenser 

för hur trovärdiga egna utvärderingar är, då förskolans kvalitetsredovisningar blir till allmän beskådan 

och används för att föräldrar ska få insyn i verksamheten. På så vis skulle det kunna vara betydelsefullt 

att visa på hög kvalitet utåt, för att behålla och locka fler föräldrar och barn till de olika förskolorna 

som konkurrerar mot varandra. Detta medför en risk, menar författarna, för att förskolor framhäver en 

förskönad bild av verksamheten i stället för att lyfta fram potentiella utvecklingsområden. 
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I en rapport utgiven av European Agency for Development in Special Needs Education (2007) 

uppmärksammas att bedömning är en avgörande faktor för en inkluderande lärmiljö, förutsatt att den 

främjar processer som leder till ökad inkludering. Enligt rapporten bör målet med en inkluderande 

bedömning skapa ett förhållningssätt som gör det möjligt för alla barn att vara delaktiga i ordinarie 

skolmiljöer och förebygga exkludering och utanförskap. En sådan bedömning bör enligt Jönsson 

(2013) och Åsén et al. (2012) både kunna mäta var en verksamhet befinner sig i förhållande till 

uppsatta mål och riktlinjer, samt också synliggöra hur det som bedöms på bästa sätt kan stödjas för att 

komma vidare i sin utveckling mot uppsatta mål. 

I dag finns en tendens till ökat intresse för bedömning och dokumentation av små barns utveckling och 

lärande, där dokumentation och bedömning kan synliggöra kvaliteten av verksamheten. Trots detta 

finns ett begränsat underlag av forskning som belyser bedömning och bedömningskompetens av 

förskolans verksamhet, samt forskning som länkar samman barns lek, lärande och omsorg med ett 

systematiskt kvalitetsarbete, som leder till utveckling av verksamheten (Vallberg Roth, 2015). En 

annan intressant aspekt gällande bedömning i förskolan är att det finns kulturella skillnader mellan 

länder och hur synen på bedömning ter sig. Enligt skandinavisk tradition innebär bedömning och 

utvärdering i förskolan att det främst är verksamheten som bedöms till skillnad från till exempel USA 

och England, där bedömningen sker på individnivå (Åsén et al., 2012). 

4.2.5 Interaktion - en förutsättning för utveckling och lärande 

I ett sociokulturellt perspektiv framträder interaktion som betydande för ett barns utveckling och 

lärande (Dysthe, 2003). Det innebär att vuxnas sätt att ge förutsättningar för goda samspel mellan 

barn, eller vuxnas sätt att möta barn, kan bli avgörande för ett barns fortsatta utveckling. Vygotskij 

menade att leken är barnets sätt att erfara världen och att leken ger barnet möjlighet att utveckla sina 

förmågor (Vygotskij, 1995). Eriksson Bergström (2013) menar i sin avhandling, som undersöker barns 

handlingsutrymme i förskolans fysiska miljö, att barn genom leken skapar sina kamratkulturer. I leken 

kan olika villkor för makt, status och kontroll övas och undersökas genom olika roller. Författaren 

lyfter vidare att leken kan bli en frizon i den annars styrda och reglerade verksamheten i förskolan. 

Lek ses dock ofta som något naturligt som barn behärskar på egen hand trots att vissa barn får svårt att 

delta i lek utan stöd av vuxen, och därmed blir utestängda från leken om den vuxna närvaron är låg. De 

barn som inte behärskar leken i samma utsträckning som sina kamrater riskerar att få lägre status i 

gruppen, medan de socialt kompetenta barnen ges större inflytande och på så vis får mer makt, menar 

Johansson, Lindgren och Hellman (2013). I likhet med detta menar Ytterhus (2003), i en longitudinell 

studie på 120 barn i Norge, att barns samverkansprocesser ställer höga krav på social skicklighet. 

Författaren belyser vidare att barn som har svårt att ge respons på kamraters inbjudan till lek, och som 

har svårt att upprätthålla leken, är särskilt utsatta för utanförskap. Graham et al. (2011) ger i sin 

kvalitativa studie exempel på pedagoger som genom att aktivt stötta barns sociala interaktion och lek, 

kan stärka relationen mellan vuxen och barn och barn sinsemellan. Studien visar också hur sociala 

färdigheter och ett gynnsamt socialt klimat ger positiva effekter på barns lärande. Detta tyder på att 

barns sociala utveckling får betydelse för deras lärande. 

I förskolan finns möjlighet för barn att skapa relationer till andra jämnåriga kamrater. Askland och 

Sataøen (2003) menar att förskolan därmed lägger grunden för barns erfarenheter av samvaro med 

andra. Förskolan får således en betydelsefull roll för barns socialiserande.  Barn som erbjuds goda 

förutsättningar till att ingå i en gemenskap med andra, där positiva samspel råder, har goda möjligheter 

till en gynnsam utveckling (Allodi Westling, 2010; Askland et al., 2003). I dagens utbildningssystem 

ses barnet som dels utforskande, kompetent och konstruerande och dels som en individ som utvecklas 

genom samspel (Askland et al.). Tallberg Broman (2015) och Persson (2015) lyfter att det är viktigt att 

förskolan utformar en miljö som främjar barnens samspel med varandra, liksom Brown, Collins, och 
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Duguid (1989) som belyser, i sin vetenskapliga artikel, att social interaktion är avgörande för barns 

lärande och att det därför är betydelsefullt att det skapas förutsättningar för barn att mötas. 

4.2.6 Relationens betydelse för barns utveckling och lärande 

Pedagogiska relationer i förskolan har stor betydelse för barns lärande. Normell (2002) menar att en 

förutsättning för mänsklig utveckling är de nära relationerna med andra människor. Forskning har 

visat på samband mellan pedagogers och barns nära relationer och lärandet (Park, 2016; Persson, 

2015b). Relationer som kännetecknas av värme och närhet menar Persson gynnar barns fortsatta 

lärande senare i skolan, där det också är betydande att de pedagogiska relationerna präglas av dialog 

och lyhördhet. Även Allodi Westling (2010) betonar, i en kunskapsöversikt över forskning kring 

elevers psykosociala hälsa kopplat till skolan, att emotionella relationer mellan barn och pedagoger i 

förskolan är avgörande för hur elever presterar senare i skolan. Konflikter och negativa relationer 

mellan barn och pedagoger i förskolan har visat sig ha samband med låga skolresultat längre fram, på 

så sätt menar författaren att goda relationer i förskolan har en viktig förebyggande funktion. Hon lyfter 

vidare att positiva relationer kan verka som ett skydd mot olika riskfaktorer. 

Men trots att forskning belyser relationens avgörande betydelse för barns lärande och utveckling syns 

brister i praktiken. Kinge (2000) menar att pedagoger oftare uppmärksammar barns negativa 

beteenden istället för att titta på sin egen roll och relationen mellan barn och pedagog. Detta tyder på 

att det fortfarande finns en föreställning om barnet som problembärare, och att skulden för 

svårigheterna läggs på barnet. Kinge påtalar vidare att barn i sociala och emotionella svårigheter är 

särskilt utsatta, då de ställer höga krav på omgivningen. Tyvärr, menar författaren, får dessa barn 

generellt inte lika mycket förståelse och bekräftelse som andra barn, trots att de behöver de vuxnas 

engagemang i allra högsta grad. I en kvalitativ studie, som utgår från deltagande observationer och 

intervjuer i syfte att undersöka vilka strategier pedagoger använder för att stödja barns emotionella 

utveckling, framhävs att pedagoger upplever sig pressade att uppfylla akademiska mål, vilket 

resulterar i att alltmer fokus läggs på barns prestationer (Park, 2016). Detta menar Park har inneburit 

en försummelse av barns känslor och inte synliggjort hur stödjande emotionell vägledning kan bidra 

till barns lärande. 

Ihrskog (2006) betonar, i sin etnografiska studie om barns relationsskapande, även vikten av barns 

relationer mellan varandra. Författaren menar att känslan av att vara omtyckt och accepterad av andra 

är grunden för trygghet och en positiv självbild, där barns kamratrelationer är en del av 

identitetsutvecklingen. Ett barn som känner sig delaktig och behövd utvecklar känslan av glädje och 

trygghet, medan ett barn som upplever det omvända skapar en negativ bild av sig själv. I mötet med 

andra människor lär sig barn att känna empati, lojalitet och att hantera konflikter. Det är därför 

avgörande hur barnet bemöts av sin omgivning, för hur de i sin tur kommer att bemöta andra och se på 

sig själva. Genom att se identitetsutveckling som något som utvecklas i relationen med andra blir det 

pedagogernas ansvar att skapa möjligheter för gynnsamma relationer, både barnen emellan och mellan 

barn och pedagoger (Ihrskog). Detta kan tolkas som att pedagoger måste vara aktiva i förskolans 

dagliga verksamhet, inte minst under barnens egen lek, där barnens relationer till varandra ständigt 

prövas. 

4.2.7 Förskolans utemiljö och barns interaktion 

ICP avser att skatta förskolans inkluderande verksamhet i den dagliga praktiken (Soukakou, 2016), 

vilken är förlagd såväl inom- som utomhus i den svenska förskolan. Avsikten med studien är att 

undersöka ICP:s kulturella anpassning till den svenska förskolan, därmed har det varit relevant att ta 

del av forskning kring förskolans utemiljö sammankopplat till barns interaktion. Dock finns inte 

forskning som rör barns lärande i förskolans utomhusmiljöer i särskilt stor utsträckning. 
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Utomhusverksamheten är något som skiljer nordiska förskolor från flera andra länders förskolor, som 

är mer skolförberedande (Tallberg Broman, 2015). Tallberg Broman lyfter, genom exempel från flera 

studier, att det är betydelsefullt att pedagoger tar tillvara på de möjligheter som utomhusmiljön 

erbjuder i förskolans verksamhet. Då lek i naturen innebär större tolkningsmöjligheter för vad platsen 

och materialet kan stå för, främjar denna miljö barns förhandlande mellan varandra. Detta stimulerar 

till både språklig och social kompetens betonar författaren vidare. Eriksson Bergström (2013) menar, i 

likhet med detta, att miljöer som har lägre grad av förutsägbarhet, som till exempel en skogsglänta, 

främjar lekar där barn interagerar mer med varandra, än i mer statiska miljöer, som till exempel en 

klätterställning. Detta menar författaren beror på att klätterställningen inte kräver så mycket 

förhandlingar mellan barn och att leken då blir mer individuell. 

Närvarande pedagoger har visat sig vara viktigt för att barn ska kunna inkluderas i leken på förskolan. 

Trots detta har det visat sig att det inte räcker med närvarande pedagoger för att barn ska ges möjlighet 

till att delta i lek utomhus, istället blir vissa barn utestängda under längre perioder. Detta kan bero på 

att det är svårt att upptäcka och synliggöra alla barn i miljön utomhus, därför blir det mycket viktigt att 

pedagoger är observanta på om barn utesluts för att inte utomhusmiljön ska innebära ett problem för 

barns delaktighet och inflytande (Tallberg Broman, 2015). 

4.3 Teoretiska utgångspunkter 
Studien utgår från flera teoretiska perspektiv, vilka är nära besläktade med varandra; det 

sociokulturella perspektivet, det socialinteraktionistiska perspektivet, samt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiteori. Dessa tre teoretiska perspektiv har gemensamt att de menar att lärande och 

utveckling sker genom samspel med omgivningen. De tre teorierna speglar grunden för område två 

och sex i programmet ICP, som lägger stor vikt vid sociala sammanhang, där interaktion mellan 

individer framstår som betydande för barns lärande och utveckling. Detta gör att dessa teorier skapar 

ett underlag för djupare förståelse av vår empiri. Vi kommer med utgångspunkt i dessa tre teorier 

analysera och föra en vidare diskussion kring funktionen med ICP och dess användbarhet i den 

svenska förskolan. I den följande presentationen görs en uppdelning av de tre perspektiven där vi 

redogör för varje teoretisk utgångspunkt separat. 

4.3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Lev Vygotskijs kulturhistoriska teorier om lärande beskrivs ligga till grund för det sociokulturella 

perspektivet, vilket utgår från att lärande sker i interaktion med omgivningen och uppstår i ett socialt 

och kulturellt sammanhang (Askland et al., 2003; Dysthe, 2003). Centrala aspekter inom det 

sociokulturella perspektivet är att lärande är situationsbundet och socialt, delat mellan människor och 

kommunicerat genom redskap, i vilket språket är det viktigaste. 

Ett centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är den proximala utvecklingszonen. Vygotskij 

ansåg att barn kunde nå längre i sin kunskap med vägledning från en mer erfaren person. Således 

utgörs den proximala utvecklingszonen av avståndet mellan det barnet klarar av själv och det barnet 

skulle klara av med stöd. Denna hjälp menade Vygotskij inte bara kunde utgöras av en vuxen utan 

även av barn, särskilt när det gäller barn med funktionsnedsättningar som samspelar med typiskt 

utvecklade barn (Dysthe, 2003; Gindis, 1999; Smidt, 2013). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir 

inte bara pedagogers förmåga att skapa möten mellan barn viktigt, det är även betydande att 

möjliggöra för barn att utmanas av varandra på ett positivt sätt. Detta kräver en aktiv pedagog som 

finns tillhands och stöttar barns interaktion utifrån deras individuella behov. Det innebär att barn som 

inte bemöts av en aktiv pedagog, som främjar samspel och goda kamratrelationer, inte ges de bästa 

förutsättningarna för att lära och utvecklas. 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/teoretiska-utg%C3%A5ngspunkter
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Många av Vygotskijs idéer grundar sig i ett specialpedagogiskt perspektiv, där specialundervisning har 

haft stor inverkan på hans teorier (Smidt, 2013). Vygotskij underströk att en funktionsnedsättning inte 

bara var biologiskt betingad utan även socialt konstruerad. Detta innebär att beskrivningen av barns 

svårigheter, eller hur barns svårigheter tolkas, kan variera beroende på socialt och kulturellt 

sammanhang (Gindis, 1999). I läroplan för förskolan (Lpfö 98/16) framgår ett tydligt sociokulturellt 

perspektiv på lärande, förskolan lyfts fram som en social och kulturell mötesplats. Det innebär att 

pedagoger och barn är medskapare till den kunskap och kultur som utvecklas på förskolan. Flera 

studier visar på exempel där skolans egen kultur har betydelse för förhållningssättet gentemot elever i 

svårigheter (Becker, 2010; Graham et al., 2010). 

4.3.2 Socialinteraktionistiskt perspektiv 

Det finns flera olika teorier om hur självet eller identiteten utvecklas, det vill säga hur man blir till den 

man blir, dessa går under namnet identitetsteorier. Kort beskrivet utgår ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv från att självutveckling sker i förhållandet mellan individens upplevelser av sig själv och 

hur individen upplever sig själv genom andra. Således anses självet utvecklas genom interaktion med 

andra (Askland et al., 2003; Hwang & Nilsson, 2011). George Herbert Mead (1863-1931) utvecklade 

en teori inom detta fält och menade att barn utvecklas i samverkan med andra. Genom att successivt se 

sig själv utifrån andra individers perspektiv tolkar, omformar och anpassar barnet sig till 

omgivningens förväntningar, normer och värderingar, samt upptäcker sig själv. Han delade in självet i 

me och I, jag och mig, där jag är det tänkande och handlande subjektet. Mig innefattar istället den 

objektiva delen av självet som kan föreställa sig andra situationer, verkliga som overkliga, samt egna 

handlingar genom att spegla sig i andra. 

Enligt Mead utvecklas identiteten genom en aktiv mental dialog, både medveten och omedveten 

mellan jag och mig och omgivningen, vilken lägger grunden för barns egenvärde och självkänsla 

(Hwang et al., 2011). Därmed menade Mead att kommunikation är en central aspekt för att se ur 

andras perspektiv och för att utveckla ett självmedvetande. Dock framhävde Mead att språklig 

kommunikation med omgivningen inte är avgörande för ett barns identitetsutveckling, kommunikation 

kan likväl bestå av gester och kroppsspråk. En förutsättning för kommunikation är dock att de signaler 

som kommunikationen sänder till mottagaren uppfattas och får samma innebörd för sändare och 

mottagare (Vaage, 2001). 

Omgivningen framhävde Mead som särskilt viktig för barnets identitetsutveckling. Denna kan utgöras 

av föräldrar, nära anhöriga och kamrater, men även av pedagoger (Askland et al., 2003). Således blir 

vuxna särskilt viktiga för barn som utmanar och som är i svårigheter, då omgivningens bemötande kan 

bli avgörande för hur barnet kommer att se på sig själv och uppleva sitt egenvärde. Enligt ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv införlivar ett barn andras attityder genom att dessa blir en del av 

barnet själv (Hwang et al., 2011). 

4.3.3 Utvecklingsekologiteori 
Urie Bronfenbrenner (1917- 2005) utvecklade en utvecklingsekologisk modell för att visa på samband 

i relationen mellan samhälle och individ, och dess påverkan på människan (Hwang et al., 2012), vilket 

är en av liknelserna mellan Vygotskij och Bronfenbrenner. I Bronfenbrenners modell är barnet, med 

sina medfödda egenskaper, det centrala. Runt barnet finns olika mikrosystem, till exempel familjen, 

förskolan och kamrater. Barnet interagerar med närmiljön inom varje mikrosystem och samspelet som 

sker mellan dessa system kallas mesosystemet. Nästa nivå inrymmer ekosystemet, som är den lokala 

miljö där mikrosystemen verkar, till exempel den stad man bor i. Den sista nivån i Bronfenbrenners 

modell är makronivån, som innefattar samhällets lagar och normer. Alla dessa nivåer påverkar 

människan på olika sätt, även om vi inte står i direkt kontakt med dem (Broberg, Almqvist & Tjus, 
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2003). Bronfenbrenners teoretiska modell har fått stor betydelse för förskolan eftersom den öppnar 

upp för en förståelse och en helhetssyn där olika faktorer ger effekter på barns utveckling och lärande 

(Hwang et al., 2012). 

5. Metod 
Föreliggande undersökning är kvalitativ och inspirerad av en hermeneutisk metodansats. Kvalitativ 

forskning används för att skapa förståelse genom den analys som görs utifrån intervjuer och 

observationer (Fejes & Thonberg, 2015). Hermeneutik å sin sida handlar om att tolka, förstå och 

förmedla andras erfarenheter och föreställningar om olika fenomen (Westlund, 2015). Hartman (2004) 

menar att hermeneutisk vetenskapsteori intresserar sig för hur individer uppfattar sig själva och sin 

omvärld och att kunskap om detta kan nås genom tolkning av intervjuer och observationer. Fejes och 

Thornberg lyfter relationen mellan forskaren och det som undersöks och att detta får betydelse inom 

hermeneutiken, där synen är att forskaren inte kan göra objektiva tolkningar. Författarna menar vidare 

att detta beror på att forskarens erfarenheter, bakgrund och kunskap har betydelse för hur andra 

människors handlingar, tankar och utsagor tolkas och förstås. 

Genom samtalsintervjuer med förskollärare ville vi resonera oss fram till en gemensam förståelse för 

skattningsprogrammet ICP och dess användbarhet utifrån den svenska förskolan. I denna 

gemensamma förståelse var förskollärarnas beskrivningar och upplevelser av programmet en 

betydelsefull källa, som utgjorde en del i vårt empiriska underlag. En viktig del i att skapa förståelse 

för programmet var också att testa att observera utifrån ICP:s kriterier i område två och sex. Således 

har observationerna inte en direkt koppling till syftet, men utgör en viktig del i att förstå programmet 

ICP och dess användning. Observationerna har följt förupplagan till ICP:s skattningsprogram, vilket är 

ett standardiserat program med hög grad av struktur, där vi bland annat har mätt frekvensen av 

pedagogers interaktion med barn i behov av särskilt stöd. Därmed har vi till viss del även använt oss 

av ett kvantitativt material, för att skapa förståelse för ICP:s användbarhet. Studien har utgått från den 

version av ICP som var under bearbetning inför lanseringen av programmet. Under senhösten när vår 

studie fortfarande har pågått har ICP lanserats och programmet finns nu tillgängligt på den 

internationella marknaden. 

5.1 Urval        

I kvalitativa undersökningar är utgångspunkten att få en fördjupad förståelse för något, ofta med ett 

litet urval personer som underlag (Bjørndal, 2005). Eftersom studien genomfördes under tidig 

hösttermin var det svårt att få tillträde till förskolor då pedagogerna vara upptagna med nyinskolningar 

och nya arbetslag. Därmed kontaktades, utifrån bekvämlighetsaspekten, tre förskolor i mellersta 

Sverige som vi kände till sedan tidigare. Genom förskolorna fick vi kontakt med fem verksamma 

förskollärare, på fyra olika avdelningar, som alla gav sitt godkännande till att delta i studien kring 

skattningsprogrammet ICP. Vi valde att intervjua förskollärare istället för barnskötare eftersom denna 

yrkesgrupp enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/16) har ansvar och legitimitet att bedriva undervisning 

innefattande att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i förhållande till förskolans 

styrdokument. Hartman (2004) lyfter att det är mycket viktigt att noga välja sitt urval i kvalitativa 

studier. Då deltagarna är färre än i kvantitativa undersökningar blir underlagets kvalitet desto 

viktigare, för att resultatet ska kunna generaliseras. Utifrån detta blev det angeläget att inför 

undersökningen medvetet välja deltagare som kunde antas ha kännedom om verksamheten de befann 

sig i. På de avdelningar där det arbetade fler än en förskollärare fick de själva välja om en eller båda 

skulle delta under samtalsintervjuerna. Dock läste alla pedagoger, på aktuell avdelning, det material vi 

skickade ut kring ICP (Bilaga 1; Bilaga 3; Bilaga 4), så att de var medvetna om vad vi observerade 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/metod
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utifrån.  

 

Observationerna som genomfördes utifrån område två och sex i ICP har berört alla deltagande barn i 

verksamheterna, men fokuserat på interaktion som uppstått mellan pedagoger och barn i behov av 

stöd, eller barn som benämnts vara i gråzon. Samtliga barn som observerades utifrån ICP hade fått 

medgivande från vårdnadshavare. Det ska dock poängteras att det var flera barn, som på grund av 

uteblivna medgivanden från vårdnadshavare, inte kunde observeras. Därmed bygger våra skattningar, 

utifrån område två och sex i ICP, på de barn som haft medgivande, samt på pedagoger och miljön 

kring dessa barn. 

5.1.1. Beskrivning av verksamheterna 

Alla tre förskolor är kommunala förskolor belägna i socioekonomiskt starka villaområden. I 

angränsning till villorna finns även hyreshusområden. Barnen som går på förskolorna kommer från 

båda dessa sorters områden. Majoriteten av barnen på de tre förskolorna har svenska som modersmål. 

Förskola 1 består av fem avdelningar, tre för yngre åldrar och två för äldre åldrar. Totalt går 69 barn på 

förskolan och det finns 13 pedagoger, varav fyra är förskollärare. En av förskolans avdelningar har 

ingått i studien och benämns A1. Förskola 2 består av fem avdelningar, två för yngre åldrar och tre för 

äldre åldrar. Totalt går cirka 92 barn på förskolan och det finns 17 pedagoger varav åtta är 

förskollärare. Två av förskolans avdelningar har ingått i studien och benämns A2 och A3. På förskola 

3 finns tre avdelningar, två för yngre åldrar och en för äldre åldrar. Totalt går 42 barn på förskolan och 

det finns tio pedagoger, varav fem är förskollärare. En av förskolans avdelningar har ingått i studien 

och benämns A4. 

 
 

A1 A2 A3 A4 

Barn 19 st., 3-5 år 19 st., 3-4 år 17 st., 1-3 år 16 st., 3-5 år 

Barn i behov av särskilt stöd 2 st. 2 st. 2 st. 4 st. 

Förskollärare 1 st. 2 st. 2 st. 2 st. 

Barnskötare 2 st. 1 st. 1 st. 1 st. 

Verksamhetsstöd 
 

1 st. 1 st. 1 st. 

 

De barn som har varit i behov av särskilt stöd i samtliga verksamheter har antingen haft en 

diagnostiserad funktionsnedsättning eller har benämnts barn i gråzon, det vill säga barn som inte fått 

en diagnos, men ändå uppvisar svårigheter i interaktion med kamrater och vilka pedagogerna har känt 

en oro kring.  

5.2 Genomförande 
Inledningsvis översattes kriterierna i område två och sex i förupplagan av skattningsprogrammet ICP, 

från engelska till svenska (Bilaga 1; Bilaga 2). Varje område i ICP innehåller en stegrande skala 

bestående av sju nivåer, där nivå ett indikerar bristfällig inkludering och sju en hög grad av 

inkludering. Fyra av dessa nivåer, det vill säga nivå ett, tre, fem och sju, beskriver olika kriterier som 

ska granskas genom att antingen svara ja eller nej på frågan inom varje kriterium. För att samtliga 

kriterium under nivå ett ska tolkas som positiva, under både område två och sex, krävs att 

observatören kan svara nej på samtliga frågor för att gå vidare till nästa nivå. Detta skiljer sig från 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/genomf%C3%B6rande


14 
 

resterande nivåers kriterium som kräver att observatören kan svara ja på samtliga frågor i varje 

kriterium för att nå en högre skattning. Se exempel nedan.   

 

1 
Bristfällig 

2 3 
Ytterst liten 

4 5 
Bra   

6 7 
Mycket bra 

1.1 De flesta 

vuxen-

barninteraktioner 

är negativa. (Ex. 

vuxna är i 

konstant 

maktkamp med 

barn.)            

 
3.1 De flesta 

vuxen-

barninteraktioner är 

som minst neutrala. 

(Ex. vuxna är 

sällan i maktkamp 

med 

barn.)                      

         

      

                               

        

      

                               

    

      

                            

 
5.1 De flesta 

vuxen-

barninteraktioner 

är positiva. (Ex. 

det är varm och 

glad stämning 

mellan barn och 

vuxna.)                  

                              

         

 
7.1 Under tillfällen 

med mer utmanande 

interaktion med 

enskilda barn (ex. 

vuxen-barn-

interaktioner 

fokuserar på att 

avleda barn från 

oönskat beteende) 

har vuxna ett 

genomgående 

empatiskt 

förhållningssätt. (Ex. 

vuxna undviker 

sarkastiska 

kommentarer eller 

negativa icke-verbala 

uttryck.) 

 

Under både område två och sex finns parenteser och fotnoter som på ett konkret och specifikt sätt 

beskriver vad som ingår i de olika kriterierna för att kunna svara ja eller nej. Exempel på detta under 

område sex är kriterium 5:2 med följande text och tillhörande fotnot: 

 

“Vuxna engagerar sig i många ihållande och ömsesidiga interaktioner (verbala eller icke-verbala) med 

enskilda barn.* (Ex. vuxna ställer frågor och lyssnar på barns svar, samt utvecklar dessa.) 
*För att svara Ja måste två eller fler ömsesidiga interaktioner äga rum med majoriteten av barnen, där 

vuxna engagerar sig för att interaktionen ska vara ihållande. Den vuxna söker efter tillfällen att 

interagera och bygger interaktionen på barns intresse och behov, i olika situationer i verksamheten. Med 

ömsesidighet menas att person A initierar en interaktion, person B svarar. Person A yttrar sig igen. Detta 

kan både vara verbalt och icke-verbalt. Med ihållande menas minst två cykler i följd av ömsesidig 

interaktion.” 

När vi hade översatt de två områden som vi senare skulle observera utifrån testades ICP på en 

förskoleavdelning i en pilotstudie. Utifrån område sex genomfördes en observation och ett 

efterföljande samtal med en förskollärare. Observationen och samtalet väckte tankar kring ICP:s 

användbarhet och hur den kommande undersökningen skulle utformas. Erfarenheterna 

dokumenterades i en loggbok, vilken har används fortlöpande under processens gång. 

I undersökningens inledande fas skickades ett missivbrev (Bilaga 3) till förskollärare och 

vårdnadshavare, samt ett informationsblad (Bilaga 4) om ICP och skattningsprogrammet (Bilaga 1) för 

område två och sex i ICP, till alla deltagande förskollärare. Vi förde även en dialog via mejl angående 

undersökningens innehåll med alla förskollärare. Ett besök per deltagande avdelning bokades in, där 

både observation och samtalsintervju skulle ske, samt ett samtal mellan oss observatörer för att 

reflektera över de olika kriterierna i ICP och våra observationer utifrån dem. 
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5.2.1 Observationer 

Genom att använda observation som metod kan forskaren få information genom människors 

handlande (Bjørndal, 2005; Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). ICP:s skattningsprogram synliggör, 

genom pedagogers handlande, deras relationsskapande till barn och deras stöd i barns interaktioner. 

Syftet med observationerna utifrån område två och sex i ICP var dock att skapa förståelse för 

programmet genom att testa dess användbarhet i den svenska förskolan. Det som synliggjordes under 

observationerna användes för att skapa underlag till samtalsintervjuerna med förskollärarna och för att 

upptäcka hinder och möjligheter med användningen av programmet. Vi båda var med och observerade 

i samma miljöer och vid två tillfällen deltog även en av projektets forskare, Eva Siljehag, som är 

certifierad för att skatta med ICP (Bilaga 5), både under observationerna men också i våra 

reflektionssamtal som skedde i anslutning till observationerna, för att tolka det som synliggjorts. 

Under observationerna skattades område två och sex samtidigt utifrån skattningsprogrammet, där 

stödanteckningar formulerades på papper bredvid.  

Einarsson et al. delar in observatörsrollen i fyra olika kategorier. En av dessa kallar författarna för 

”observatör som deltagare” (s. 27), vilket innebär att observatören är känd och synlig för den grupp 

som ska observeras, men deltar inte aktivt i gruppens aktiviteter. Likt deras beskrivning var vi kända 

för den grupp som observerades, men deltog inte aktivt i gruppens aktiviteter. Varje observation 

genomfördes under två timmar, mellan klockan 9.00-11.00. Därefter intervjuades varje deltagande 

förskollärare i cirka en timme av oss båda, kring det observerade, sammankopplat till 

skattningsprogrammet ICP. Observationerna skedde både ute på förskolornas gårdar och inne på 

respektive avdelning, förutom på en avdelning där verksamheten var inne under hela observationen. 

Innan vi ledde samtalsintervjuerna förde vi observatörer samtal med varandra om det vi sett och hur vi 

skattat. 

Einarsson et al. (2002) menar att det kan vara fördelaktigt att vara flera observatörer eftersom de 

tillsammans kan hjälpas åt att få en bild av olika händelser och göra jämförelser. Efter genomförda 

observationer jämförde vi våra iakttagelser i syfte att komma fram till en gemensam skattning och vi 

samtalade kring kriterier som hade aspekter som behövde definieras ytterligare. Dessa samtal bidrog 

till ändringar och förfiningar i det översatta programmet (Bilaga 1; Bilaga 2). Till exempel ändrades 

kriterium 3.2 i område två från “Förskolans miljö och material främjar social lek och interaktion 

mellan barnen.” till “Förskolans miljö är utformad för att främja social lek, sociala interaktioner och 

socialt engagemang.”. Samt lades parentesen “Förskolans rum inkluderar rollek och vuxna förser 

barnen med leksaker och material som uppmuntrar till social lek.” till. Detta upplevdes som 

nödvändigt för att öka tydligheten vid användningen av programmet, samt för att öka 

samstämmigheten mellan det engelskspråkiga och svenskspråkiga programmet. Vi upplevde att det 

blev lättare att observera utifrån programmet i takt med att vår erfarenhet av observationer utifrån 

område två och sex i ICP blev större. Detta märktes genom att vi fick en samsyn på de begrepp som 

används i ICP:s kriterier och att vi blev säkrare på vad som skulle ingå under observationerna för att 

svara mot varje kriterium.  

5.2.2 Samtalsintervjuer 

Syftet med kvalitativ forskningsintervju är att förstå informantens perspektiv. Westlund (2015) lyfter 

relevansen med att informanter får stort utrymme i att uttrycka erfarenheter och upplevelser när 

tolkning ska göras ur ett hermeneutiskt perspektiv, samt att det är viktigt att inte styra informanterna 

för strikt under intervjun. Ett sätt att genomföra intervjuer där informanterna ges stort utrymme är att 

utgå från en ostrukturerad intervju. I dessa intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide som 

fokuserar på vissa teman och frågor (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Hartman menar att 
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det är viktigt med en intervjuguide i ostrukturerade intervjuer för att rikta in intervjun mot studiens 

syfte. Likt detta utformades en intervjuguide (Bilaga 6) i fem olika teman, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De teman som utformades är: 

 Interaktioner och relationer 

 Skattning och bedömning 

 Anpassad miljö 

 Svårigheter och etiska utmaningar 

 Utveckling av verksamhet 

Under varje tema finns olika frågor, som kom att ändras utifrån våra upplevelser av att observera 

utifrån programmet i anslutning till intervjuerna, samt utifrån det informanterna berättade under 

samtalsintervjuerna. Exempel på dessa frågor är: “På vilka sätt kan område två och sex i ICP vara 

relevant för att skatta er verksamhet, angående interaktion och relationer för barn i behov av särskilt 

stöd?” och “Hur kan ni använda område två och sex i ICP för att utveckla positiv interaktion och goda 

relationer?”. Kvale et al. (2009) lyfter just att det är viktigt att intervjuaren är öppen för nya teman 

under intervjun. Författarna menar vidare att det i den kvalitativa forskningsintervjun produceras 

kunskap i samspel mellan intervjuare och informant. Under samtliga intervjuer i denna studie tedde sig 

intervjuerna mer som samtal, där intervjuare och informant i växelverkan reflekterade utifrån område 

två och sex i ICP och dess användbarhet. Under alla intervjuer deltog en förskollärare tillsammans 

med oss, förutom på avdelning 4 där båda förskollärarna på avdelningen ville delta i samtalet 

tillsammans med oss. Förutom en intervjuguide användes de genomförda observationerna, utifrån 

skattningsprogrammet, som underlag för samtalen.  

Intentionen i denna studies samtalsintervjuer var att ställa öppna frågor till största del, som till 

exempel: “På vilket sätt upplever du att område två i ICP är relevant utifrån ditt uppdrag?”. Ibland 

upplevdes det som nödvändigt att ställa en sluten fråga för att summera de som sagts, exempelvis: 

“ Kan det då vara så att miljön har betydelse?“. Dahlgren och Johansson (2015) menar att det är viktigt 

att frågorna ger så uttömmande svar som möjligt, därför ska fördjupande följdfrågor ställas under 

intervjun. I anslutning till ursprungsfrågorna i intervjuguiden ställdes följdfrågor för att nå ytterligare 

förståelse för det informanterna berättade. Ett exempel på detta är: “Kan det vara så, att jag som 

observatör utifrån, vet vad som är välplanerade strategier? Hur vet man vad som är vad?”. Vi spelade 

in intervjuerna med samtycke från informanterna, Dalen (2015) menar att detta bör göras för att få 

bästa möjliga underlag för bearbetning, tolkning och analys. 

5.2.3 Databearbetning och analysmetod 

Dahlgren et al. (2015) menar att intervjun ska spelas in för att sedan skrivas ned i sin helhet, för att ett 

grundligt analysarbete ska kunna utföras. Samtliga intervjuer i denna kvalitativa undersökning 

transkriberades, dessa texter blev sedan underlaget för vårt analysarbete. I kvalitativ analys undersöks 

och arrangeras datamaterialet för att nå ett resultat. I analysen arbetar forskaren aktivt med sina data, 

organiserar dem, bryter ned dem till enheter, gör synteser av dem och söker efter mönster. Utmaningen 

finns i att skapa mening ur en massiv mängd data (Fejes & Thonberg, 2015). Inledningsvis läste vi 

igenom intervjuerna flera gånger. Vi försökte förstå utsagornas budskap och sökte efter mönster i 

förskollärarnas beskrivningar. För att underlätta vårt analysarbete organiserade vi empirin i en matris 

som bestod av olika kategorier, baserade på våra teman i intervjuguiden. Utifrån kategorierna gjordes 

analyser både inom varje kategori och mellan de olika kategorierna. Vi sökte efter likheter och 

skillnader i förskollärarnas utsagor, som därefter blev underlag till olika teman. Motsägelser bidrog till 

att vi kunde fördjupa förståelsen av område två och sex i ICP inom varje tema. 
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Forskarens egna föreställningar om hur något är kan vara en resurs i tolkningsarbetet (Westlund, 

2015). Kvale et al. (2009) menar att avsaknad av insyn och förståelse för det kulturella sammanhang, i 

vilken studiens informanter är verksamma, kan försvåra tolkningsarbetet och leda till feltolkningar. 

Vår erfarenhet av att själva ha arbetat som förskollärare i förskolan kan därmed ses som en tillgång för 

att möjliggöra ett fördelaktigt tolkningsarbete. Men det finns också en risk att våra erfarenheter kan bli 

till ett hinder för att upptäcka vad empirin verkligen berättar. För att undvika detta har vi under 

processens gång varit uppmärksamma på egna uppfattningar och föreställningar av det som undersökts 

och fört ned våra tankar i en loggbok. Vi kunde även i tolkningsarbetet gå tillbaka till 

intervjutranskriberingarna för att säkerställa att våra tolkningar inte var färgade av våra egna 

föreställningar. 

Genom att följa instruktionerna i ICP:s skattningsprogram kunde samtliga verksamheter som 

observerades, skattas gällande grad av inkludering (Bilaga 1). Varje skattat område genererade ett 

värde, vilka har dataförts i Excel och sammanställts i ett diagram. Diagrammet som presenteras i 

resultatet visar en jämförelse mellan skattningarna från område två och sex i ICP, utifrån varje 

observerad verksamhet. Resultatet av observationerna har även analyserats och tolkats med stöd av 

tidigare forskning. Syftet med den statistiska analysen har varit att förstå programmet och vilka 

möjligheter och hinder som kan komma med att använda ICP som skattningsverktyg i förskolans 

inkluderande verksamheter.  

5.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdighet och tillförlitlighet menar Thornberg och Fejes (2015) kan relateras till forskarens 

noggrannhet under forskningsprocessen. Inför föreliggande studie testades ICP i en 

förskoleverksamhet för att möjliggöra en förförståelse för programmet, inför att vi inledde 

undersökningen. Under hela arbetet har vi fört loggbok, samtalat och reflekterat kring våra 

erfarenheter utifrån intervjuer och observationer. Förutom att observera utifrån ICP:s kriterier fördes 

anteckningar under observationerna för att ge underlag och motiv till våra skattningar. Under alla 

observationer var vi minst två som observerade på samma plats, för att säkerställa en så trovärdig 

observation som möjligt. Projektets forskare som har certifikat för att skatta utifrån ICP medverkade 

vid två observationer och bidrog till en säkrare skattning, dels genom att vi var fler som skattade 

samtidigt, men också för att vi fick fler perspektiv på hur vi skulle bedöma varje situation utifrån 

kriterierna i område två och sex i ICP. I de fall vi var oense kunde vi väva samman våra iakttagelser 

och resonera oss fram till en gemensam skattning, detta både när vi som skattade var två och tre 

stycken. Samtalen bidrog även till att vi fick möjlighet att sätta ord på våra erfarenheter och att tillfälle 

gavs för att ställa frågor för att klargöra otydligheter gällande ICP. Detta bidrog till att vi under 

intervjuerna kunde fokusera vårt samtal kring kriterier i ICP, som utifrån observationerna och våra 

gemensamma samtal upplevdes som svåra att skatta. 

Eftersom ICP inte hade lanserats i inledningsskedet av föreliggande studie har vi utgått från ett 

program som har varit under bearbetning. Detta har inneburit att våra intervjuer och observationer 

utifrån ICP grundar sig på kriterier under område två och sex som inte till fullo överensstämmer med 

det lanserade programmet. Område sex har kommit att utvecklats ytterligare och innehåller i utgåvan 

flera kriterier. Vissa kriterier har även bytt plats, till exempel har kriterium 7.1 vilket skattar och 

värderar huruvida pedagoger under tillfällen med mer utmanande interaktion med enskilda barn har ett 

genomgående empatiskt förhållningssätt, flyttats till kriterium 7.2, under område sex i ICP (Soukakou, 

2016). 

 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
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Kvale et al. (2009) ser forskningsintervjun som ett professionellt samtal i vilket kunskap genereras i 

samspelet mellan intervjuare och den som blir intervjuad. Utifrån deras resonemang får intervjuaren 

betydelse för resultatet eftersom denna kan ses som medskapare till kunskap som utvinns ur samtalet. 

En kvalitativ intervju med sin öppenhet skulle med all säkerhet kunna innebära att studiens resultat 

skulle te sig annorlunda beroende på interaktion, samt val av intervjumetod. Vi vill därmed poängtera 

att denna studies trovärdighet inte grundar sig i reliabilitet, utan snarare i våra val av teoretiska 

perspektiv, i vilka vi tolkar, analyserar och diskuterar de beskrivningar som förskollärarna ger utifrån 

vårt syfte med studien. 

5.4 Forskningsetiska aspekter 
Studien har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011), där vi särskilt har beaktat 

informationskravet, som innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift och villkor i 

studien. Vi har även agerat utifrån samtyckeskravet, som innebär att forskaren ska inhämta deltagares 

samtycke. Detta gjordes via missivbrev till vårdnadshavare och förskollärare. Eftersom studien är en 

del i forskningsprojektet Lek och lärande för alla barn har projektet prövats i Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm och godkänts, vilket innebär att vårdnadshavarna och 

förskollärarna även har gett sitt medgivande för deltagande i projektet. De barn som inte fick 

godkännande på grund av uteblivna medgivanden från vårdnadshavare har inte ingått i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare får vara anonyma, medan nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda personer inte används för kommersiellt bruk eller i andra icke-

vetenskapliga syften. Dessa två områden har också tagits hänsyn till genom hela studien. 

Gällande samtycke var vi noga med att stämma av detta fortlöpande, såväl inför och under 

observationer, som inför intervjuer. 

Under observationerna var vi lyhörda och observanta på barnens signaler, för att kunna uppfatta 

eventuella brister utifrån samtyckesaspekten. I forskningssammanhang menar Qvarsell (2015) att det 

är viktigt att både visa barn respekt samt ge dem rätten att höras. Generellt var barnen nyfikna på oss. 

Under samtliga observationer var det flera barn som kom fram och ville samtala eller visa oss något. I 

dessa fall bekräftade vi barnen genom att ge respons. Annars höll vi oss passiva, vid sidan om. Vid 

något enstaka tillfälle var vi tvungna att själva ta initiativ till interaktion med barn. Dessa tillfällen 

kunde innebära att hjälpa ett barn som ramlat, eller stoppa barn från att göra illa varandra, när ingen 

pedagog fanns tillhands. 

Intervjuerna byggde till viss del på våra erfarenheter av att observera och skatta förskollärarnas 

verksamheter utifrån område två och sex i programmet ICP.  I de fall vi hade skattat en verksamhet 

lågt kunde det uppstå känsliga situationer, eftersom en låg skattning enligt ICP är tecken på en 

bristfällig eller ej fullt tillräcklig verksamhet. Bjørndal (2010) problematiserar observation som metod 

och menar att en och samma händelse kan upplevas på olika sätt, vilket innebär att beskrivningar som 

görs av upplevelser kan skilja sig åt och ingen är mer sann än den andra. Vi fick därför vara noga med 

hur vi närmade oss känsliga områden och på vilket sätt vi talade om det vi ansåg oss ha upplevt.  

5.4.1 Att placera barn i kategorin barn i behov av särskilt stöd 

Observationerna som gjordes utifrån område två och sex i ICP har fokuserat på vuxnas engagemang i 

varje barns kamratinteraktioner, samt vuxnas och barns relationer, med fokus på barn i behov av 

särskilt stöd. Därmed behövde barn från denna kategori synliggöras inför varje observation genom 

dialog med ansvarig förskollärare. Qvarsell (2015) menar att forskaren visar barnet respekt genom att 

vara medveten om vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för föreställningar om barns 

behov och hur vi bäst åtgärdar dessa. Ett etiskt ställningstagande som gjordes i samband med 

ovanstående, var att framhäva att vårt fokus låg på att undersöka ICP och dess användbarhet. Genom 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/forskningsetiska-aspekter
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att betona att syftet var centrerat kring lärmiljön som inkluderande verksamhet för alla barn och barn i 

behov av stöd och inte kring att studera barn utifrån en viss kategori, minskades risken för att barn 

skulle stigmatiseras (Aspán, 2015). 

6. Resultat 
Studiens syfte är att undersöka möjligheter och svårigheter i användningen av programmet ICP i den 

svenska förskolan, med fokus på område två och sex, som skattar och värderar vuxnas relationer till 

alla barn och barn i behov av särskilt stöd, samt hur vuxna stöttar varje barns kamratinteraktioner i 

förskolan. Utifrån förskollärarnas upplevelser av område två och sex i ICP, samt våra erfarenheter av 

att ha skattat verksamheterna utifrån kriterierna i programmet, presenteras resultatet under fem teman. 

Dessa teman har vuxit fram utifrån analysen av materialet. Under varje tema finns även reflektion och 

analys utifrån det empirin visar. 

6.1 Skattningar av de olika verksamheterna 

Varje område i ICP innehåller en stegrande skala från ett, vilket indikerar bristfällig kvalitet, till sju, 

som utgörs av hög grad av kvalitet gällande inkludering. Under varje nivå finns kriterier som ska 

uppfyllas för att kunna få ett högre skattat värde. Det vill säga att alla kriterier under steg tre måste 

uppfyllas för att verksamheten ska gå vidare till steg fem, som indikerar en fullt tillräcklig grad av 

inkludering. Under observationerna skattades varje deltagande verksamhet utifrån de sju kriterierna i 

område två och sex i ICP.  De genomförda observationerna som ligger till grund för skattningen som 

presenteras här, har utförts både inomhus och utomhus i tre av verksamheterna, medan en verksamhet 

valde att vara inne på avdelningen under hela observationen. Nedan visas en figur över hur dessa 

verksamheter skattades. 

 

Det blev en spridning på hur de olika verksamheterna värderades. Avdelning 1 skattades till sex poäng 

på skalan mellan ett till sju, vilket indikerar mer än god kvalitet på inkludering utifrån observationer 

under område sex. Verksamheten kunde uppfylla alla kriterier fram till och med steg fem, samt 

kriterium 7.1, vilket är ett krav för att kunna skatta verksamheten till en sexa. Under detta kriterium 

står följande: “Under tillfällen med mer utmanande interaktion med enskilda barn (ex. vuxen-

barninteraktioner fokuserar på att avleda barn från oönskat beteende) har vuxna ett genomgående 

empatiskt förhållningssätt. (Ex. vuxna undviker sarkastiska kommentarer eller negativa icke-verbala 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/resultat


20 
 

uttryck.)”. Detta innebar bland annat att vuxen-barnrelationerna var positiva och att de vuxna var 

lyhörda inför barnens intressen och känslomässiga behov. 

Avdelning 2 skattades till två på skalan mellan ett till sju, under område två. Därmed indikerar 

skattningen mindre än ytterst liten nivå på inkludering. Detta för att pedagogerna inte visade att det 

skedde några ansträngningar för att uppmuntra och svara på barns interaktioner med kamrater, som är 

det sista kriteriet under steg tre, 3.4. För att skattas till en trea i område två, behövde verksamheten 

svara mot alla tre kriterier under steg tre, vilket således inte gjordes. Samma verksamhet skattades till 

en trea under område sex, då de uppfyllde det som står under kriterium 3.1 och 3.2, se exempel från 

ICP:s skattningsprogram nedan. 

Område 2: 

3 
Ytterst liten 

3.1 Barn tillåts att delta i många aktiviteter och rutiner tillsammans med sina 

kamrater.                                                                                                          

3.2 Förskolans miljö är utformad för att främja social lek, sociala aktiviteter och socialt engagemang. (Ex. Förskolans 

rum inkluderar rollek och vuxna förser barnen med leksaker och material som uppmuntrar till social lek.) 

3.3 Vuxna tillhandahåller, underlättar eller initierar till viss del sociala aktiviteter och lek under dagen. (Ex. vuxna tar 

initiativ till lekar och spel med barn, vuxna planerar dagliga aktiviteter för barn, eller vuxna underlättar för sociala 

aktiviteter som barn initierar.) 

3.4 Det sker några* ansträngningar för att uppmuntra, erkänna och svara på barns interaktioner med kamrater. (Ex. 

vuxna uppmuntrar barn som sitter ensamt att delta i kamraters aktiviteter på gården, vuxna kommenterar när två barn 

läser en bok tillsammans, vuxna ger förslag på olika aktiviteter som barn kan göra tillsammans.) 

 

Område 6: 

3 
Ytterst liten 

3.1 De flesta vuxen-barninteraktioner är som minst neutrala. (Ex. vuxna är sällan i maktkamp med barn.)             

                                                                          

3.2 Under dagen förekommer enklare interaktion mellan barn och vuxna.*(Ex. genom uppmaningar, “lägg den där”, 

genom enkel återkoppling “bra jobbat” och genom att ställa enklare frågor utan att nödvändigtvis utveckla barns 

respons.)                         

 

Eftersom verksamheten endast kunde svara mot det första kriteriet under 5:1, område sex: “De flesta 

vuxen-barninteraktioner är positiva. (Ex. det är varm och glad stämning mellan barn och vuxna.)” 

kunde verksamheten inte skattas högre än till tre. För att hamna på fyra poäng i skattningen behöver 

hälften av kriterierna i steg fem uppfyllas, vilket inte gjordes. Detta gjorde avdelning 3, som skattades 

till fyra under både område två och sex. Det innebar att de kunde uppfylla kriterierna under hela steg 

tre, samt minst hälften av kriterierna under steg fem. Därmed uppfyllde de näst intill en god nivå på 

inkludering. Under steg fem fördes samtal till en början, då vi som observatörer hade skattat på olika 

sätt under kriterium 5.2 som lyder: “Vuxna hittar en balans mellan att blanda sig i barns interaktion 

och att låta interaktion mellan barn utvecklas naturligt och spontant.”. Diskussioner fördes kring hur 

ofta och hur mycket vuxna ska blanda sig i för att det ska räknas som en balans. Då vi kom fram till att 

de vuxna i flera situationer inte hade underlättat barns interaktion sinsemellan beslutades att 

avdelningen 3 inte uppfyllde detta kriterium. 
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På avdelning 4 skattade vi verksamheten till fem på skalan mellan ett till sju, under område två, se 

tabell nedan. Detta innebär att den inkluderande verksamheten på den aktuella avdelningen nådde upp 

till båda kriterierna på steg fem, se exempel från skattningsprogrammet nedan. 

 

Område 2: 

5 
Bra   

5.1 Vuxna uppmuntrar och stöttar aktivt och ofta* socialt engagemang mellan barn när det behövs, t ex. genom att 
·     vuxna visar barn hur man kan initiera interaktion med sina kamrater eller hur man ger respons till ett barn som 

initierar interaktion. (Ex. vuxna visar hur man ber en kamrat om en leksak eller vuxna visar hur man kan rulla en 

boll till sin kamrat.) 
·      Arrangera miljön kring barnen, som att para ihop barnen två och två för en aktivitet. 
·      uppmuntra andra barn att hjälpa de som tycker att interaktion med kamrater är svårt. (Ex. vuxna uppmuntrar 

kamrater att bjuda in ett ensamt barn till sin lek.) 

5.2 Vuxna hittar en balans mellan att blanda sig i barns interaktion och att låta interaktion mellan barn utvecklas 

naturligt och spontant. (Ex. vuxna undviker att avbryta barns samtal och låter barn leka för sig själva, samtidigt som de 

är uppmärksamma på om de kan underlätta i barns interaktioner vid behov.) 

 

Verksamheten skattades på detta sätt utifrån att vi båda som observatörer kunde se många exempel där 

pedagoger stöttade barns kamratinteraktioner, samt hittade en balans mellan att vara aktiva i detta och 

att avvakta och vara lyhörda inför det barnen visade. Samma verksamhet nådde upp till kriterium sju i 

skattningen för område sex, då de uppfyllde innehållet i samtliga kriterier. Under område sex är 

kriterierna i det högst steget sju, följande: 

 

Område 6: 

7 
Mycket bra 

7.1 Under tillfällen med mer utmanande interaktion med enskilda barn (ex. vuxen-barninteraktioner fokuserar på att 

avleda barn från oönskat beteende) har vuxna ett genomgående empatiskt förhållningssätt. (Ex. vuxna undviker 

sarkastiska kommentarer eller negativa ickeverbala uttryck.) 

7.2 Vuxna är konstant lyhörda inför barns känslomässiga behov genom stödjande interaktion och individanpassade 

strategier.  Vuxna observerar barn och anpassar insatserna för att möta barns känslomässiga behov.* (Ex. ett barn som 

är ledset vid lämning uppmärksammas av vuxen som hämtar fotoalbum som de interagerar kring, för att möta barnets 

känslor.)                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   

 

Den verksamhet som skattades högst i kriterierna under område två och sju i ICP valde att vara inne på 

avdelningen under hela observationstillfället, medan den avdelning som skattades lägst var ute på 

gården till stor del under observationen. 

6.1.1 Sammanfattande reflektion 

För att få en förståelse för programmets användbarhet i den svenska förskolan var det nödvändigt att 

göra observationer utifrån område två och sex i ICP. Näst intill samtliga verksamheter visade på 

exempel där pedagogerna skapade flera ihållande interaktioner med barn än att de engagerade sig i och 

stöttade interaktioner mellan barn. Detta skulle kunna tolkas som att pedagogerna har en större 

medvetenhet kring vikten av att vara lyhörda för barns behov och att stödja barns individuella 
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utveckling och lärande, än att låta barn stödja och lära av varandra. Observationerna visade också att 

pedagogers aktiva engagemang i barns lek och huruvida de skapade möten mellan barn fick betydelse 

för vilka möjligheter som erbjöds barn att samspela med kamrater. Ur ett interaktionistiskt perspektiv 

blir omgivningen betydelsefull eftersom barnet i samspel med andra utvecklar sin identitet och 

självbild (Askland et al., 2003; Hwang et al., 2011; Ihrskog, 2006). Detta kan tyda på att förskolan och 

dess pedagoger har en viktig roll för barns socialiserande och identitetsutveckling. Även det 

sociokulturella perspektivet framhäver det sociala samspelets betydelse för lärandet, där en mer 

kompetent person kan stödja barnet till en proximal utveckling (Dysthe, 2003; Gindis, 1999; Smidt, 

2013). Kan detta innebära att barn som får svårigheter i att delta och upprätthålla lek och interaktion 

med kamrater på så vis får sämre förutsättningar att utveckla sina sociala färdigheter och att skapa 

positiva kamratrelationer, om det vuxna stödet är lågt?  

Resultatet av observationerna visade även att kvaliteten varierade mellan verksamheterna och att vissa 

av verksamheterna hade svårt att leva upp till en godkänd nivå, gällande en inkluderande lärmiljö för 

alla barn och varje barn, utifrån område två och sex i ICP. Detta skulle kunna tyda på att förskolan 

som inkluderande verksamhet inte är likvärdig över landet och att detta torde medföra konsekvenser 

för hur barn i behov av särskilt stöd bemöts i olika förskolor. Forskning visar att förskolans kvalitet 

kan vara avgörande för utsatta barn och kompensera för ojämlika förhållanden i samhället (Persson, 

2015a). På så sätt kan det tolkas som att förskolans roll är betydelsefull, både för enskilda barn och för 

samhället i stort. Variationen av skattningsresultatet i de olika verksamheterna kan tolkas ha uppstått 

genom de olika miljöer som barn och pedagoger vistades i. Det skulle kunna förstås som att de 

verksamheter som var ute på gården under observationerna skattades lägre, än de verksamheter som 

bedrevs inne på avdelningen. Hur kommer det sig att pedagogerna, som har deltagit i observationer, 

utifrån område två och sex i ICP, involverade sig mindre i kamratinteraktioner utomhus? Innebär det 

en större utmaning för pedagoger, att utomhus se och uppmärksamma alla barn? Skulle det kunna 

tolkas som att den omgivande miljön, inomhus respektive utomhus, får betydelse för barns möjligheter 

till vuxet stöd i interaktioner och relationer?  

6.2 Interaktion och relationer - betydelsefulla områden 

för utveckling och lärande 

Både område två och område sex i ICP framhävs som relevanta områden och anses vara förenliga med 

förskolans uppdrag. Områdena upplevdes av förskollärarna som mycket betydelsefulla för barns 

utveckling och lärande. Förskollärarna argumenterade i samtliga samtalsintervjuer för vikten av goda 

relationer och betydelsen av att stödja barns interaktion med varandra. I detta såg de sig själva som 

viktiga förebilder. En förskollärare uttryckte att “Vårt sätt att bemöta barn ger avspeglingar på hur 

barnen möter varandra.” och “Relationerna sätter hela klimatet på avdelningen, hur barnen känner för 

att komma hit och vara här.”. Detta kan tolkas som att förskollärarna upplevde att de har en viktig roll 

som förebilder och för det sociala klimatet i förskolan. Trots det belyste några av förskollärarna att 

goda relationer och vuxnas stöd i barns interaktion är områden som inte framträder i deras 

utvärderings- och självskattningsverktyg i någon högre grad.  En förskollärare menade att “Det är 

väldigt mycket fokus på språk och matematik i de utvärderingsmaterial vi använder.” och menade 

vidare att “Det står att man skulle jobba med barnkonventionen någonstans i slutet av det hela. Att 

jobba med barns rättigheter skulle komma först och att jobba med teknik skulle komma sen.”. Detta 

tyder på att några av förskollärarna upplevde att det är mer fokus på barns lärande än det sociala 

klimatet på förskolan, i de mätinstrument som används i verksamheterna idag. 

I en samtalsintervju framkom även att relationens betydelse och att barns interaktion med kamrater är 

något som glöms bort gällande vissa barn i behov av särskilt stöd och att det därför blir viktigt att ICP 
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lyfter detta. Förskolläraren menade att “Man ska jobba med det enskilda barnet, sitta och ha sina små 

stunder och träna, men det är skönt att se att det här också spelar roll, att det är viktig i barnets 

utveckling.”. En annan förskollärare upplevde att vuxna, genom att medvetet interagera med specifika 

barn, kan bidra till att barnet synliggörs för kamrater. Hon menade: “Finns det en bra interaktion 

mellan vuxen och barn så ser de andra barnen det. Då föregår man med gott exempel. Om jag 

interagerar med ett barn och gör någonting roligt, då får de andra upp ögonen för det här barnet.”. 

Detta kan tolkas som att förskolläraren menade att pedagogens roll för barns sociala status i gruppen är 

förebildande. 

Samtidigt framkom att vuxnas stöd till barns interaktioner kunde upplevas som problematiskt utifrån 

kriterium 5.1 i område två, som beskriver att vuxna aktivt och ofta ska stötta barns interaktion. Några 

förskollärare menade att alla barn kanske inte vill interagera med andra och att barns personligheter 

måste accepteras. En av förskollärarna frågade sig: “Kan man alltid utgå från att interaktion är barnets 

bästa, om barnet inte alls är intresserad?” medan en annan resonerade: “Man måste ändå acceptera 

barn som dom är. Det är mycket vi strävar efter att dom ska bli. Hur mycket ska man sträva efter att 

barn ska interagera med andra?”. Detta skulle kunna innebära att förskollärarna tycker det blir 

problematiskt att göra avvägningar som innebär att barn stöttas i interaktion samtidigt som leken får 

utvecklas naturligt, samt att det blir svårt att hitta en balans mellan att utmana barnen och att acceptera 

dem som de är. 

Några förskollärare lyfte även, under samtalsintervjuerna, att vissa barn kan reagera negativt på att få 

uppmärksamhet när de interagerar och att interaktionen då upphör, i relation till kriterium 1.3 i område 

två. Där beskrivs att ingen vuxen uppmuntrar eller lägger märke till barns interaktioner. En 

förskollärare berättade: “Om jag skulle gå in och säga ‘vad kul att ni leker’, då skulle hon gå därifrån 

direkt, för hon vill inte ha den uppmärksamheten från en vuxen. Så just för hennes del så blir det ju 

väldigt svårt.”. Dock menade en av förskollärarna att pedagoger kan göra barn till ensamma individer 

om det inte finns en medvetenhet och en strävan mot att stödja barns interaktion, “Vi som pedagoger 

kan ju göra dem till ett ensamt barn på något sätt om vi är omedvetna om det. Vi ger inte barnet en 

chans att bli mer sociala.”. Detta tyder på att förskolläraren menade att pedagoger kan bli medskapare 

till barns utanförskap om inte aktiva insatser, som främjar interaktion, görs. 

I samtalsintervjuerna uttryckte även en förskollärare att yttre faktorer, såsom personaltäthet, 

gruppstorlek och tidsbrist fick betydelse för deras möjligheter att stödja barn på ett adekvat sätt. 

Förskolläraren menade att “Det är svårt att vara överallt, man försöker vara tillräcklig på alla fronter.” 

och “ Jag upplever att om jag har tagit tag i henne i alla fall en gång under förmiddagen och försökt att 

uppmuntra samspel, så är nog det ungefär vad jag kan klara av med de förutsättningar och den 

barngruppen jag har.”. Detta skulle kunna tolkas som att det kan finnas en frustration och en 

upplevelse av otillräcklighet hos vissa förskollärare, gällande deras möjligheter att stödja alla barn i 

förskolans dagliga verksamhet. 

6.2.1 Sammanfattande reflektion 

Det kan tolkas som att samtalsintervjuerna visade att förskollärarna framhävde goda relationer som 

grundläggande för barns utveckling och lärande, samt att de såg sig själva som förebilder för att skapa 

interaktioner som bidrar till ett gott socialt klimat i förskolan. Därmed kan det förstås som att 

förskollärarna upplevde att område två och sex i ICP låg i linje med deras uppdrag. I ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande framhävs att kunskap är delat mellan individer och därmed är en 

situationsbunden, social och kulturell konstruktion (Dysthe, 2003; Askland et al., 2003). Förskolans 

uppdrag innefattar både fostran, omsorg och lärande där läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) 

beskriver att dessa värden ska prägla verksamheten och bilda en helhet. I detta ska vuxna i förskolan, 
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utifrån en gemensam värdegrund, verka för att främja demokratiska värden. Att pedagoger ska utgöra 

en god förebild framgår även i läroplanen “ Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga förebilder.” (Lpfö 98/16, s. 6). Således kan förskollärarnas förståelse för sitt uppdrag, utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv, tolkas ha utvecklats utifrån en gemensam kunskap och en gemensam 

värdegrund, där pedagogerna ser sig själva som betydelsefulla för barns fortsatta utveckling och 

lärande. Kan detta vara en förklaring till att pedagogerna i studien i högre grad ser sig själva som 

förebilder, än att andra barn kan utgöra denna förebild? Resultatet visade även, trots förskollärarnas 

gemensamma uppfattning om sitt uppdrag, att det fanns en kritik mot att interaktioner och goda 

relationer inte synliggjordes och fick mer plats i utvärderingar gällande förskolans kvalitet. Vad får det 

för konsekvenser för alla barn och varje barn när inkluderingsaspekter inte synliggörs i förskolans 

kvalitetsmätningsdokument?  

Det framgick också att normer kring samspelets betydelse för barns utveckling och lärande kunde 

ifrågasättas, då det lyftes att alla barn inte är så sociala som vuxna vill att de ska vara. Det upplevdes 

mot bakgrund av detta som problematiskt att finna en balans mellan de krav som ställs på barn och den 

acceptans för olikheter som borde råda i förskolans inkluderande verksamheter. Vilken betydelse får 

detta synsätt för barn som får svårigheter i att samspela med pedagoger och kamrater på förskolan?  

6.3 Interaktion som bygger på det verbala språket 

Under samtalsintervjuerna framkom att det upplevdes som otydligt att interaktioner kan bestå av 

kroppsspråk eller ögonkontakt i de olika kriterierna i ICP. En förskollärare menade att hennes 

upplevelse av skattningsprogrammet ICP är att de talande barnen prioriteras. Exempelvis hänvisade 

hon till kriterium 3.2 i område sex, “Under dagen förekommer enklare interaktion mellan barn och 

vuxna.*(Ex. genom uppmaningar, ‘lägg den där’, genom enkel återkoppling ‘bra jobbat’ och genom 

att ställa enklare frågor utan att nödvändigtvis utveckla barns respons.)”.  Förskolläraren menade att de 

exempel på respons som ges i kriteriet centreras till det talade språket. Hon lyfte: “Jag tänker på de 

yngre barnen, då måste man kanske granska kroppsspråket för att få lika definierat underlag.”. Hon 

menade vidare att det är många andra uttryck än språket som är viktiga: “Ibland behöver ett barn bara 

en blick, en uppmuntran eller tröst. Det finns inte mycket exempel på det (i ICP:s kriterier).”. Utifrån 

detta upplevde förskolläraren att det behövs mer konkreta exempel på icke-verbal kommunikation i 

kriterium 3:2. Hon lyfte vidare att problematik uppstår när man ska bedöma relationen mellan pedagog 

och barn, eftersom det verbala språket inte automatiskt innebär att relationen fördjupas eller är mer 

positiv. Samma förskollärare upplevde att begreppet icke-verbal kommunikation blir negativt laddat i 

ICP:s kriterium 1.2 i område sex, där det står att “Interaktionen är till största del* icke-verbal med 

majoriteten barn.”, då detta skattas som låg kvalitet i programmet. 

Under en annan samtalsintervju framkom liknande reflektioner där vi gemensamt med förskolläraren 

funderade på att det i kriterium 5.2, under område sex, endast ges exempel på verbalt ihållande och 

ömsesidiga interaktioner: “Vuxna engagerar sig i många ihållande och ömsesidiga interaktioner 

(verbala eller icke-verbala) med enskilda barn.* (Ex. vuxna ställer frågor och lyssnar på barns svar, 

samt utvecklar dessa.)”. Detta blev särskilt tydligt då vi observerade en lång sekvens där en pedagog 

lekte tittut med ett barn runt ett träd. Denna situation var inte verbal men ömsesidig och ihållande. Det 

skulle kunna medföra en risk att den icke-verbala interaktionen kanske hamnar ur fokus, trots att både 

verbal och icke-verbal interaktion lyfts i kriteriet, då denna sorts interaktion inte belyses med exempel 

i kriteriet. 
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6.3.1 Sammanfattande reflektion 

I ICP kan det förstås som att interaktion genom språklig kommunikation får betydelse för en 

inkluderande verksamhet, både för att skapa goda relationer till barn och för att stötta barns interaktion 

med kamrater. För att vi ska kunna kommunicera behövs ett gemensamt språk, verbalt som icke-

verbalt, och vuxnas förmåga att tolka barns signaler och svara på dessa får betydelse för hur barnet 

upplever sig själv (Askland et al., 2003; Hwang & Nilsson, 201; Vaage, 2003). Dock menade Mead 

(Vaage, 2003) att kommunikationen även kan bestå av gester och kroppsspråk, huvudsaken är att 

kommunikationen är ömsesidig. Det kan tolkas som att samtalsintervjuerna visade att det kan bli 

problematiskt om det talade språket blir norm för kommunikation, eftersom många barn i förskolan 

inte interagerar via det verbala språket. På så sätt skulle det kunna förstås som att de exempel som ges 

under kriterierna i ICP, i område två och sex, behöver förtydliga den icke-verbala interaktionen för att 

den inte ska förbises. Kan detta bli särskilt relevant för den svenska förskolan, då denna inkluderar 

barn från ett års ålder och inte endast rör barn mellan två till fem år som skattas enligt ICP?  

6.4 ICP - ett program för utvärdering och utveckling 

Under samtalsintervjuerna påtalade alla förskollärare att ICP skulle kunna fungera som ett 

självvärderande verktyg. En förskollärare sa: “Det hade väl varit jättebra om vi observerade varandra 

och sen diskuterade.”. En annan förskollärare menade: “Det känns nästan som det fungerar som 

självvärdering bättre.”, och syftade då på att hon hellre skulle använda ICP för att bedöma den egna 

verksamheten, än att någon utifrån gör det. Flera av förskollärarna lyfte att det skulle vara värdefullt 

att observera i sina verksamheter för att se vad som faktiskt händer, istället för att göra antaganden 

baserade på den egna känslan av en upplevelse. En förskollärare uttryckte: “Det är ju alltid bra att lyfta 

blicken och det är väldigt bra med ett material så det inte bara blir ens egen känsla hur det är.” och en 

annan förskollärare sa: “ Det är bra med ett analysverktyg, det minskar tolkningsutrymmet.”. 

En förskollärare såg dock tiden som ett hinder för att göra observationer utifrån kriterierna i ICP:s 

område två och sex. Hon trodde att ICP skulle kunna fungera bättre som ett reflektionsunderlag. En 

annan förskollärare menade istället att det blev ett hinder för rättvis bedömning om man observerar sin 

egen praktik. Därför ansåg hon att det måste komma en observatör som står utanför verksamheten. En 

svårighet som lyftes angående observatören som utifrånaktör var om det förebyggande arbetet blir 

synligt och att observatören kanske inte kan se vissa saker. Ett exempel som samtalades kring var om 

ett barn hamnar i en mer utmanade situation, som kriterium 7.1 i område sex beskriver: “Under 

tillfällen med mer utmanande interaktion med enskilda barn har vuxna ett genomgående empatiskt 

förhållningssätt.”. En av förskollärarna menade att detta inte blir synligt om pedagogen använder en 

välfungerande strategi och lägger mycket fokus på det förebyggande arbetet. Utifrån detta drogs 

slutsatsen att observatören måste ha en viss förförståelse för verksamheten och ha goda pedagogiska 

kunskaper, en förskollärare sa: “Den som observerar måste kunna identifiera och klura ut vad är det 

för strategi som används och varför. Så man måste ha förkunskaper som observatör.”. Detta tyder på 

att det kanske blir nödvändigt att få kännedom om verksamheten och barnen innan skattningen 

genomförs. Denna förkunskap skulle kunna införskaffas i ett inledande samtal där observatören får ta 

del av pedagogernas tankar om sin verksamhet. 

I flera av samtalsintervjuerna lyfte förskollärarna samtalet som ett verktyg för att utveckla kunskap 

och kompetens gällande sin verksamhet. De menade vidare att ICP bidrar till reflektion och blir ett 

verktyg för att sätta ord på sin praktik. En förskollärare beskrev att ICP väcker tankar om ens eget 

förhållningssätt och arbetssätt gällande barn i behov av särskilt stöd. “Man får en tankeställare när man 

läser igenom materialet. Man synliggör ju det som händer och också det man behöver jobba vidare på i 

gruppen.”, påtalade hon. Detta skulle kunna betyda att ICP kan bidra till att inte bara synliggöra 
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kvaliteter och utvecklingsområden i verksamheten, utan också skapa förutsättningar för reflektion, 

analys och en gemensam syn på barn och lärande. 
 

Under samtalsintervjuerna bearbetades även frågan om miljön som faktor för bedömningen. “Det kan 

vara lättare inne för de sprider ju inte ut sig på samma sätt och lika mycket, och man hör bättre vad 

som händer mellan dem.”, lyfte en förskollärare. En annan förskollärare menade att det också får 

betydelse om man väljer att leka en regelstyrd lek med ett fåtal barn och har planerade lekgrupper 

under skattningen. Hon beskrev att man som observatör då kommer att få se mer stöttande interaktion, 

än om hela gruppen är samlad ute på gården under skattningen, såsom det oftast ser ut en vanlig dag. 

Under ett annat samtal pratade vi om att miljön kan vara så genomtänkt och självinstruerande för 

barnen att pedagogsupport inte behövs i så stor utsträckning. Detta kan innebära svårigheter i att 

bedöma på ett rättvist sätt, trodde en förskollärare. 

6.4.1 Sammanfattande reflektion 

Det kan tolkas som att samtalsintervjuerna visar att ICP kan öka medvetenheten kring aspekter som är 

särskilt betydelsefulla för barn i behov av särskilt stöd i inkluderande verksamheter, samt att ICP 

synliggör hur en verksamhet lyckas organisera arbetet för att skapa god kvalitet för alla barn. I 

samtalsintervjuerna fick förskollärarna möjlighet att reflektera över sina arbetssätt och vilken 

betydelse de själva har för barnens utveckling och lärande. Samtalen utifrån kriterierna i ICP gav även 

förskollärarna möjlighet att komma på goda, konkreta exempel för hur de skulle kunna möta och 

stödja barns behov. För att ICP ska bli ett reellt verktyg för utveckling tyder dock resultatet på att 

programmet bör utgöra ett underlag för gemensam diskussion och reflektion och inte enbart fungera 

som en bedömning av kvaliteten på inkludering (Jönsson, 2013). Resultatet kan även förstås som att 

det fanns en viss skepsis, bland vissa förskollärare, till utomstående observatörers förmåga att bedöma 

deras verksamhet. Får det betydelse för skattning med ICP, om observatören saknar förförståelse och 

kunskap om verksamheten?  

Det kan tolkas som att de strukturerade observationerna och våra gemensamma skattningar var viktiga 

för att få en rättvis bedömning och ett konkret material att samtala utifrån. Detta torde även minska 

risken för att en missvisande bild av den verkliga praktiken återges. I stället kan förutsättningar skapas 

för att lyfta fram potentiella utvecklingsområden, likt det Löfdahl et al. (2010) framhäver i sin 

diskussion kring bedömning och utvärdering i förskolan. Kan detta tyda på att ICP skulle kunna 

fungera väl, både som pedagogers eget verktyg, och för användning av en utifrånaktör, för att 

kartlägga och skatta verksamhetens möjliggörande för interaktion och goda relationer?  

6.5 Tolkningsbara begrepp 

Under samtalsintervjuerna blev det tydligt att flera begrepp i kriterierna under område två och sex i 

ICP upplevdes som svåra att skatta utifrån. Några förskollärare uppgav att begreppet “ignorera” är 

svårt att tolka och bedöma som observatör i kriterium 1.3, i område två: ”Ingen vuxen svarar på, 

uppmuntrar eller lägger märke till barns interaktion med kamrater. (Ex. vuxna ignorerar ständigt barns 

försök till interaktion med kamrater.)”, samt i kriterium 1.3, i område sex: ”Vuxna ignorerar konstant 

barns önskemål, kommentarer och känslor. (Ex. barn lämnas ensamma gråtandes längre perioder.)”. 

Förskollärarna menade att det blir svårt att se om det är en medveten ignorering eller inte. En annan 

förskollärare menade: “Man vill inte alltid lägga sig i heller… Jag ser det kanske, men det är ju ingen 

som kan se att jag har lagt märket till det.”. Andra begrepp som ansågs svåra att skatta utifrån av flera 

förskollärare var “ständigt” och “neutrala”. I område två, kriterium 7.1, står följande: “Vuxna 

uppmuntrar och stöttar barns sociala engagemang ständigt…”. En förskollärare undrade hur ofta och 

mycket “ständigt” innebär och uppfattade det som tolkningsbart. Samt ska detta kriterium skattas över 

en hel dag, enligt den tillhörande fotnoten, vilket skiljer sig från programmet i helhet, som ska 
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användas för skattning under tre timmar. Detta ställde sig flera förskollärare frågande till.  Begreppet 

“neutrala” i område sex, kriterium 3.1, upplevdes som tolkningsbart av flera förskollärare, en av dem 

menade: “Det här att använda neutrala kan vara svårt för oss pedagoger att förstå.”.  Detta tyder på att 

vissa begrepp kan behöva förtydligas eller bytas ut för att minska risken för att olika tolkningar görs, 

då ICP ska vara ett program av hög struktur och standardisering. 

I en samtalsintervju blev det tydligt att vi som deltog tolkade begreppet “lyhörd” i kriterium 5.3, i 

område sex, på olika sätt, där står: “Vuxna är till stor del mycket lyhörda inför barnens intressen och 

känslomässiga behov.”. Förskolläraren tyckte att hon hade varit lyhörd då hon sett och bekräftat att en 

pojke varit ledsen över att han inte fick frukt, medan vi menade att det inte räcker att bekräfta att 

någon är ledsen, den vuxna måste också aktivt i handling stötta barnet, för att vara lyhörd. 

Återkommande begrepp i kriterierna i område två och sex i ICP, som ”många” och ”ofta”, upplevdes 

också av förskollärarna som svåra att förhålla sig till. Flera förskollärare ansåg att det var otydligt hur 

många exempel som skulle observeras för att ”många” och ”ofta” skulle uppfyllas och att dessa 

begrepp borde förtydligas i kriterierna. Utöver dessa begrepp upplevdes skattningsprogrammet ICP 

som tydligt. En förskollärare uttryckte att det är tydligt under varje kriterium med vad som ska 

observeras, och att det underlättar med de konkreta exempel som ges i texten. En annan förskollärare 

menade liknande: “Det här blev ju tydligare, med parenteserna.”. Ytterligare en förskollärare menade 

att de tydliga kriterierna i område två och sex kunde underlätta vid gemensamma 

arbetslagsreflektioner och vara ett stöd vid svåra samtal gällande kollegors eventuella bristande 

arbetssätt. 

6.5.1 Sammanfattande reflektion 

Att begrepp uppfattas på skilda sätt och får olika innebörd i olika situationer framgick i våra 

observationer och i samtalsintervjuerna. Detta kan förstås som att det observerade sammanhanget fick 

stor betydelse för begreppens innebörd och att samma situation kunde upplevas på olika sätt utifrån 

hur vi uppfattade begreppen. Detta visades till exempel då begreppen lyhörd och ignorera diskuterades 

med förskollärarna. 

I resultatet framgick även att otydligheter i kriterierna i område två och sex i ICP, få konkreta 

exempel, samt ord som kan tolkas olika försvårar skattningen i ICP. Detsamma gäller ord som inte 

tydligt definierar antal och tid. Denna tvetydighet gällande tolkning av begreppen i förhållande till 

skattningen, av område två och sex i ICP, indikerar att en missvisande skattning kan göras. Skulle 

detta kunna tyda på att ICP kan behöva anpassas ytterligare och förfinas för att användas i den svenska 

förskolan? Det kan tolkas som att det blir viktigt att flera observatörer observerar utifrån programmet 

och för efterföljande samtal kring skattningarna, för att upptäcka eventuella olikheter i tolkningar av 

programmets innehåll. Även utbildning kring hur programmet ska användas kan få betydelse för 

förståelsen av skattningsprogrammet och innebörden i begreppen. 

7. Diskussion 
Under detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till studiens frågeställningar och syfte, samt i 

relation till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. I den senare delen i avsnittet finns även en 

metoddiskussion som avslutas med etiska reflektioner. Diskussionsavsnittet avslutas med förslag på 

vidare forskning, utifrån föreliggande studies slutsatser.  

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/diskussion
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7.1 Pedagogers relationsskapande och stöd i barns 

interaktioner 

Studiens resultat visar att verksamheterna överlag skattades högre i ICP gällande relationen mellan 

pedagog och barn, än i stöttning av barns kamratinteraktioner. Detta kan tolkas som att förskolans 

pedagoger är medvetna om vuxen-barnrelationens betydelse för barns utveckling, men i lägre grad 

värderar barns interaktion och relationer till sina kamrater. Förskolans uppdrag och gemensamma 

värdegrund är tydligt definierad i förskolans läroplan (Lpfö 98/16), vilken beskriver att pedagoger är 

viktiga förebilder och har en central roll i barns utveckling och lärande. Inte i lika hög grad betonas 

barns roll i att stödja varandra och därmed framträder inte heller barn, i samma utsträckning som 

vuxna, som potentiella förebilder. Detta skulle kunna vara en möjlig tolkning till den högre 

skattningen av område sex. Det anses även som problematiskt för pedagoger att utgöra ett stöd i barns 

interaktion mellan varandra, då detta tycks krocka med uppfattningen om att barn måste tillåtas vara 

som de är och att alla barn inte vill interagera med kamrater i förskolan. I likhet med det Eriksson 

Bergström (2013) beskriver kring barns frizon i förskolans vuxenreglerade verksamhet, kan det tolkas 

som att förskollärare upplever att barn ska ges tillgång till eget handlingsutrymme, där vuxna inte går 

in för att styra barnen och deras aktiviteter. Denna syn, på att barn ska ges möjlighet och frihet att bli 

accepterade för den de är, skulle dock kunna bli ett hinder för deras fortsatta utveckling då det stöd, 

som kan utgöras av vuxen eller barn för att utvecklas inom den proximala zonen (Dysthe, 2003; 

Gindis, 1999; Smidt, 2013), riskerar att utebli. 

Då barns sociala lek och samspel är något som kräver social kompetens finns det risk för att de barn 

som har lägre social förmåga hamnar utanför leken med kamrater i förskolan, om det vuxna stödet är 

lågt (Ytterhus, 2003). Ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv kan detta tolkas som att barn som 

exkluderas från kamraters lek i förskolan riskerar att få en försämrad självbild, då självet ses som 

något som utvecklas i samspel med andra (Askland et al., 2003; Hwang et al., 2011). Likt detta 

beskriver Ihrskog (2006) att barn som görs delaktiga i positiva interaktioner med kamrater utvecklar 

en positiv bild av sig själv. Detta innebär att det blir ytterst betydande att pedagoger är medvetna om 

betydelsen av att stötta barns interaktion med kamrater, då detta kan få konsekvenser för barns 

utveckling både på kort och på lång sikt. Det är också av vikt att synen på interaktion grundar sig i fler 

arbetssätt än att enbart använda verbalt språk. Mead (Vaage, 2003) belyste att kommunikation både 

kan bestå av talat språk och av gester och kroppsspråk, det centrala är att kommunikationen mellan 

vuxen och barn präglas av ömsesidighet. 

Viktiga faktorer för att skapa delaktighet för varje barn är goda relationer och möjlighet till att 

interagera med kamrater, vilka är några av de områden som skattningsprogrammet ICP skattar och 

bedömer. Utifrån dessa aspekter kan område två och sex i ICP ses som högst aktuella, då just goda 

relationer och stöd i kamratinteraktioner lyfts där. Lärande sker, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

genom en social handling och är således delad mellan människor. Utifrån detta synsätt kan pedagoger i 

förskolan, genom att samtala utifrån kriterierna i ICP, ges möjlighet att skapa en gemensam kunskap 

och förståelse för hur de kan utveckla verksamheten, för att möta behovet hos varje enskilt barn 

(Dysthe, 2003; Askland et al., 2003). Dock visade studiens resultat på att kriterierna i ICP:s område 

två och sex skulle kunna förtydligas ytterligare gällande den icke-verbala interaktionen, då det kan 

tolkas som att det verbala språket är norm inom förskolan och att annan kommunikation riskeras att 

inte uppmärksammas i lika hög grad. Detta även med tanke på att ICP är ämnat för att användas i 

verksamheter som inhyser barn mellan två till fem år, då det i den svenska förskolan vistas barn redan 

från ett års ålder och således inkluderar ett större antal barn som inte använder verbalt språk än. 



29 
 

7.2 ICP:s betydelse för det specialpedagogiska 

uppdraget i förskolan 

Förskolan har en betydelsefull roll i utbildningssystemet, inte enbart för att den lägger grunden för 

lärandet, utan också för att lärandet bör ske i ett socialt sammanhang, där barn ges möjlighet till 

inkludering. För att förskolan ska vara inkluderande behöver lärmiljön vara tillgänglig och ge alla 

barn, oavsett behov, förutsättningar att delta, lära och utvecklas (Barnkonventionen, 2009; Lpfö 98/16; 

Salamancadeklarationen, 2006; SFS 2010:800). Det specialpedagogiska uppdraget innefattar att arbeta 

för ökad inkludering och således också för en jämlik förskola. Studier visar att detta uppdrag är 

nödvändigt, framförallt för barn som befinner sig i en utsatt position (Allodi Westling, 2010; Persson, 

2015a). Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Hwang et al., 2012) om att barnet 

ingår i olika system som påverkar varandra, kan förskolan tolkas ha en utjämnande faktor, likt det 

Persson belyser. För att förskolan ska kunna svara mot denna kompenserande roll blir relationerna 

ytterst viktiga. I föreliggande undersökning deltog förskolor i socioekonomiskt relativt starka 

områden, där majoriteten av barn och föräldrar är integrerade i det svenska samhället. För barn som 

lever i ojämlika förhållanden menar Persson (2015a) att det blir än mer angeläget att förskolans 

verksamhet utgörs av god kvalitet för att ge en kompensatorisk effekt.  

Denna studie visar att förskollärare ser relationen mellan barn och pedagog som relevant för barns 

lärande i förskolan. Både Persson (2015b) och Allodi Westling (2010) lyfter att de pedagogiska 

relationerna är betydelsefulla, om inte avgörande, för barns lärande på både kort och lång sikt. Dessa 

relationer utgör inte bara grunden för lärande, de kan också vara förebyggande mot olika riskfaktorer 

för barn i utsatthet, menar Allodi Westling vidare. ICP har likt den utvecklingsekologiska modellen, 

utformats i olika områden som står i relation till varandra, där den omgivande miljön är i fokus. På så 

sätt kan pedagogers förhållningssätt och förskolans kultur synliggöras genom observationer utifrån 

programmet, eftersom miljön och pedagogers arbetssätt är det som skattas i ICP. Detta skulle kunna 

innebära att användningen av programmet kan bidra till att fokus riktas mot miljöns utformning utifrån 

individuella behov, istället för mot barnets svårigheter. På så sätt skulle ICP kunna öka förskolans 

förutsättningar att inta ett mer relationellt perspektiv inom det specialpedagogiska uppdraget, såsom 

Göransson et al. (2015), samt Gerrbo (2012) beskriver. 

Eftersom syftet med ICP är att mäta och utvärdera kvaliteten av inkludering i den dagliga 

förskoleverksamheten, i förhållande till barn i behov av särskilt stöd, är även ICP ett program som 

utvärderar huruvida barn erbjuds individuellt stöd och en anpassad miljö (Soukakou, 2012). För att 

detta ska kunna göras behöver barn i behov av särskilt stöd definieras inför varje observation med ICP 

(Soukakou, 2016). I USA och Storbritannien ska barn med funktionsnedsättning enligt lag ha en 

individuell handlingsplan (IEP) som tydligt definierar barnets svårigheter och beskriver hur barnet ska 

stödjas för att utvecklas och lära på bästa sätt (GOV.UK, 2016-11-09; U.S. Department of Education 

2016-11-09 ). Flera kriterier rörande IEP måste även uppfyllas i ICP för att nå en godkänd nivå på 

inkludering. Dessa kriterier innebär att pedagoger i förskolan ska ha tillgång till barns individuella 

handlingsplaner och att det finns en samverkan med hemmet kring dessa (Soukakou, 2016). I Sverige 

är individuella handlingsplaner inget krav i förskolan och studier visar att det finns en risk att 

handlingsplaner bidrar till att kategorisera barn efter svårigheter som kopplas till barnet, likt ett 

kategoriskt förhållningssätt (Vallberg Roth & Månsson, 2008a; Vallberg Roth & Månsson, 2008b). 

Denna skillnad, mellan upprättande och användning av handlingsplaner i förskolan, skulle kunna 

tolkas som en kulturell olikhet likt det Åsén et al. (2012) belyser gällande att USA och England har ett 

mer individbetonat förhållningssätt angående bedömning i förskolan, än vad Sverige har. Förskolans 

läroplan (Lpfö 98/16) framhäver tydligt att det är verksamheten som ska bedömas och utvärderas och 

http://www.ed.gov/
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inte barnen i den. Utifrån detta kan det tolkas som att det finns olika kulturella skillnader som bör tas i 

beaktning för att anpassa ICP till en svensk förskolekontext.  

Eftersom Vygotskij ansåg att beskrivningen av barn i svårigheter kan ses som en social konstruktion, 

skapad i ett kulturellt sammanhang (Gindis, 1999), kan beskrivningar som görs av barn i individuella 

handlingsplaner få betydelse för hur pedagoger ser på barn kopplat till deras svårigheter. Utifrån 

Meads interaktionistiska perspektiv på barns identitetsutveckling (Askland et al., 2003; Hwang et al., 

2011) kan således ICP indirekt tolkas inte enbart ge positiva effekter för barn i behov av särskilt stöd. 

Om barnet beskrivs som bärare av sina problem kan detta leda till att barn i behov av särskilt stöd 

speglar sig själv i andras förväntningar och utvecklar en negativ självbild. Således behöver även 

individuella handlingsplaner likt IEP beskriva barns behov utifrån ett sammanhang, där beskrivningen 

av barnet noga övervägs och barnets svårigheter sätts i relation till miljön.  

7.3 Användning av ICP i den svenska förskolan 

ICP lyfter inte yttre faktorer som påverkar pedagogers arbete, såsom antal barn i gruppen, antal 

pedagoger i verksamheten och i vilken miljö skattningen kan ske i. Inte heller vilken typ av aktivitet 

som utförs under observationen och vilken betydelse aktiviteten får för bedömningen belyses i 

programmet (Soukakou, 2016). I förskolans läroplan (Lpfö 98/16) framhävs att alla barn ska ges 

tillgång till en varierad miljö och verksamheten ska förläggas såväl inom- som utomhus. Studiens 

resultat visar på en lägre skattning av vuxnas stöd i kamratinteraktioner och mindre relationsskapande 

mellan vuxna och barn när verksamheten har varit förlagd utomhus på gården under observationerna. 

Detta kan med stöd från Tallberg Broman (2015) tolkas som att närvarande pedagoger inte räcker för 

att barn ska göras inkluderade i lek utomhus, då det är svårare att upptäcka och uppmärksamma barn i 

utomhusmiljön.  Därmed kan det tolkas som relevant att inkludera riktlinjer i programmet ICP, där det 

framkommer var observationer ska genomföras, för att få en likvärdig bedömning mellan förskolor. 

Genom att ange val av miljö för observationen i ICP kan skattningsprogrammet också tolkas få en 

förebyggande funktion, där miljöns betydelse för grad av inkludering av varje barn kan synliggöras. 

Även personaltäthet och storlek på barngruppen är faktorer som bland annat Lundqvist et al. (2015) 

lyfter som centrala för att skapa en inkluderande miljö. På så vis kan det vara av betydelse att dessa 

faktorer också synliggörs i skattningsprogrammet.  

Trots att ICP är ett standardiserat program med hög struktur framkom det i studien att begrepp kunde 

förstås på varierade sätt utifrån olika sammanhang. Begreppet “ignorera” var till exempel ett ord som 

väckte reaktioner, detta tyder på att vissa val av ord och begrepp behöver anpassas till svensk 

språkanvändning och språkkultur. Dock visar studien att användningen av skattningsprogrammet ICP 

ger mindre tolkningsutrymme ju mer vana användaren får av programmet. Detta tyder på att 

skattningsanvändarens kompetens får betydelse för hur trovärdig skattningen blir.  

7.4 Bedömning med ICP i den svenska förskolan 

Skattningsprogrammet ICP, område två och sex, möjliggör för pedagoger att öka sin medvetenhet 

inför särskilt betydelsefulla aspekter som rör relationer och barns kamratinteraktioner, samt att 

pedagogers arbetssätt och organisation av verksamheten synliggörs. Dock tyder studiens resultat på att 

det är viktigt att programmet används för både observationer och reflekterande samtal med förskolans 

pedagoger, för att ICP ska kunna leda till utveckling av den inkluderande verksamheten. Då förskolans 

styrning idag består av utvärderingar utifrån uppsatta strävansmål för verksamheten (Åsén et al., 

2012), skulle ICP kunna tolkas utgöra en del av dessa utvärderingar, då både område två och sex är 

relevanta utifrån förskolans styrdokument. Dessutom saknas valida program som mäter inkludering i 

förskolan, med fokus på barn i behov av särskilt stöd (Soukakou, 2012). Mot bakgrund av att 
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bedömning och utvärdering främst ses som ett stöd för förskolans pedagoger (Vallberg Roth, 2015) 

skulle också ICP kunna vara en del av detta stöd för leda till ökad inkludering i verksamheten. I denna 

roll är det viktigt att ICP inte enbart blir ett mätinstrument för kontroll, utan även ett verktyg för 

förbättring och utveckling av verksamheten, utifrån förskolans strävansmål och värdegrund (Jönsson, 

2013; Åsén et al., 2012). Likaså behöver bedömning, när den sätts i relation till inkludering, skapa ett 

förhållningssätt som ökar förutsättningarna för alla barn att vara delaktiga i ordinarie skolmiljöer och 

förebygga exkludering och utanförskap (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2007).  

Vad gäller att implementera och använda ett evidensbaserat program likt ICP, visar föreliggande 

studie att det finns hinder som försvårar detta arbete. Det kan upplevas som känsligt, av förskolans 

pedagoger, när kriterier synliggör negativa aspekter i det egna arbetet i verksamheten (Boyd et al., 

2016). Ovanstående resonemang kan tänkas utgöra en tolkning till den tveksamhet som råder till 

utomstående observatörers förmåga att bedöma verksamheter, vilket denna studie indikerar. En 

utomstående observatör som har vana att använda ett evidensbaserat material och som inte har insyn i 

verksamheten, menar dock Boyd et al. (2016) snarare kan vara en fördel. Det eftersom en utomstående 

observatör kan inta ett annat perspektiv och få syn på sådant som kan vara svårt att upptäcka om 

observatören är en del av praktiken som granskas. Likaså argumenterar Löfdahl et al. (2010) för att 

förskolan idag riskerar att ge en förskönad bild av sin verksamhet i egna skattningar, utifrån ett 

marknadsekonomiskt perspektiv. Då ICP grundar sig på strukturerade observationer av praktiken, 

utifrån ett standardiserat program, torde detta minska risken för att en missvisande bild av den verkliga 

praktiken återges, förutsatt att det finns vana av att använda ett sådant program. Scherp (2007) menar å 

andra sidan att det är mer effektivt att verksamheter gör sina egna skattningar, än att en utifrånaktör 

utför granskningar. Utifrån detta kan det tolkas som att det finns relevans för att både använda 

skattningsprogrammet ICP som ett självskattande verktyg i verksamheten och för skattning av en aktör 

utanför verksamheten. 

Likt det Persson (2015a) beskriver om olika förskolors variation av kvalitet, visar även föreliggande 

studie att det finns skillnader mellan förskolornas kvalitet. Detta får negativa konsekvenser menar 

Persson vidare, då det i segregerade samhällen främst blir de utsatta barnen som drabbas av en 

bristande kvalitet i förskolan. Detta skulle kunna innebära att det finns relevans för att använda ett 

gemensamt instrument, likt ICP, som kan mäta förskolors kvalitet både nationellt och internationellt, 

för att bidra till en mer likvärdig och inkluderande förskola. Att använda ett gemensamt program för 

skattning och utvärdering i den svenska förskolan skulle också kunna innebära att olika förskolor 

arbetar mot samma mål och utifrån en gemensam grund, vilket är en betydande faktor för inkludering 

enligt Ainscow et al. (2012). 

Då ICP kan användas av olika aktörer på olika arenor tyder detta på att skattningsprogrammet även 

kan verka som en bro mellan det vetenskapliga fältet och förskolornas dagliga praktik. För att kunna 

möta varje barn utifrån individuella förutsättningar, måste dessa först kartläggas och synliggöras för 

pedagogerna runt barnen. Mot bakgrund av detta skulle användningen av skattningsverktyg för 

inkluderande verksamheter, såsom ICP, kunna vara av värde för att förbättra den inkluderande 

verksamheten. 

7.5 Metoddiskussion      

Hur väl forskaren kan motivera sina metodval och borga för att dessa har fungerat väl, för att ge svar 

på syfte och frågeställningar, ökar undersökningens tillförlitlighet, menar Thornberg och Fejes (2015). 

Syftet med studien var att undersöka ICP:s användbarhet i den svenska förskolan, dels genom 

förskollärares upplevelser av programmet och dels utifrån våra upplevelser av att observera utifrån 
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område två och sex i ICP. Våra metodval, vilka har innefattats av samtalsintervjuer och strukturerade 

observationer, har genererat större förståelse av område två och sex i ICP, och dess användbarhet. 

Därmed har våra metodval fungerat väl i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Alternativa datainsamlingsmetoder som enkät hade troligen inte bidragit till att få mer uttömmande 

svar gällande förskollärares upplevelser. Däremot hade det varit intressant att komplettera med en 

enkät för att undersöka vilka kvalitetsverktyg förskolor använder för att utvärdera sina verksamheter 

och i vilken grad dessa tar upp inkluderingsaspekter, som vuxnas relationsskapande till barn och 

vuxnas engagemang i barns interaktioner sinsemellan. En enkät hade möjliggjort ett större urval och 

svaren hade kunnat jämföras (Ejlertsson, 2005). Vårt urval har varit begränsat, dock har urvalet varit 

fullt tillräckligt med tanke på arbetets omfattning. Den kvalitativa ansatsen, med inspiration från 

hermeneutiken, har även bidragit till att få en fördjupad förståelse av ICP och dess användbarhet. Vi 

upptäckte i våra diskussioner efter observationerna att tidigare erfarenheter och kunskaper bidrog till 

att vi tolkade det vi såg under observationerna på olika sätt. Vi tolkade även intervjuunderlaget på 

olika sätt, under processen där vi bearbetade empirin. Ett sätt att bredda våra tolkningar, samtidigt som 

vi fördjupade dem, var att reflektera över insamlad data vertikalt och horisontellt, på så sätt att vi både 

analyserade varje intervju och även satte intervjuerna i relation till varandra, genom att skapa olika 

teman. Vi har även tagit stöd av de teorier vi haft som utgångspunkt i studien, för att kunna fördjupa 

vårt tolkningsarbete. Lind (2014) framhäver att teorier gör det möjligt att sätta sin empiri i ett 

sammanhang för att få ytterligare förståelse.  

Gällande de ostrukturerade samtalsintervjuerna ställde dessa krav på skicklighet hos oss som 

intervjuare. Kvales och Brinkmann (2004) visar flera exempel på intervjuns konstverk och menar att 

kvaliteten i intervjun kan få betydelse för validiteten. En svårighet som uppstod under intervjuerna var 

att balansera samtalet mellan våra upplevelser av att ha skattat förskollärarnas verksamhet utifrån 

område två och sex i ICP, och förskollärarnas upplevelser av programmet. Trots att vi hade en 

intervjuguide till hjälp var det svårt att veta om vi hade täckt in alla områden, samt om vi hade lyckats 

få så uttömmande svar som möjligt. Förskollärarna var även nyfikna på hur vi hade skattat deras 

verksamhet och ville ta del av våra upplevelser från observationerna, vilket gjorde att samtalet kunde 

komma ifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom kunskapen som skapades utifrån 

intervjuerna skedde i sampel med oss som intervjuare, kan vår medverkan, våra frågor och våra 

erfarenheter av ICP, ha styrt förskollärarnas svar. Detta kan uppmärksammas i förhållande till 

undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Att använda strukturerad observation som metod visade sig inte vara enkelt, trots att vi utgick från ett 

standardiserat skattningsprogram av hög struktur. Vi som observatörer såg olika händelser och 

skeenden, ibland tolkades även situationer på olika sätt. Bjørndal (2005) beskriver hur forskaren under 

en observation använder flera sinnen. Intryck ska sorteras, registreras och tolkas, vilket sker både 

medvetet och omedvetet, samt hinner allt inte registreras av hjärnan. Vidare menar Bjørndal att våra 

erfarenheter får konsekvenser för vad vi väljer att fokusera på i en observation och att det får betydelse 

för våra tolkningar. Då vi sett och tolkat olika som observatörer blev de efterföljande samtalen till stor 

hjälp för att tillsammans kunna vända och vrida på våra upplevelser, diskutera alternativa tolkningar 

och komma fram till gemensamma sådana. Vi blev även successivt skickligare på att observera utifrån 

programmet, eftersom vi visste vad vi skulle studera utifrån kriterierna i ICP. Därmed kunde vi rikta 

blicken mot det som skedde under observationerna istället för att titta i skattningsprogrammet, samt 

göra en mer tillförlitlig bedömning. Vår roll som utomstående observatörer kan ha påverkat 

pedagogernas agerande och det kan ha upplevts som ansträngande att bli observerad av två till tre 

utomstående observatörer. Syftet med observationerna var att förstå programmets användbarhet, vilket 

vi tydligt förmedlade till samtliga pedagoger i de verksamheter som observerades. Vi upplevde att 
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förskollärarna ansåg det givande att bli observerade och våra efterföljande samtalsintervjuer väckte 

nya tankar och idéer hos förskollärarna vilket framfördes av några av dem efter intervjun. 

Valet av att begränsa undersökningen till att inte beröra hela skattningsprogrammet måste tas i 

beaktning. Att enbart testa två av områdena i ICP kan ha fått betydelse för studiens resultat, då ICP i 

sig skapar en helhet. Således har det varit svårt att avgöra, utifrån observationer och intervjuer, ICP:s 

validitet och därmed studiens resultat. Detta tyder på att det behövs göras ytterligare studier som 

undersöker hela ICP: s användbarhet i den svenska förskolan. 

7.5.1 Etiska reflektioner efter arbetets slut  

Vilka konsekvenser får forskning för berörda deltagare och för de individer som indirekt berörs av 

forskningen? Utifrån vilket syfte bedrivs forskning och hur kommer den kunskap som skapats i 

samband med forskningen att användas? Detta är etiska frågor som måste tas i beaktning när forskning 

ska bedrivas (Vetenskapsrådet, 2011). Ett kritiskt tänkande kan innebära att synliggöra tänkbara 

konsekvenser med forskningen i flera led (Ericsson & Hultman, 2015). Ur ett etiskt perspektiv skulle 

således en diskussion kunna föras kring vilka eventuella etiska dilemman som skulle följa av att 

använda programmet ICP, för att skatta inkludering i den svenska förskolan. Vad kan ett program som 

ICP innebära för barn och pedagoger på förskolor runt om i landet? I detta blir frågor om hur förskolor 

av bristfällig nivå på inkludering framställs aktuella, samt hur det kan komma att upplevas och vilka 

konsekvenser detta ger för deltagande verksamheter. Även konsekvenser för barn bör synliggöras, 

gällande att bli utpekade som barn i svårigheter och att bli observerade av vuxna i och utanför 

verksamheten, utifrån denna föreställning.  

Att skydda individer som deltar i forskning kan även ställas i relation till nyttan med forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Användningen av ICP kan betyda att alla barn och varje barn får bättre 

utvecklingsmöjligheter i förskolans inkluderande verksamhet. Detta genom att synliggöra viktiga 

inkluderingsaspekter och att arbeta mot att utveckla förskolans verksamhet för att blir mer jämlik och 

inkluderande. Hur ett program som ICP skulle användas och i vilket syfte får därmed betydelse. Är det 

för att bedöma och granska genomförande av inkludering i verksamheter, eller är det för att stötta och 

hjälpa förskolor att utvecklas för att uppnå ökad inkludering och likvärdighet för alla barn och varje 

barn? 

7.5.2 Framtida forskning 

Det finns flera områden som skulle kunna ses som relevanta att föra vidare studier kring. Eftersom 

barn i förskolan vistas i utemiljö både inom och utom förskolans gård blir det intressant att studera 

utemiljöns betydelse för barns utveckling och lärande i förhållande till inkluderingsuppdraget. 

Dessutom saknas forskning i högre grad, som belyser detta område. Även bedömning i förskolan är ett 

område som behöver forskas mer inom, där det idag kan tolkas som att en osäkerhet råder kring i 

vilken grad barn får värderas i förhållande till förskolans mål. Detta är särskilt intressant i förhållande 

till skattningsprogrammet ICP, som ser barns individuella handlingsplaner som en del av förskolans 

inkluderande verksamhet. ICP behöver således undersökas ytterligare i förhållande till dess 

användbarhet i den svenska förskolan, samt behöver samtliga områden i programmet testas för att ett 

helhetsperspektiv ska kunna framträda.  
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Bilaga 1 
ICP – Inclusive Classroom Profile 
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Förskolans/avdelningens namn: 

Observatör: 
 
 
 
 

Pedagog(er):  

Klockslag för observationsstart: 
 
 
 
 

Sluttid för observation: 
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2. Vuxnas engagemang i barns interaktioner 

3.4 * Minst ett till två exempel måste observeras med varje barn som visar svårigheter i interaktion med kamrater. 

5.1 * Många exempel måste observeras med majoriteten av de barn som visar svårigheter i interaktion med kamrater. 

7.1 * För att svara Ja måste du ha observerat att vuxna avsiktligen och ihärdigt har stöttat barn i ihållande interaktioner under hela dagen. Du kan även svara Ja om det visat sig att barn behövt mycket lite stöd under dagen, i att interagera 

med sina kamrater. Svara inte Ja om minst ett barn visar på svårigheter i interaktion med sina kamrater och vuxna inte använder stöttande strategier. 

7.2 Om det inte är möjligt av utvecklingsmässiga skäl att engagera barn i gemensam problemlösning kan du ändå svara Ja. Svara inte Ja om du ser att vuxna vid flera tillfällen inte tar tillvara på tillfällen där uppmuntran till ihållande interaktion 

mellan två eller fler barn hade kunnat ske.  

1 
Bristfällig 

2 3 
Ytterst liten 

4 5 
Bra   

6 7 
Mycket bra 

1.1 Barn exkluderas från att delta i de flesta 
aktiviteter och rutiner med deras kamrater.  

 3.1 Barn tillåts att delta i många aktiviteter och rutiner 
tillsammans med sina kamrater.                    

 5.1 Vuxna uppmuntrar och stöttar aktivt och ofta* 
socialt engagemang mellan barn när det behövs, t ex. 
genom att  

 vuxna visar barn hur man kan initiera interaktion 
med sina kamrater eller hur man ger respons till 
ett barn som initierar interaktion. (Ex. vuxna visar 
hur man ber en kamrat om en leksak eller vuxna 
visar hur man kan rulla en boll till sin kamrat.) 

 Arrangera miljön kring barnen, som att para ihop 
barnen två och två för en aktivitet.  

 uppmuntra andra barn att hjälpa de som tycker 
att interaktion med kamrater är svårt. (Ex. vuxna 
uppmuntrar kamrater att bjuda in ett ensamt barn 
till sin lek.)  

 7.1 Vuxna uppmuntrar och stöttar barns sociala engagemang 
ständigt, genom varierade strategier som syftar till att hjälpa barn att 
delta i många positiva och ihållande interaktioner, med sina kamrater 
under hela dagen.* (Ex. vuxna stöttar barn i lekar och spel genom att 
handleda i regler och i gemensam problemlösning, så att aktiviteten 
kan bli ihållande)  

1.2 Vuxna kontrollerar och begränsar ständigt 
barnens initiering och utveckling av spontan 
interaktion med kamrater. (Ex. vuxna avbryter 
barns samtal eller motverkar spontan 
interaktion mellan barnen.)  

 3.2 Förskolans miljö är utformad för att främja social 
lek, sociala aktiviteter och socialt engagemang. (Ex. 
Förskolans rum inkluderar rollek och vuxna förser 
barnen med leksaker och material som uppmuntrar 
till social lek.) 

 5.2 Vuxna hittar en balans mellan att blanda sig i barns 
interaktion och att låta interaktion mellan barn utvecklas 
naturligt och spontant. (Ex. vuxna undviker att avbryta 
barns samtal och låter barn leka för sig själva, samtidigt 
som de är uppmärksamma på om de kan underlätta i 
barns interaktioner vid behov.) 

 7.2 Vuxna underlättar aktivt samarbeten och problemlösning mellan 
barn och deras kamrater, när det är utvecklingsmässigt lämpligt.* 
(Ex. vuxna deltar i barns aktiviteter och hjälper barn att tillsammans 
komma med hypoteser, problemlösning och att fatta beslut.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.3 Ingen vuxen svarar på, uppmuntrar eller 
lägger märke till barns interaktion med 
kamrater. (Ex. vuxna ignorerar ständigt barns 
försök till interaktion med kamrater.) 

 3.3 Vuxna tillhandahåller, underlättar eller initierar till 
viss del sociala aktiviteter och lek under dagen. (Ex. 
vuxna tar initiativ till lekar och spel med barn, vuxna 
planerar dagliga aktiviteter för barn, eller vuxna 
underlättar för sociala aktiviteter som barn initierar.) 

  
 
 

  

  3.4 Det sker några* ansträngningar för att 
uppmuntra, erkänna och svara på barns interaktioner 
med kamrater. (Ex. vuxna uppmuntrar barn som sitter 
ensamt att delta i kamraters aktiviteter på gården, 
vuxna kommenterar när två barn läser en bok 
tillsammans, vuxna ger förslag på olika aktiviteter som 
barn kan göra tillsammans.)  
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6. Relationer mellan vuxna och barn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 *Majoriteten av de observerade interaktionerna med majoriteten av barnen är icke-verbala och innehåller passivt rutin- och omsorgsarbete.  

3.2 *Två eller fler sociala interaktioner med varje barn. 

5.2 *För att svara Ja måste två eller fler ömsesidiga interaktioner äga rum med majoriteten av barnen, där vuxna engagerar sig för att interaktionen ska vara ihållande. Den vuxna söker efter tillfällen att interagera och bygger interaktionen på 
barns intresse och behov, i olika situationer i verksamheten. Med ömsesidighet menas att person A initierar en interaktion, person B svarar. Person A yttrar sig igen. Detta kan både vara verbalt och icke-verbalt. Med ihållande menas minst två 
cykler i följd av ömsesidig interaktion.  

5.3 *För att svara Ja måste de vuxna vara lyhörda inför en majoritet av barnen till största del av tiden. Svara inte Ja om ett barns behov eller frustration ignoreras. 

7.2 * Det är inte alltid den vuxna lyckas i sina försöka att stödja barnet, svara ändå Ja om den vuxna använder väl planerade strategier utifrån barnets individuella behov. Strategier kan vara anpassningar i miljön, tydliggörande pedagogik 
genom bilder och föremål och stödjande samtal.                             

  

1 
Bristfällig 

2 3 
Ytterst liten 

4 5 
Bra   

6 7 
Mycket bra 

1.1 De flesta vuxen-barninteraktioner är 
negativa. (Ex. vuxna är i konstant 
maktkamp med barn.)            

 3.1 De flesta vuxen-barninteraktioner är som 
minst neutrala. (Ex. vuxna är sällan i maktkamp 
med barn.)                   

 5.1 De flesta vuxen-barninteraktioner är positiva. 
(Ex. det är varm och glad stämning mellan barn 
och vuxna.)    

 7.1 Under tillfällen med mer utmanande 
interaktion med enskilda barn (ex. vuxen-
barninteraktioner fokuserar på att avleda barn 
från oönskat beteende) har vuxna ett 
genomgående empatiskt förhållningssätt. (Ex. 
vuxna undviker sarkastiska kommentarer eller 
negativa ickeverbala uttryck.) 

1.2 Interaktionen är till största del* icke-
verbal med majoriteten barn. (Ex. vuxna 
äter med barn utan att interagera verbalt 
eller med gester och kroppsspråk.)    

 3.2 Under dagen förekommer enklare 
interaktion mellan barn och vuxna.*(Ex. genom 
uppmaningar, “lägg den där”, genom enkel 
återkoppling “bra jobbat” och genom att ställa 
enklare frågor utan att nödvändigtvis utveckla 
barns respons.)      

 5.2 Vuxna engagerar sig i många ihållande och 
ömsesidiga interaktioner (verbala eller icke-
verbala) med enskilda barn.* (Ex. vuxna ställer 
frågor och lyssnar på barns svar, samt utvecklar 
dessa.)  

 7.2 Vuxna är konstant lyhörda inför barns 
känslomässiga behov genom stödjande 
interaktion och individanpassade strategier.  
Vuxna observerar barn och anpassar insatserna 
för att möta barns känslomässiga behov.* (Ex. ett 
barn som är ledset vid lämning uppmärksammas 
av vuxen som hämtar fotoalbum som de 
interagerar kring, för att möta barnets känslor.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3 Vuxna ignorerar konstant barns 
önskemål, kommentarer och känslor. (Ex. 
barn lämnas ensamma gråtandes längre 
perioder.) 

   5.3 Vuxna är till stor del mycket lyhörda inför 
barns intressen och känslomässiga behov.* (Ex. 
vuxna värdesätter barns känslor och visar 
intresse för att lyssna på barns upplevelser, även 
upplevelser som ligger utanför verksamheten.) 
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2. Vuxnas engagemang i barns interaktioner 
 

 

 

 

 
 

6. Relationer mellan vuxna och barn 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total poäng: _________        

  

 

 

   1      2      3      4      5      6      7 

1.1   Ja/nej 3.1   Ja/nej 

 

5.1   Ja/nej  

 

7.1   Ja/nej 

 

 

 

1.2   Ja/nej 

 

 

3.2  Ja/nej 

 

5.2   Ja/nej 

 

7.2   Ja/nej  

1.3   Ja/nej 

 

 

3.3  Ja/nej 

 

   

 

 

 

3.4  Ja/nej 

 

   

 

 

   1      2      3      4      5      6      7 

1.1   Ja/nej 

 

3.1   Ja/nej 

 

 

5.1   Ja/nej  7.1   Ja/nej/EA  

1.2   Ja/nej 

 

 

3.2  Ja/nej 

 

5.2   Ja/nej 

 

7.2   Ja/nej  

1.3   Ja/nej 

 

 

 5.3   Ja/nej   
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Skattning 

Varje rubrik i ICP har en skattningsskala från 1 (otillräcklig) till 7 (Mycket bra) och kan ge poäng från 1 till 7. Poäng för varje skattningskriterium ges med 

utgångspunkt från guiden nedan. För att bedöma varje rubrik läser användarna varje indikator som är listade under varje kolumn och markerar med ett JA om 

indikatorn var uppfylld under observationen eller ett NEJ om indikatorn ej uppnåddes. 

 En poäng på 1 ges om någon av indikatorerna under kolumn 1 är bedömd till JA. 

 En poäng på 2 ges när samtliga indikatorer under kolumn 1 är bedömd till NEJ och minst hälften av indikatorerna under kolumn 3 är bedömda till JA. 

 En poäng på 3 ges när alla indikatorer under 1 är bedömda till NEJ och samtliga indikatorer under kolumn 3 är bedömda till JA. 

 En poäng på 4 ges när samtliga indikatorer under kolumn 3 är uppfyllda och minst hälften av indikatorerna under kolumn 5 är bedömda till JA. 

 En poäng på 5 ges när alla indikatorer under kolumn 5 är uppnådda 

 En poäng på 6 ges när alla indikatorer under kolumn 5 är bedömda till JA och minst hälften av indikatorerna under kolumn 7 är bedömda till JA. 

 En poäng på 7 ges när alla indikatorer under kolumn 7 är uppnådda. 

 Ej applicerbar (EA) används under punkt 6, 7.1 om punkten inte är relevant i observationen. EA räknas inte in i den totala summan. 
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Bilaga 2  
ICP – Inclusive Classroom Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum för observation: 

 

 

Förskolans/avdelningens namn: 

Observatör: 

 

 

 

 

Pedagog(er):  

Klockslag för observationsstart: 

 

 

 

 

Sluttid för observation: 
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2. Vuxnas engagemang i barns interaktioner 
 

3.4 * Minst ett till två exempel måste observeras med varje barn som visar svårigheter i interaktion med kamrater. 

5.1 * Många exempel måste observeras med majoriteten av de barn som visar svårigheter i interaktion med kamrater. 

7.1 * För att svara Ja måste du ha observerat att vuxna avsiktligen och ihärdigt har stöttat barn i ihållande interaktioner under hela dagen. Du kan även svara Ja om det visat sig att barn behövt 

mycket lite stöd under dagen, i att interagera med sina kamrater. Svara inte Ja om minst ett barn visar på svårigheter i interaktion med sina kamrater och vuxna inte använder stöttande strategier. 

7.2 Om det inte är möjligt av utvecklingsmässiga skäl att engagera barn i gemensam problemlösning kan du ändå svara Ja. Svara inte Ja om du ser att vuxna vid flera tillfällen inte tar tillvara på 

tillfällen där uppmuntran till ihållande interaktion mellan två eller fler barn hade kunnat ske.  

1 

Bristfällig 

2 3 

Ytterst liten 

4 5 

Bra   

6 7 

Mycket bra 

1.1 Barn exkluderas från att delta i de 

flesta aktiviteter och rutiner med deras 

kamrater.  

 3.1 Barn tillåts att delta i många aktiviteter och 

rutiner tillsammans med kamrater på 

förskolan.                    

 5.1 Vuxna uppmuntrar och stöttar aktivt och 

ofta* socialt engagemang mellan barn när det 

behövs. Vuxna grupperar barn så att interaktion 

underlättas, samt uppmuntrar andra barn att 

hjälpa de som tycker det är svårt att interagera 

med kamrater. (Ex. vuxna handleder barn i 

interaktion genom att förklara och visa, eller 

uppmuntrar barn att bjuda in kamrat till lek.)  

 7.1 Vuxna uppmuntrar och stöttar barns sociala 

engagemang ständigt, genom varierade strategier 

som syftar till att hjälpa barn att delta i många 

positiva och ihållande interaktioner, med sina 

kamrater under hela dagen.* (Ex. vuxna stöttar 

barn i lekar och spel genom att handleda i regler 

och i gemensam problemlösning.)  

1.2 Vuxna kontrollerar och begränsar 

ständigt barnens initiering och utveckling 

av interaktion med kamrater. (Ex. vuxna 

avbryter barns samtal eller motverkar 

spontan interaktion mellan barnen.)  

 3.2 Förskolans miljö och material främjar social 

lek och interaktion mellan barnen.  

 5.2 Vuxna hittar en balans mellan att blanda sig i 

barns interaktion och att låta interaktion mellan 

barn utvecklas naturligt och spontant. (Ex. vuxna 

undviker att avbryta barns samtal och låter barn 

leka för sig själva, samtidigt som de är 

uppmärksamma på om de kan underlätta i barns 

interaktioner vid behov.  

 7.2 Vuxna underlättar aktivt samarbeten och 

problemlösning mellan barn och deras kamrater, 

när det är utvecklingsmässigt lämpligt. (Ex. vuxna 

deltar i barns aktiviteter och hjälper barn att 

tillsammans komma med hypoteser, 

problemlösning och att fatta beslut.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.3 Ingen vuxen svarar på, uppmuntrar 

eller lägger märke till barns interaktion 

med kamrater. (Ex. vuxna ignorerar 

ständigt barns försök till interaktion med 

kamrater.) 

 3.3 Vuxna tillhandahåller, underlättar eller 

initierar till viss del sociala aktiviteter och lek 

under dagen. (Ex. vuxna tar initiativ till lekar 

och spel med barn, vuxna planerar dagliga 

aktiviteter för barn, eller vuxna underlättar för 

sociala aktiviteter som barn initierar.) 

  

 

 

  

  3.4 Det sker några* ansträngningar för att 

uppmuntra, erkänna och svara på barns 

interaktioner med kamrater. (Ex. vuxna 

uppmuntrar enskilda barn att delta i kamraters 

aktiviteter, vuxna kommenterar när två barn 

läser en bok tillsammans, vuxna ger förslag på 

aktiviteter som barn kan göra tillsammans.)  
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6. Relationer mellan vuxna och barn 

3.2 *Två eller fler sociala interaktioner med varje barn. 

5.2 *För att svara Ja måste två eller fler ömsesidiga interaktioner äga rum med majoriteten av barnen, där vuxna engagerar sig för att interaktionen ska vara ihållande. Den vuxna söker efter 

tillfällen att interagera och bygger interaktionen på barns intresse och behov, i olika situationer i verksamheten. Med ömsesidighet menas att person A initierar en interaktion, person B svarar. 

Person A yttrar sig igen. Detta kan både vara verbalt och icke-verbalt. Med ihållande menas minst två cykler i följd av ömsesidig interaktion.  

5.3 *För att svara Ja måste de vuxna vara lyhörda inför en majoritet av barnen till största del av tiden. Svara inte Ja om ett barns behov eller frustration ignoreras. 

7.2 * Det är inte alltid den vuxna lyckas i sina försöka att stödja barnet, svara ändå Ja om den vuxna använder väl planerade strategier utifrån barnets individuella behov. Strategier kan vara 

anpassningar i miljön, tydliggörande pedagogik genom bilder och föremål och stödjande samtal.                             

 

1 

Bristfällig 

2 3 

Ytterst liten 

4 5 

Bra   

6 7 

Mycket bra 

1.1 De flesta vuxen-barninteraktioner är 

negativa. (Ex. vuxna är i konstant 

maktkamp med barn.)            

 3.1 De flesta vuxen-barninteraktioner 

är neutrala. (Ex. vuxna är sällan i maktkamp 

med barn.)                   

 5.1 De flesta vuxen-barninteraktioner är positiva. 

(Ex. det är varm och glad stämning mellan barn 

och vuxna.)    

 7.1 Under tillfällen med mer utmanande 

interaktion med enskilda barn har vuxna ett 

genomgående empatiskt förhållningssätt. (Ex. 

vuxna har ett positivt bemötande och har fokus 

på att vägleda barn.)                                                                                         

1.2 Interaktionen är till största del icke-

verbal med majoriteten barn. (Ex. vuxna 

byter blöja på barn utan att interagera 

verbalt eller med gester och 

kroppsspråk.)    

 3.2 Under dagen förekommer enklare 

interaktion mellan barn och vuxna.*(Ex. genom 

uppmaningar, “lägg den där”, genom enkel 

återkoppling “bra jobbat” och genom att ställa 

enklare frågor utan att nödvändigtvis utveckla 

barns respons.)      

 5.2 Vuxna engagerar sig i många ihållande och 

ömsesidiga interaktioner med enskilda barn.* 

(Ex. vuxna ställer frågor och lyssnar på barns svar, 

samt utvecklar dessa.)  

 7.2 Vuxna är konstant lyhörda inför barns 

känslomässiga behov genom stödjande 

interaktion och individanpassade strategier.  

Vuxna observerar barn och anpassar insatserna 

för att möta barns känslomässiga behov.* (Ex. ett 

barn som är ledset vid lämning uppmärksammas 

av vuxen som hämtar fotoalbum som de 

interagerar kring, för att möta barnets känslor.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3 Vuxna ignorerar konstant barns 

känslor. (Ex. barn lämnas ensamma 

gråtandes längre perioder.) 

   5.3 Vuxna är till stor del mycket lyhörda inför 

barns intressen och känslomässiga behov.* (Ex. 

vuxna värdesätter barns känslor och visar 

intresse för att lyssna på barns upplevelser, även 

upplevelser som ligger utanför verksamheten.) 
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2. Vuxnas engagemang i barns interaktioner 

 

6. Relationer mellan vuxna och barn 

 

Total poäng: _________        

 

 

 

   1      2      3      4      5      6      7 

1.1   Ja/nej 3.1   Ja/nej 

 

5.1   Ja/nej  

 

7.1   Ja/nej 

 

 

 

1.2   Ja/nej 

 

 

3.2  Ja/nej 

 

5.2   Ja/nej 

 

7.2   Ja/nej  

1.3   Ja/nej 

 

 

3.3  Ja/nej 

 

   

 

 

 

3.4  Ja/nej 

 

   

 

 

   1      2      3      4      5      6      7 

1.1   Ja/nej 

 

3.1   Ja/nej 

 

 

5.1   Ja/nej  7.1   Ja/nej/EA  

1.2   Ja/nej 

 

 

3.2  Ja/nej 

 

5.2   Ja/nej 

 

7.2   Ja/nej  

1.3   Ja/nej 

 

 

 5.3   Ja/nej   
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Skattning 

Varje rubrik i ICP har en skattningsskala från 1 (otillräcklig) till 7 (Mycket bra) och kan ge poäng från 1 till 7. Poäng för varje 

skattningskriterium ges med utgångspunkt från guiden nedan. För att bedöma varje rubrik läser användarna varje indikator som är listade under 

varje kolumn och markerar med ett JA om indikatorn var uppfylld under observationen eller ett NEJ om indikatorn ej uppnåddes. 

 En poäng på 1 ges om någon av indikatorerna under kolumn 1 är bedömd till JA. 

 En poäng på 2 ges när samtliga indikatorer under kolumn 1 är bedömd till NEJ och minst hälften av indikatorerna under kolumn 3 är 

bedömda till JA. 

 En poäng på 3 ges när alla indikatorer under 1 är bedömda till NEJ och samtliga indikatorer under kolumn 3 är bedömda till JA. 

 En poäng på 4 ges när samtliga indikatorer under kolumn 3 är uppfyllda och minst hälften av indikatorerna under kolumn 5 är bedömda 

till JA. 

 En poäng på 5 ges när alla indikatorer under kolumn 5 är uppnådda 

 En poäng på 6 ges när alla indikatorer under kolumn 5 är bedömda till JA och minst hälften av indikatorerna under kolumn 7 är bedömda 

till JA. 

 En poäng på 7 ges när alla indikatorer under kolumn 7 är uppnådda. 

 Ej applicerbar (EA) används under punkt 6, 7.1 om punkten inte är relevant i observationen. EA räknas inte in i den totala summan. 
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Bilaga 3 
Hej! 

Vi är två förskollärare som går vår fortbildning till specialpedagoger. Vi studerar vid 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet och i höst ska vi skriva vårt 

examensarbete. Temat för vårt arbete kommer att vara inkludering för alla barn och varje barn 

i behov av stöd i förskolans verksamhet. Uppsatsarbetet utgår från ett program som heter 

Inclusive Classroom Profile (ICP) som har utvecklats i USA. Vi kommer att ingå i ett projekt 

vid Specialpedagogiska institutionen som utforskar detta program och dess utvecklingsbarhet 

i den svenska kontexten.  

ICP är ett utvärderingsstöd som granskar olika grader av inkluderingsframgångar i det 

pedagogiska arbetet på förskolan. Materialet är strukturerat kring tolv områden som genom 

forskning har visat sig ha störst betydelse för små barn, rörande deras utveckling och lärande.  

Syftet med vårt uppsatsarbete är att tillsammans med pedagogerna på förskolan samtala om 

programmet, kritiskt granska programmets uppläggning och undersöka möjligheterna att 

använda det i de svenska förskolorna. Det innebär att vi kommer att följa pedagogerna på ert 

barns förskola ett par dagar under ca en månad (augusti-september ht 2016) och då observera 

lärmiljön utifrån två områden: vuxnas interagerande i barns samspel och relationen mellan 

vuxna och barn. 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer vårt examensarbete att vara helt 

avidentifierat så att inga namn eller platser kommer att redovisas. Som vårdnadshavare 

företräder ni ert barn och samtycket utgår från frivillighet. Det innebär att ni när som helst har 

rätt att meddela oss om observationerna där ert barn deltar inte får användas i vår uppsats. 

Utifrån ovanstående information önskar vi ert samtycke till att vi får använda pedagogers 

observationer från barngruppen där ert barn deltar. Uppgifterna kommer enbart att användas i 

vår uppsats och i ett undervisningssammanhang.  

Lämnas in senast den 19 augusti, tack!  

Barnets namn: ___________________________ 

Bägge vårdnadshavares underskrifter: ________________________________________ 

Vid frågor tveka inte att i första hand kontakta oss, eller våra handledare på 

specialpedagogiska institutionen. 

 

Vänligen 

Camilla Suarez och Céline Nordenhed 

Namn på handledare: 

Eva Siljehag eva.siljehag@specped.su.se 

Mara Allodi Westling Mara.allodi@specped.su.se 

mailto:eva.siljehag@specped.su.se
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Bilaga 4 
Information om materialet ICP – Inclusive Classroom Profile 

ICP är strukturerat kring tolv områden som genom forskning har visat sig ha mest betydelse 

för små barn med funktionsnedsättningar i inkluderande verksamheter, rörande deras 

utveckling och lärande. ICP är ett strukturerat observationsmaterial med en skattningsskala, 

som är framtagen för att mäta kvaliteten i förskolans lärmiljö, med fokus på barn i behov av 

särskilt stöd. Den är utformad för att användas på avdelningar som inhyser barn mellan 2 – 5 

år, där minst ett barn i behov av särskilt stöd är inkluderat. Rankningen på skattningsskalan 

anger i vilken utsträckning en avdelnings verksamhet avsiktligt anpassar miljö, aktiviteter och 

ger stödinstruktioner på sätt som uppmuntrar deltagande i verksamheten och i barngruppen, 

genom anpassningar som kan skilja sig åt från barn till barn. Under observationerna med 

skattningsmaterialet ICP tittar observatören på de barn som är i behov av stöd, samt alla 

vuxna i den aktuella verksamheten. Materialet grundar sig på tanken om förskolan som en 

inkluderande miljö som kan möta individuella behov. Denna idé var viktigt i utvecklingen av 

materialet, eftersom det kan belysa i vilken utsträckning anpassningar av olika slag i 

verksamheten kan tillgodose individuella behov och samtidigt uppmuntra barns aktiva 

deltagande i gruppen. 

ICP kan användas som: 

Ett instrument för att bedöma kvaliteten i en inkluderande verksamhet. ICP kan också 

användas för att mäta och jämföra olika verksamheter, samt bedöma effektiviteten i de 

insatser som görs och undersöka samband mellan verksamhetens kvalitet och barnens 

utveckling.  

Ett utvärderingsverktyg för att bedöma kvaliteten av den inkluderande verksamheten för 

yngre barn.  

Ett förbättringsverktyg som vägleder en verksamhet mot en professionell utveckling. ICP kan 

användas av olika utifrånaktörer, såväl som förskolans egen personal, som ett 

självvärderingsverktyg.  

Materialets struktur 

De tolv områdena i materialet ICP är följande: 

1. Anpassning av miljö och material 

2. Vuxnas interagerande i barns samspel – Vi kommer att undersöka denna punkt 
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3. Vuxnas vägledning i barns lek 

4. Konflikthantering 

5. Grupptillhörighet 

6 Relationen mellan vuxna och barn – Vi kommer att undersöka denna punkt 

7. Kommunikativt stöd 

8. Anpassningar av gruppaktiviteter 

9. Övergångar mellan aktiviteter 

10. Återkoppling 

11. Samverkan med vårdnadshavare  

12. Följa barns lärande
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Bilaga 5  
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Bilaga 6 

 

Intervjuguide 

ICP i förskolans verksamhet 

Syfte 
Att undersöka hur förskollärare på några svenska förskolor beskriver möjligheter och svårigheter med 

att använda skattningsmaterialet ICP, med särskilt fokus på interaktionens och relationens betydelse 

för barn i behov av särskilt stöd. 

 

Frågeställningar 

Hur beskriver förskollärarna i förhållande till sitt uppdrag relevansen av område 2 och 6 i ICP och de 

olika kriterier som dessa områden innehåller? 

På vilket sätt beskriver förskollärarna möjligheter och svårigheter med område 2 och 6 i ICP och dess 

syfte att bidra till en individuell och varierad anpassning för barn i behov av särskilt stöd i en 

inkluderande förskolemiljö? 

Hur beskriver förskollärarna utifrån område 2 och 6 i ICP, möjligheter och hinder att i en svensk 

kontext bidra till att olika barn i behov av särskilt stöd möter en avsiktligt anpassad miljö, anpassade 

aktiviteter samt guidad och instruerande pedagogsupport? 

Hur beskriver förskollärarna utifrån område 2 och 6 i ICP, möjligheter och hinder att i den svenska 

kontexten bidra till att olika barn i behov av särskilt stöd uppmuntras tillträde, tillgänglighet och aktivt 

deltagande med kamrater? 

Vilka begrepp och formuleringar uppmärksammas som angelägna att diskutera, ändra, justera utifrån 

förskolans läroplan, relaterat till område 2 och 6 i ICP? 

Tema: Interaktion och relationer 

Område 2 i ICP skattar vuxnas engagemang i barns interaktioner medan område 6 rör relationen 

mellan vuxna och barn.  

Vad är er uppfattning om barn i behov av särskilt stöd, kopplat till begreppen interaktion och 

relationer?  

Tema: Skattning och bedömning 

På vilka sätt kan område 2 och 6 i ICP vara relevant för att skatta er verksamhet, angående interaktion 

och relationer för barn i behov av särskilt stöd? 

Ger område 2 och 6 i ICP en rättvis bedömning av verksamhetens förmåga att möta barn i behov av 

särskilt stöd? Varför/varför inte? 

Hur upplever du de olika stegen i skalan i skattningsmaterialet för område 2 och 6 i ICP? 
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Upplever du att de aspekter som anges i de olika stegen i skattningsskalan är relevanta för att bedöma 

område 2 och 6 i ICP? Varför/varför inte? Är det något som saknas eller som upplevs som icke 

relevant? 

Tema: Anpassad miljö 

På vilka sätt kan område 2 och 6 i ICP bidra till en varierad, stödjande och anpassad miljö för barn i 

behov av särskilt stöd? 

Hur kan användningen av område 2 och 6 i ICP bidra till att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i 

verksamheten?  

Tema: Svårigheter och etiska utmaningar 

På vilket sätt skulle användningen av område 2 och 6 i ICP i er verksamhet innebära en utmaning eller 

svårighet? 

Skulle användningen av område 2 och 6 i ICP kunna innebära etiska utmaningar? Vilken/vilka? 

Är begreppen i område 2 och 6 i ICP relevanta i förhållande till innehållet i Läroplan för förskolan? 

Varför/varför inte?  

Tema: Utveckling av verksamhet 

Hur kan ni använda område 2 och 6 i ICP för att utveckla positiv interaktion och goda relationer?  

På vilket sätt skulle område 2 och 6 i ICP kunna användas för att utveckla kunskap och kompetens hos 

förskolans verksamma för att stärka positiv interaktion och goda relationer? 

Beskriv vilka hinder som finns i förskolans verksamhet som kan försvåra arbetet med att främja 

positiva interaktioner som leder till goda relationer mellan pedagog - barn och barn-barn? 

Synliggörs i så fall dessa hinder genom område 2 och 6 i ICP? 

Vad skulle behöva utvecklas i område 2 och 6i ICP? 

 


