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Vägar till inkludering 

En fallstudie om användandet av ramverket Building Blocks matriser i en svensk 

förskolas inkluderingsarbete. 

Isabell Weber och Nathalie Gustavsson Lembke 

Sammanfattning 

Forskning lyfter vikten av tidiga insatser samt uppföljning och utvärdering för att nå en inkluderande 

verksamhet, samtidigt framhålls bristen på utvärderingsverktyg för att säkerställa en inkluderande verksamhet. 

Efter flera års erfarenheter som förskollärare har vi sett att det saknas ett tydligt arbetsmaterial som inbjuder till 

en samsyn mellan professioner kring hur svårigheterna kring inkludering ser ut på organisations-, grupp- och 

individnivå. Det evidensbaserade ramverket Building Blocks syftar till att planera och utforma undervisning 

samt lärmiljö för att inkludera barn i behov av stöd i förskolans verksamhet. Ramverket utgår ifrån fyra block 

som stegvis bygger på varandra och vi har valt att fokusera på ramverkets matriser som omfattar organisation, 

grupp och individ. Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, en inkluderande förskoleverksamhet 

med stöd av ramverket Building Blocks matriser i den ordinarie verksamheten kan förändra förutsättningar och 

villkor för barn som både tillfälligt samt varaktigt är i behov av stöd. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod 

genom en fallstudie där den bearbetade datainsamlingen har inhämtas genom observationer, intervjuer och 

samtal samt genom implementeringen av Building Blocks matriser. Resultatet visar att användandet av Building 

Blocks matriser synliggjorde verksamhetens inkluderingsarbete. Med hjälp av matriserna kunde 

förbättringsområden urskiljas som sedan ledde till en utveckling på både gruppnivå samt individnivå.  
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Inledning 

I vårt yrke som förskollärare i Storstockholm stöter vi ofta på begreppet inkludering. Detta är något 

som ständigt diskuteras under reflektionstimmar, pedagogiska forum och andra samverkansformer 

inom förskolan. Även inom forskning dyker begreppen inkludering och delaktighet upp i allt högre 

utsträckning. Vi ville se närmare på hur förskolorna egentligen arbetar med inkludering samt om det 

inkluderingsarbete som bedrivs på förskolorna utvärderas. Vi kom i kontakt med det evidensbaserade 

ramverket Building Blocks, som syftar till att planera och utforma undervisning samt förskolans 

lärmiljö för att inkludera barn i behov av stöd i förskolans verksamhet, via vår handledare Eva 

Siljehag och projektet Lek och samspel för alla barn i förskolan vid Stockholms universitet och 

Specialpedagogiska institutionen. I boken Building Blocks, skriven av Sandwall och Schwartz (2008) 

hänvisas till studier som visar att barn som deltagit i en kvalitativ förskoleverksamhet visade på bättre 

resultat i skolan. Att så tidigt som möjligt inkluderas i den ordinarie verksamheten har även visat sig 

ha positiv påverkan på utveckling och inlärning hos barn i behov av särskilt stöd (Frankel, Gold & 

Ajodhia-Andrews, 2010; Soukakou, Evangelou & Holbrooke, 2018). Vi kommer senare i arbetet 

behandla vad som kännetecknar en kvalitativ förskoleverksamhet inom ramverket Building Blocks. 

 Våra erfarenheter som förskollärare indikerar att många förskollärare använder observation som en 

metod för att synliggöra behovet av inkludering i barngruppen och som underlag för diskussion 

tillsammans med arbetslaget under reflektions- och planeringstid. Dock ser vi en brist på konkreta 

arbetsmaterial för att tydliggöra samt kartlägga kvaliteten på det inkluderingsarbete som bedrivs, för 

att det inte ska riskera att bli ett arbete som bedrivs i mån av tid. Ett arbetsmaterial som inbjuder till en 

samsyn mellan professioner kring hur svårigheterna kring inkludering ser ut på organisations-, grupp- 

och individnivå. Ett arbetsmaterial som syftar till att tillgängliggöra verksamheten för alla barn är 

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg. Värderingsverktyget omfattar både 

den fysiska, sociala och den pedagogiska miljön för att skapa förutsättningar för lärande 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018b). Materialet finns att tillgå, men frågan är hur ofta det 

används samt om det sker systematiskt så som det, enligt SPSM, är tänkt. Ramverket Building Blocks 

fungerar enligt Sandall och Schwartz (2008) som ett redskap för att främja ett inkluderande arbete för 

alla barn och omfattar både organisation-, grupp- och individnivå. Genom olika matriser som finns att 

tillgå via ramverket guidas pedagogerna genom alla steg som organisation-, grupp- och individ. 

Matrisernas tydliga struktur ger förutsättningar för ett systematiskt arbete och kan fyllas i efter rådande 

styrdokument samt behov vilket gör oss som specialpedagogstudenter motiverade att pröva detta i en 

svensk förskolekontext. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, en förskoleverksamhet med stöd av ramverket Building 

Blocks i den ordinarie verksamheten kan förändra förutsättningar och villkor för barn som är i behov 

av stöd. 

 
 På vilket sätt arbetar förskoleverksamheten med inkludering av alla barn i verksamheten på 

organisation-, grupp- samt individnivå? 

 

 

 På vilket sätt kan Building Blocks matriser vägleda pedagogerna i att synliggöra och utveckla 

verksamheten för alla barn samt barn i behov av stöd? 

 

 

 Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogen i användandet av Building Blocks matriser? 
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Definition av begrepp 

I denna studie används matriser för att tydliggöra och synliggöra förskolans utvecklingsområden. Vi 

presenterar begreppet matris med hjälp av Nationalencyklopedin som följande: “Matris; rektangulärt 

schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas” (Nationalencyklopedin). För att ge en förståelse 

för användandet av matris i pedagogiska sammanhang tar vi hjälp av Skolverket som beskriver 

följande:  

I en bedömningsmatris uttrycks förväntningar på elevuppgifter genom kriterier och beskrivningar av 

kvalitativa nivåer. De kan används som bedömningsstöd av läraren när komplexa uppgifter skall 

bedömas men de kan även användas av eleverna i arbetet med uppgiften. (Skolverket 2019).  

Beskrivningen ovan kan jämföras med hur matriserna i Building Blocks är utformade. 

Bakgrund 

Med hjälp av styrdokument, lagar, litteratur samt forskning önskar vi med denna del ge läsaren en 

förståelse för arbetets bakgrund. Under den första rubriken redogörs för området inkludering i 

förskolan med underrubrikerna: Förskolans verksamhet och barn i behov av stöd samt Hinder och 

förutsättningar för inkluderingsarbete. Rubrik två behandlar specialpedagogik i förskolan och hur det 

kan förstås och utformas i praktiken. I bakgrunden redogörs även för teoretiska perspektivval för att 

avslutas med en beskrivning av ramverket Building Blocks med särskilt fokus på dess vägledning av 

matriser som studiens syfte och frågeställningar utgår ifrån. 

Inkludering i förskolan 

Förskolans verksamhet och barn i behov av stöd 

Att barn i behov av stöd ska få undervisning i ordinarie verksamheter lyfts i Salamancadeklarationen 

vilken har undertecknats av Sverige. Salamancadeklarationen är en deklaration på internationell nivå 

som syftar till att tillgängliggöra skolan och dess utbildning så att den blir inkluderande för barn i 

behov av stöd: ”Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 

tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov.” 

(Salamancadeklarationen, 2006). Barn i behov av stöd används som en benämning för barn som 

behöver stöttning eller extra uppmärksamhet för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, för att 

kunna utvecklas samt för att inkluderas i förskolans verksamhet (Lundqvist, 2018; Sandberg & 

Norling, 2014). I de styrdokument som förskolan lyder under lyfts alla barns rätt till trygghet, omsorg, 

utveckling, lärande samt en verksamhet utformad utifrån barnens individuella förutsättningar fram 

(Skolverket, 2019). Även i skollagen (2010:800) anges det att förskolan ska erbjuda barn en trygg 

omsorg såväl som stimulera deras utveckling och lärande. 

Lundqvist (2018) framhåller att benämningen barn i behov av stöd innefattar de barn som fått en 

formell diagnos, men att även barn utan diagnoser kan vara i behov av extra stöd. Lundqvist lyfter 

vidare att det är bra att vara påläst kring vissa diagnoser men poängterar samtidigt vikten av att barn 

inte bör definieras utifrån sina diagnoser då dessa inte berättar något om barnens färdigheter eller vilka 

intressen barnen har. Istället, menar författaren, är det av större vikt att läraren lär känna det 

individuella barnet som är i behov av stöd (ibid., 2018). Att definitionen barn i behov av stöd kan 

innefatta barn med, såväl som utan, formell diagnos stöds även av Sandberg och Norling (2014). 

Författarna lyfter även problematiken med att begreppet behov av stöd många gånger är en tolkning 

baserad på pedagogernas erfarenheter vilket gör att barn riskerar att inte få den stöttning de behöver. 

Vidare menar författarna att det även vid de tillfällen en formell diagnos inte finns, råder en brist på 
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fastställda kriterier för att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd. Därmed, menar författarna, 

finns det en risk att behovet snarare är ett uttryck för pedagogens egen bristande kompetens att hantera 

olika situationer. Barn i behov av stöd kan i dessa sammanhang ses som en social konstruktion då det 

inte enbart utgår ifrån barnet utan även ifrån de inställningar och förhållningssätt som finns på 

förskolan (Ibid., 2014).  

Hinder och förutsättningar för inkluderingsarbete 

För att skatta kvaliteten på verksamheten använder sig förskolor av olika former av dokument, som 

exempelvis reflektionsunderlag, verksamhetsplaner, likabehandlingsplaner, brukarundersökningar 

samt kvalitetsindikatorer, dessa utvärderas och uppdateras kontinuerligt för att säkerställa 

kvalitetsarbetet på förskolan. Det kan dock skilja sig i hur de olika utvärderingsverktygen ser ut på 

olika förskolor men syftet bör vara detsamma utifrån förskolans läroplan: 
 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, 

innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om 

arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. 

(Skolverket, 2018) 

European Agency (2017) har genomfört ett treårigt projekt i syfte att identifiera faktorer som ger hög 

kvalitet i inkluderande förskoleverksamhet. Projektet resulterade i ett självreflektionsverktyg som är 

tänkt att fungera som ett stöd för verksamma pedagoger, där de har möjlighet att reflektera över 

verksamhetens kvalitet. Verktyget ger pedagogerna möjlighet att lyfta styrkor och svagheter i 

verksamhetens inkluderingsarbete för att utveckla förbättringsmål och fokus ligger på förskolan som 

en plats för delaktighet och kunskapsinhämtning. Självreflektionsverktyget kan användas på flera sätt 

som exempelvis för att hitta och beskriva problemområden, sätta upp förbättringsmål och planera 

interventioner för att se till att utbildningen är inkluderande samt för att utvärdera olika sätt att arbeta 

inkluderande (European Agency, 2017). Studien framhåller olika rekommendationer till beslutsfattare 

för att förskolepersonalen ska kunna tillhandahålla en inkluderande verksamhet av bra kvalitet. Detta 

kan exempelvis ske genom att erbjuda stöd och göra anpassningar för att se till att barnen ges god 

möjlighet till delaktighet i verksamhetens samtliga områden samt att detta utvärderas. Det kan även 

handla om att ge pedagogerna förutsättningar i form av utbildning som ger dem kompetens. Detta 

möjliggör för pedagogerna att kunna ta emot och ge alla barn förutsättningar till att vara delaktiga i en 

inkluderande verksamhet dagligen samt att göra den fysiska, psykiska och sociala miljön tillgänglig 

och inkluderande genom att prioritera framtagning och användning av verktyg (Ibid., 2017). 

Förskolans läroplan lyfter även att barn ska ha rätt till delaktighet och inflytande samt att förskolan ska 

arbeta utifrån barnkonventionens värden (Skolverket, 2018). Förskolan är en institution som ansvar för 

omsorg, utbildning och omvårdnad en stor del av barnens dagar. Utifrån barnkonventionen ska de 

stater som ratificerat konventionen säkerställa att de institutioner som ansvarar för omvårdnad av barn 

ska följa de normer som myndigheterna fastställt. Här nämns bland annat hälsa, personalantal, 

lämplighet samt tillsyn som särskilt viktiga (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets 

rättigheter, 2009).  

I en rapport framtagen av Skolforskningsinstitutet inför införandet av förskolans nya läroplan, lyfts 

förskollärarens förmåga att regissera, observera, reflektera och delta som viktiga för att skapa 

förutsättningar för barns lek. Förskollärarens lyhördhet inför barnens intressen lyfts som särskilt viktig 

för att kunna guida barnen i leken, öva det sociala samspelet samt för att anpassa undervisningen 

utifrån barnens behov (Skolforskningsinstitutet, 2019). Almqvist (2014) framhåller att när barn 

samspelar med sin omgivning ökar deras chanser att kunna utveckla sina förmågor. Genom att 

interagera med barn och vuxna samt ingå i förskolans olika aktiviteter har barnet möjlighet att öva upp 

sin sociala förmåga, något som de även har användning av i andra sammanhang och situationer de kan 

befinna sig i utanför förskolan. Almqvist lyfter dock fram att barn i behov av stöd i förskolan oftast 

visar på mindre engagemang och oftast leker ensamma eller söker vuxenkontakt snarare än att det 
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interagerar med jämnåriga (Ibid., 2014). Beroende på om man studerar det minskade engagemanget ur 

ett medicinskt eller ett socialt perspektiv får det olika resultat. Ur ett medicinskt perspektiv läggs 

svårigheterna på barnet och dess svårigheter att förhålla sig till normen, dvs. de förväntningar som 

finns på barn i en förskolekontext. Ur ett socialt perspektiv sätts däremot svårigheterna i relation till 

lärmiljön och förskolans misslyckande att anpassa sig till barnets behov (Ibid., 2014). Ett annat hinder 

för barns möjlighet till delaktighet och inkludering i verksamheten lyfter Eriksson (2014) som belyser 

svårigheter som kan i uppstå på organisationsnivå. Reflektionstid, fortbildning, personaltäthet och 

gruppstorlek nämns som några faktorer som kan påverka möjligheter för barns delaktighet och 

inkludering i verksamheten (Ibid., 2014). 

Specialpedagogik i förskolan 

Specialpedagogik i förskolan innebär enligt Björck-Åkesson (2014) att skapa de rätta förutsättningarna 

för lärande för de barn som vistas inom denna verksamhet. 

Specialpedagogiken beskriver flera frågor som eventuella orsaker till skolsvårigheter och hur de kan 

lösas (Lundqvist, 2018). Många av dessa frågor framställs av författaren som komplexa, vilket gör de 

svårt att lösa med endast en teori. Det gör att specialpedagogik har blivit ett tvärvetenskapligt 

kunskapsområde där kunskap och teorier tas från flera olika vetenskapsfält. Likt Sandberg och Norling 

(2014) framhåller har förskolan en skyldighet enligt läroplanen att erbjuda alla barn undervisning, 

vilket inkluderar barn i behov av stöd, och att ge dem det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra 

sig undervisningen. En potentiell risk finns att barnen inte får den stöttning de behöver för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Detta kan sättas i relation till den forskning, i tidigare stycke, som 

visar att förskollärare upplever en bristande kompetens kring att möta de barn som har behov av 

särskilt stöd. Fortfarande är det främst inom skolan det talas om specialpedagogik och i förskolan får 

verksamma lärare oftast vända sig till kommunen för stöd och handledning av en specialpedagog 

(Ibid., 2014). Ett steg i rätt riktning är dock att politiken nu i allt större omfattning belyser hur 

specialpedagogik är centralt för alla barns lärande och utveckling (Lundqvist, 2018). För att göra 

lärmiljön tillgänglig för alla barn krävs det att pedagogerna kartlägger verksamheten för att belysa det 

eventuella behovet av utveckling. Barnet bör ses som en del av verksamheten vid kartläggningen så 

både omgivning och det enskilda barnet synliggörs (Sandberg & Norling, 2014). Det vanligaste 

tillvägagångssättet att kartlägga hinder och möjligheter i förskolan är genom en pedagogisk 

kartläggning där förskolan vanligtvis börjar med att se förutsättningarna på organisationsnivå för att 

sedan gå vidare till grupp- och individnivå. Det finns många olika insatser att tillämpa för att främja 

barns utveckling och lärande och Lundqvist (2018) lyfter som exempel fram alternativa 

kommunikationsmetoder och verktyg, aktivitetsschema, tecken som stöd och alternativ 

kommunikation, organisering av leksaker i temalådor och tillhörande bildkartor samt relationellt 

integrerat stöd från en vuxen eller en kamrat. Då många specialpedagogiska insatser verkar i 

förebyggande syfte är det ett arbete som berör alla verksamma vuxna i verksamheten (Nilholm, 2012).  

Teoretiska perspektivval 
Denna studie utgår ifrån systemteorin där det tvärvetenskapliga systemteoretiska perspektivet 

framhäver att det är många olika faktorer på olika nivåer som påverkar barnets utveckling och lärande 

(Fejes & Thonberg , 2015). Det krävs enligt den systemteoretiska teorin att åtgärderna är flexibla samt 

flertaliga för att gynna barnet i dess lärmiljö. Det krävs ett samarbete och en interaktion mellan olika 

aktörer runt barnet (Björck-Åkesson, 2014). Inom systemteorin ingår exempelvis Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell vilken har haft stor påverkan inom det specialpedagogiska området i 

förskolan. Enligt Bronfenbrenners modell påverkar miljön barnets möjligheter till utveckling (Odom, 

2016). Barnet ingår enligt denna modell i mikrosystem som innefattar allt det som har direkt påverkan 

på barnets utveckling, exempelvis hemmet och förskolan. De individer som existerar inom detta 

system har en ömsesidig påverkan på varandra, vilket även kan dras paralleller till Vygotskijs teorier 

kring vikten av det sociala samspelet för lärande och utveckling (Dysthe & Igland, 2003; Odom, 

2016). Ett barn existerar inom flera mikrosystem parallellt, vilka i sin tur påverkar varandra, denna 



 

10 

relation mellan mikrosystem bildar ett mesosystem och kan exempelvis handla om relationen mellan 

hem och förskola. Mikro och mesosystemet ingår i exosystemet vilket kan innefatta exempelvis 

närsamhället och förskolans förutsättningar. Det yttersta systemet, makrosystemet, är på den 

samhälleliga, politiska nivån där exempelvis lagar och styrdokument som påverkar och skapar ramen 

för de andra systemen (Odom, 2016).  

Ramverket Building Blocks 

Skollagen framhåller att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

(Skollagen [SFSR], 2010:800, 1 kap. 5§), vilket innebär att Building Blocks med anpassning till den 

svenska förskolekontexten kan bli användbart även i svensk skola och förskola. Då ramverket är 

utformat efter den amerikanska förskolan har verksamheten vissa kulturella skillnader kring hur 

förskolans verksamhet är uppbyggd. I den amerikanska förskolan finns bland annat lagar för 

upprättande av individuella handlingsplaner för alla barn som är i behov av särskilt stöd, något som 

det inte finns krav på i den svenska förskolan (CFR, 2019). Building Blocks evidensbaserade ramverk 

grundar sig i ett arbete genomfört av The Early Childhood Research Institute on Inclusion (ECRII) of 

the University of North Carolina.  

Flera forskare anslöt år sig år 1965 för samarbete med Samuel L. Odom som startade arbetet med syfte 

att försöka förstå hinder och möjligheter för inkludering av barn i behov av stöd. Utifrån den funna 

förståelsen började ett arbete som pågick i fem år med hjälp av flera metoder i syfte att samla in, 

analysera och ge mening åt den mängd data om inkludering som framkommit.Building Blocks har 

visat sig verka som en guidebok för lärare, elever och andra verksamma inom fältet i hur man kan 

främja barns lärande i en inkluderande verksamhet. För att försäkra studiens etniska och kulturella 

mångfald bland barnen har arbetet gjorts i samarbete med flera olika forskare i olika länder samt 

regioner i USA (Sandall & Schwartz, 2008).  

Ramverket utgår ifrån fyra block som stegvis bygger på varandra och med hjälp av matriser som vilar 

på dessa steg guidas pedagogerna från organisation till grupp och till sist individnivå för att finna 

strategier till att hjälpa barnet i sitt lärande och att utveckla verksamheten. De olika stegen presenteras 

i modellen nedan med Sandall och Schwartzs (2008) ursprungliga engelska benämningar samt med 

vår översättning till svenska: 
 

 

1. Kvalitativ förskoleverksamhet uppfyller principer för verksamhetsutveckling och bygger på 

aktuell kunskap om barns utveckling och lärande. 

2. Anpassningar i verksamheten utifrån styrdokument är en modifikation av den pågående 

verksamheten i syfte att maximera barns delaktighet och deltagande i verksamheten. Dessa 
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modifikationer ska kunna genomföras utan att tillföra fler resurser än de som redan finns att 

tillgå. 

3. Inbäddade lärmöjligheter framskrivs som en metod i den ordinarie undervisningen. Metoden 

syftar till att bädda in olika instruktioner och anpassningar för att främja och öka barnets 

möjlighet att delta i verksamhetens alla delar. 

4. Individuella stödstrategier skiljer sig inte mycket från inbäddade lärmöjligheter men är mer 

individinriktad och sker systematiskt, mer frekvent och kräver en genomtänkt planering av 

instruktionen för det individuella barnet i den ordinarie verksamheten (Sandall & Schwartz, 

2008).  

Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som vi anser relevant utifrån studiens syfte. Efter att 

ha granskat och bearbetat de artiklar vi läst kunde vi urskilja tre teman: 

 Undervisning 

 Inkludering 

 Evidensbaserade arbetsmetoder  

Undervisning 

En kvalitativ undervisning kännetecknas av att läraren bemöter de fysiska, sociala, känslomässiga, 

språkliga och kognitiva behoven som finns hos barnen. Lärmiljön är av stor betydelse men även 

kvalificerad personal, små grupper, lågt antal barn per lärare, positiva interaktioner mellan vuxna och 

barn samt mellan förskolan och hemmet. Det förutsätter även lärare som är positiva till ett 

inkluderande arbetssätt för att en lyckad inkludering ska kunna ske (Frankel, Gold & Ajodhia-

Andrews, 2010). Lärare med tilltro till sin egen förmåga tror mer på barnens förmågor och lägger ner 

mer tid och energi med bättre resultat hos barnen som följd. Samtal med en coach/handledare kan 

hjälpa läraren med detta om relationen är förtrogen och positiv (Shidler & Fedor, 2010). 

I en artikel av Nuthall (2004) görs en kritisk granskning av fyra typer av forskning som samtliga 

forskar i effektiv undervisning samt relationen mellan undervisning och lärande. 

Syftet med artikeln är att se kritiskt på validiteten av forskningen om förhållandet mellan undervisning 

och lärande, särskilt de metoder som används för att se hur olika undervisningsmetoder påverkar 

elevens sätt att lära sig på. Många lärare är övertygade om att de utvecklar sin skicklighet genom 

erfarenhet men det är enligt författaren omöjligt att se alla elever och då inte full genomförbart att nå 

denna skicklighet. 

Undervisningen är en process där lärare måste anpassa sina metoder för att möta barnens behov 

(Nuthall, 2004). Barnets behov av stöd varierar beroende på kontext och för att säkerställa en effektiv 

inlärning krävs det dokumentation utifrån observationer av varje barn samt systematisk reflektion 

lärare emellan (Nuthall, 2004; Shidler & Fedor, 2010). En potentiell anledning till att behovet av stöd 

hos barn ökar, menar Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2015), kan vara bristande kompetens 

hos lärare när det kommer till specialpedagogiskt arbete. Lärare behöver därför få en 

kompetenshöjning inom specialpedagogik inom alla skolformer för att kunna möta barnen (Ibid., 

2015). Lärares brist på kompetens kring att stötta barn i behov av särskilt stöd är en problematik som 

även Soukakou, Evangelou och Holbrooke (2018) uppmärksammar, liksom avsaknaden av 

utvärderingsverktyg som finns på verksamhetsnivå gällande inkluderingsarbete för att stötta barn i 

behov av särskilt stöd. 
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Inkludering 

Ett inkluderande arbetssätt 

Morningstar, Shogren, Lee, och Born (2015) presenterar resultatet från en större undersökning där det 

framkommer hur olika skolor arbetar med inkludering av elever med olika funktionsnedsättningar i 

undervisningen samt det stöd som ges. Metoden i den större undersökningen består av flertalet 

observationer av flera klasser. Undersökningen tittade på data som samlats in från de sex skolor som 

ingått i projektet. Författarna lyfter den tidigare forskningen som visar att det inte är någon nyhet att 

inkluderande klassrum är mer gynnsamma för att nå en hög utbildning men att det kan finnas 

skillnader beroende på hur stödet ges i sitt sammanhang (Morningstar m.fl., 2015). Författarna drar 

kopplingar till tidigare forskning som stödjer deras egna slutsatser om en inkluderande utbildning. Det 

framkom i resultatet att elever med mer omfattande funktionsnedsättningar presterade bättre när de 

inkluderades i klassrummet och att de som skildes från klassen presterade sämre. Hur läraren 

presenterade innehållet av lektionen var av stor betydelse för framgång samt även vilken tillgång 

eleverna hade till varandra för stöd och diskussion (Ibid., 2015). Framgång i resultat kunde även ses 

under de lektioner där eleven gavs möjlighet att visa sin kunskap på flera sätt. Där det framkommer en 

rad olika strategier för lärande och presentation i klassrummet behövs det färre extra anpassningar 

(Ibid., 2015). En skola där det ges förutsättningar för ett tillgängligt och inkluderande lärande för alla 

elever beskriver Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) i sin studie. En tillgänglig och 

inkluderande undervisning ligger redan i skolans främsta uppdrag, dock är det långt ifrån alla 

verksamheter som uppnått detta inkluderande arbetssätt. Syftet med Ainscow m.fl. studie var att 

identifiera och utveckla lyckad skolutveckling för att implementera detta i verksamheten för en 

inkluderande, i motsats till en segregerande, utbildning för alla barn. Resultatet vilar på en metaanalys 

av tidigare studier som pågått under 20 år där det ges konkreta exempel på hur skolan skulle kunna 

uppnå en mer likvärdig och inkluderande verksamhet för alla (Ainscow m.fl., 2012).  

En ekologisk modell för inkludering 

 

Vidare beskriver Ainscow m.fl. (2012) en ekologisk modell där eleverna inte bara formas och påverkas 

av skolan utan att det är många olika faktorer som berör. Tre olika faktorer lyfts fram och har 

problematiserat utifrån den effekt de kan ge: (1) Inom skolor, vilket innefattar organisation, 

värderingar, attityder, elevinflytande och stöd. (2) Mellan skolor, som berör exempelvis samarbete 

samt konkurrens mellan skolor. (3) Utöver skolor, som rymmer politiska beslut och värderingar som 

präglar skolan, samhället, familj och elev. Dessa tre faktorer behöver samverka i denna ekologiska 

modell för att erbjuda inkludering för alla och utveckla en mer rättvis utbildning. I resultatet föreslår 

Ainscow m.fl. (2012) därför fem organisatoriska förhållanden för att uppnå skolans grundläggande 

uppdrag som innebär att skolorna måste samarbeta på sätt som skapar ett helhetssystem. (1) 

Rättvisfokuserat lokalt ledarskap behövs för att samordna samarbetsåtgärder. (2) Utvecklingen i 

skolorna måste kopplas till bredare insatser för att hantera ojämlikheter som barn upplever. (3) Skolan 

kan inte verka individuellt. (4) Nationell politik måste utformas på ett sätt som möjliggör och 

uppmuntrar lokala åtgärder. (5) En rättvis skolutbildning kan inte utgå från sig själv utan måste utgå 

ifrån och förankras i ett samhälle som vill och verkar för ett inkluderande och rättvist samhälle (Ibid., 

2012).  

Evidensbaserade arbetsmetoder 
Rahn, Coogle och Ottley (2019) har genomfört en studie kring inbäddade lärmöjligheter i syfte att få 

djupare förståelse i hur specialpedagoger använder sig av denna metod i en inkluderande verksamhet. 

Författarna refererar bland flera till ramverket Building Blocks när de beskriver inbäddade 

lärmöjligheter, vilket innebär att insatserna genomförs under vanliga rutiner inom den ordinarie 

verksamheten. Studien vilar på både kvalitativ samt kvantitativ metod i syfte att analysera åtta lärares 

användning av inbäddade lärmöjligheter. Intervjuer av lärare samt observationer med videoinspelning 
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användes för att samla in data. Flera frågor undersöks, bland annat vilka hinder eller utmaningar 

speciallärare upplever i deras användning av inbäddade lärmöjligheter samt vilket stöd som behövs för 

lärare för att använda sig av inbäddade lärmöjligheter som arbetsmetod i högre utsträckning. Det som 

framkom från lärarna var ett behov av bland annat mindre klasser, ökad personaltäthet, utbildning, 

pengar och en minskning av uppgifter som inte direkt kan kopplas till undervisningen. Lärarna uppgav 

att det känns övermäktigt att genomföra inbäddade lärmöjligheter och samtidigt balansera sina andra 

ansvarsområden i klassrummet, trots att de uppgav att de hade erfarenhet av vad inbäddade 

lärmöjligheter innebär. För att öka lärarnas användning av inbäddade lärmöjligheter, vilka är inriktade 

mot barnens individuella mål, föreslår Rahn m.fl. (2019) att det kan behövas ytterligare utbildning för 

att hjälpa lärarna att överföra sin kompetens till fältet då okunskap kan vara en anledning till att 

metoden inte tillämpas. Detta kan även kopplas till resultatet där det visar sig att lärare inte använde 

sig av inbäddade lärmöjligheter så ofta som de själva trodde, både i denna studie samt i jämförelse 

med andra studier. Denna skillnad kan bero på utmaningar med genomförandet, exempelvis att lärare 

vet vad inbäddade lärmöjligheter är men har svårigheter att sätta dem i bruk (Ibid., 2019).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillhandahåller ett värderingsverktyg på nationell nivå 

för skola och förskola med syftet att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. SPSM lyfter följande 

fyra delar av tillgänglighet: fysisk miljö, social miljö, pedagogisk miljö samt förutsättningar för 

lärande. Vidare beskrivs värderingsverktyg som en användbar metod för systematisk kvalitetsarbete 

vilket kan leda till utveckling av värdegrundsarbete samt fungera som ett underlag för pedagogiska 

samtal (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). European Agency (2017) lyfter ett 

självreflektionsverktyg som syftar till att verka som ett stöd för verksamma pedagoger i att reflektera 

över kvaliteten av verksamheten. Verktyget ger pedagogerna möjlighet att lyfta styrkor och svagheter i 

verksamhetens inkluderingsarbete för att utveckla förbättringsmål. I läsning av tidigare forskning 

kunde vi, förutom SPSMs värderingsverktyg, European Agencys självreflektionsverktyg och Building 

Blocks, endast hitta en form av liknande verktyg för att utvärdera och utveckla inkluderingsarbetet 

inom förskolan kallat Inclusive Classroom Profile (ICP) framtagen av Elena Soukakou vid Oxford 

universitet.(Soukakou, Evangelou & Holbrookes, 2018). Studien som utvärderingsverktyget är baserat 

på är utförd i England samt USA. Inom ICP undersöks hur lärmiljön är utformad och anpassad utifrån 

ett individperspektiv (Soukakou, Evangelou & Holbrooke, 2018). Syftet är att ICP ska kunna användas 

på olika sätt, dels som ett bedömningsunderlag där kvaliteten på verksamheten mäts och jämförs. 

Detta görs genom att jämföra olika klassrumspraktiker med varandra och sätta dessa i relation till 

utvecklingen hos de barn som vistas inom dessa verksamheter för att försöka hitta samband. Ett annat 

sätt att använda ICP är som ett utvärderingsverktyg för att kunna utveckla verksamheten (Ibid., 2018). 

Soukoakou m.fl. (2018) menar att inkludering har en stor påverkan på utvecklingen och inlärningen 

hos barn både med och utan behov av särskilt stöd. Även kvaliteten på inkludering av yngre barn samt 

vikten av denna lyfts fram i studien, men i likhet med Rahn, Coogle och Ottleys (2019) studie 

framhåller Soukakou m.fl. (2018) att det är en utmaning för lärare att implementera dessa arbetssätt i 

verksamheten då lärarna oftast inte har kompetens nog eller är otillräckligt förberedda för att stötta 

barn i behov av särskilt stöd (Ibid., 2018). 

Metod  

Här presenteras studiens metod under följande rubriker: Aktionsforskning, användandet av Building 

Blocks, pilotstudie, genomförande, fallstudie, urval, databearbetning, trovärdighet och tillförlitlighet. 

Rubriken fallstudie presenteras med underrubrikerna: samtal, observation och intervju. Vi använder 

oss av en kvalitativ metod i syfte att upptäcka och följa processen utifrån datainsamlingsunderlaget 

genom tolkning och analys av observationer, samtal samt intervjuer. Den kvalitativa metoden beskrivs 

av Fejes och Thonberg (2015) som lämplig när studiens syfte är att få tillgång till olika upplevelser av 

fenomen. Den kvalitativa studien ger även informanten ett större utrymme i att själva välja vad man 

vill skriva om (ibid., 2015). 
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Aktionsforskning 

Med en aktionsforskningsansats önskar vi bidra till att skapa utveckling i verksamhetens 

inkluderingsarbete tillsammans med förskolläraren, med stöd av matriser i ramverket Building Blocks. 

För att få syn på sin egen praktik behövs det både tillgång till verktyg samt handledning vilket enligt 

Nylund, Sandback, Wilhelmsson och Rönnerman (2016) ger pedagogen möjlighet att reflektera och 

föra sina funderingar och insikter vidare. Detta innebär olika steg i en process där man utgår från 

aktivitet, observation och reflektion. Med hjälp av dessa verktyg kan pedagogerna och forskaren få 

hjälp i att förstå den egna praktiken för att utveckla och förändra verksamheten. Denna 

förändringsprocess kan beskrivas som en spiral vilken kännetecknar aktionsforskningens möjlighet att 

hela tiden finna nya spår, reflektioner och vinklar. Aktionsforskningsspiralen tar aldrig slut, utan 

pedagogernas egna frågor och reflektioner leder processen vidare och leder därmed till ett “bottom-up” 

perspektiv (Rönnerman, 2012). I denna studie är matriserna i ramverket Building Blocks i 

kombination med samtal, observationer samt intervjuer tänkt att föra processen framåt. Följande 

modell är tänkt att beskriva de olika stegen i aktionsforskningsspiralen och förtydliga processen i 

förändringsarbetet: 
 

 
 

Datainsamlingen startade med en gemensam reflektion och planering av verksamhet och 

stöttningsstrategier med utgångspunkt i matriserna. De handlingar som sedan kartlades i matriserna 

utfördes därefter, det vill säga, pedagogerna agera på de planer som gjorts. Dessa kombinerades 

därefter med observationer som utförts och ledde leder till nya reflektioner, planer, agerande och 

observationer. Detta i sin tur ledde till att driva förändringsprocessen framåt. 

En genomgång av ramverket Building Blocks samt matriserna skedde vid första samtalet och första 

matrisen fylldes därefter i gemensamt. Matriserna vid efterföljande samtal byggde fortsättningsvis på 

föregående matris och bildade därmed en röd tråd. Datainsamlingen avslutades med en muntlig 

utvärdering i intervjuform där pedagogen kunde ge sin syn på förändringsarbetet som bedrivits med 

stöd av Building Blocks matriser. Vi genomförde även två intervjuer med  biträdande rektor samt 

specialpedagog i syfte att få en övergripande bild på organisationsnivå utifrån vårt syfte samt 

frågeställningar.  

Användande av Building Blocks matriser 

För att kunna svara på våra frågeställningar har fyra av matriserna valts ut varav en i två steg.  

 Matris 1: quality classroom assessment form översatt till kvalitetsskattning syftar till att 

kartlägga kvaliteten eller utbudet i verksamheten för att på så sätt få syn på 

utvecklingsområden gällande alla barns lärande och utveckling.  
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 Matris 2: classroom action worksheet översatt till avdelningens förbättrings kriterier 

fastställer efter matris ett indikatorer som behöver utvecklas och verkar som ett schema som 

tydliggör vad problemet är, vad vi kan göra, vem som ska göra det och när.  

 Matris 3: child assessment worksheet översatt till individuellt bedömningsdokument lyfter 

barnets individuella behov. Pedagogerna kan själva fylla i olika aktiviteter som exempelvis 

övergångar, lässtund eller fri lek samt de förväntningar de har på barnet i just den aktiviteten 

för att till sist skatta barnets styrkor och utmaningar.  

 Matris 4 och 5: en matris indelad i två steg. Steg 1 Planning worksheet: section 1 är översatt 

till planeringsdokument sektion 1 och syftar till att fastställa barnets nuvarande utmaningar för 

att sedan ta sig fram till flera mål förankrat i läroplanen för den ordinarie verksamheten. I steg 

2 planning worksheet section 2 översatt till planeringsdokument sektion 2 guidas pedagogerna 

i att gå in på mer specifika utbildningsmål för att fastställa barnets mer centrerade behov 

utifrån exempelvis aktivitet, definition av oron för att vidare leda fram till olika strategier. De 

olika strategierna kategoriseras enligt följande: Curriculum modifications (CM) översatt till 

Anpassningar i lärmiljön, Embedded learning opportunities (ELO) översatt till Inbäddade 

lärmöjligheter samt Child-focused instructional strategies (CFIS) översatt till 

individualiserade instruktioner.  

 

Exempel på planeringsdokument sektion 1 från Sandall och Schwartz (2008) bok Building 

Blocks for Teaching Preschoolers with Special Needs med egen översättning till svenska: 
 

Mål/domän Nuvarande mål 

Förhålla sig självständigt till ett material under 

aktivitet i mindre grupper under 10 minuter.  

Under aktivitet i mindre grupp kunna samverka med 

materialet på ett lämpligt sätt under fem minuter med 

stöd. 

 

Förslag till strategi utifrån planeringsdokument sektion 2 även här hämtat från Sandall och 

Schwartz (2008) bok Building Blocks for Teaching Preschoolers with Special Needs med egen 

översättning till svenska: 

  

Aktivitet Definiera oro Vad gör ni i dagsläget? Idé/strategi 

aktivitet i 

mindre 

grupper 

Drew tar material från barnen 

som sitter bredvid och han är i 

stort behov av vuxenstöd för att 

bibehålla fokus i aktiviteten. 

Drew har en bestämd plats under 

aktivitet i mindre grupp. När material 

läggs fram på bordet tar han oftast det 

mest föredragna och delar inte med sig. 

Läraren måste då ingripa. 

CM: X  

ELO:  

CFIS: 
 

Nyckel: CM = Curriculum modifications = anpassningar, ELO = Embedded learning opportunities = 
Inbäddade lärmöjligheter, CFIS= Child-focused instructional strategies = Individuella stödstrategier. 
 

Steg för steg guidas pedagogen av författarna i att via reflektion och samtal fylla i matriserna. 

Nedan presenteras en tabell för att tydliggöra vilka matriser som behandlades under de olika samtalen 

med förskolläraren som deltog i studien.  
 

Samtal 1 2 3 4 

Matris 

(Samtal 4 

omfattas inte av 

en matris) 

1.Kvalitets- 

skattning 

2. Avdelningens 

förbättrings- 

kriterier 
 

 3. Individuellt 

bedömningsdokument. 

4. Planeringsdokument del 

1 

Planeringsdokument 

del 2. 

Utvärdering 
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Pilotstudie 

Vi presenterade matriserna i Building Blocks för två förskollärare som är verksamma i förskolan. 

Genom att göra denna pilotstudie kunde vi se om vårt sätt att handleda förskollärarna genom Building 

Blocks matriser blev tydligt, det gav oss också möjlighet att ytterligare öva vår roll som samtalsledare. 

Tillsammans gick vi igenom de olika indikatorerna för att få syn på otydligheter bland annat i vår 

svenska översättning av matriserna. Vad som framkom var att matriserna var tydliga men att det 

behövdes handledning i användandets alla steg för att se helheten.  

Genomförande 

Studien har genomförts gemensamt av oss uppsatsskrivande specialpedagogstudenter under sju veckor. 

Av hänsyn till barngruppen samt svårigheter att hitta intervjutid ledde till att observationerna och 

intervjun tillsammans med biträdande rektor utfördes endast av en uppsatsskrivare, men bearbetades 

och analyserades gemensamt av båda uppsatsskrivarna. Samtalen tillsammans med förskolläraren samt 

intervju med specialpedagogen utfördes, bearbetades och analyserades gemensam av båda 

uppsatsskrivarna. Innan studien genomfördes mejlades ett missivbrev ut till samtliga medverkande. 

Datainsamlingen har skett i form av samtal, intervjuer samt observationer på en förskola tillsammans 

med en förskollärare, en specialpedagog samt biträdande rektor. De första fyra veckorna utfördes 

samtal tillsammans med förskolläraren under tre olika tillfällen, dessa samtal var cirka en timme långa 

och fokuserade på genomgång av ramverket Building Blocks och arbete med ramverkets matriser samt 

hur dessa skulle kunna implementeras i verksamheten. Under samtalen fanns även utrymme för att 

reflektera och diskutera matriserna, dess möjligheter, svårigheter och eventuella frågor som dykt upp 

kring implementeringen av matrisernas innehåll i verksamheten. Genomgående under 

datainsamlingsprocessen har vi haft för avsikt att utgå ifrån aktionsforskningsspiralen, som vi tidigare 

valt att beskriva som: 

Reflektera → Planera → Agera → Observera → Reflektera igen, eventuellt utifrån nya frågor som 

uppstått. 

Denna process ledde under vissa samtal in på nya vägar, exempelvis när fokus byttes från att utveckla 

lässtunden till att utveckla den fria leken. Under andra samtal utvecklades redan påbörjade tankar och 

arbeten ytterligare genom att reflektera över utförandet av aktiviteten, även kallat agerandet utifrån 

förskollärarens upplevelser och de observationer som utförts av oss. Exempel på detta var när fokus 

skiftade från att ge stöd vid val av aktivitet och i att behålla fokus på denna, till att utveckla lärmiljön 

för att locka till en aktivitet genom en inbjudande miljö. Den femte veckan utfördes en intervju med 

förskolläraren med frågor kring förändringsarbetet som bedrivits i verksamheten med utgångspunkt i 

matriserna. Här undersöktes även förskollärarens upplevelse av att arbeta med Building Blocks 

matriser som verktyg för inkludering. Intervjuer tillsammans med specialpedagog samt biträdande 

rektor utfördes under vecka sex och sju. Intervjuerna fokuserade på deras syn på inkluderingsarbete 

samt hur detta bedrivs i deras verksamhet. Under tredje och fjärde veckan utfördes även två 

observationer i barngrupp för att skapa en tydligare bild av inkluderingsarbetet utifrån ramverket 

Building Blocks samt hur detta tog sig uttryck i verksamheten. Med hänsyn till barngruppen deltog 

endast en av uppsatsskrivarna under observationerna då förskolan redan hade många, för barnen, 

okända vuxna i verksamheten som var där för att lära sig svenska språket samt för att arbetsträna. 

Under arbetet med studien har loggboken varit ett stort stöd i skrivprocessen. Loggbok valdes som 

reflektionsverktyg då den kan justeras efter uppsatsens planering och hjälper skrivaren att få en 

överblick över skrivarbetet (Rienecker & Jörgensen, 2014). Förskolan där observationerna ägde rum 

har åldersindelade grupper och observationen skedde i en femårsgrupp, samtalen ägde rum i 

personalrummet på förskolan. 
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Fallstudie 

Då denna studie syftar till att göra en ingående undersökning kring synen på samt arbetet med 

inkludering på en förskola på organisation-, grupp- och individnivå valdes fallstudie som metod. 

Ambitionen har varit  att skapa en helhetssyn på verksamhetens inkluderingsarbete, detta genom att 

samla in data både genom samtal, intervjuer samt observationer tillsammans med förskollärare såväl 

som med biträdande rektor och specialpedagog samt att dessa har analyserats i relation till varandra. 

Enligt Merriam (1994) är fallstudien en vanlig metod för att nå en ökad förståelse för specifika frågor 

inom det pedagogiska fältet och bygger på kvalitativ data insamlat genom observationer, intervjuer 

och inom denna studie även samtal. Dessa komponenter gör fallstudien till en användbar metod för att 

svara på arbetets frågeställningar. 

Samtal  

Under insamling av studiens data genomfördes fyra reflekterande samtal med en förskollärare i syfte 

att bedriva ett förändringsarbete utifrån matriserna i Building Blocks. Under tre av samtalen 

reflekterade vi tillsammans samt fyllde i matriserna. Det sista samtalet innehöll avslutande reflektioner 

och utvärdering. Samtalets ramar tydliggjordes i början av första samtalet och hänsyn till 

förskollärarens arbetssituation blev avgörande. Samtalen pågick under en timme per tillfälle på 

förmiddagen. Under samtalen fördes minnesanteckningar och efter samtalen användes en loggbok för 

vidare reflektion samt analys av oss uppsatsskrivare. Vi valde att inte använda ljudupptagning då vår 

avsikt var att förskolläraren skulle känna sig trygg med att reflektera fritt under dessa samtal och inte 

begränsas av vetskapen om att samtalen spelades in. 

Observationer 

Samtal och intervjuer brukar ofta genomföras tillsammans med observationer för att komplettera den 

information som ges av informanterna med egna erfarenheter från fältet (Merriam, 2014). I denna 

studie genomfördes två deltagande observationer i syfte att få en bild av verksamhetens miljö. Under 

observationerna lades extra fokus på miljöns utformning och användande samt att följa 

förändringsprocessen utifrån arbetet med matriserna i Building Blocks. Varje observation varade under 

två timmar i samband med avdelningens vila efter lunch, detta efter överenskommelse med 

förskolläraren och med hänsyn till studiens syfte. Under observationerna lades fokus både på den 

verbala kommunikationen såväl som kroppsspråk, ambitionen var att tolka och försöka förstå både det 

som sades samt det som sades mellan raderna (Kvale & Brinkmann, 2009). Stödanteckningar fördes 

utifrån förutbestämda områden som vi gemensamt kommit fram till var av intresse med hänsyn till 

studiens syfte. Bland annat hur miljön var utformad, lärarens förhållningssätt samt klimatet i gruppen. 

Återigen blev loggboken ett verktyg där anteckningar fördes vilket kompletterades med reflekterande 

anteckningar efter observationen som stöd för vidare tolkning och analys i studiens resultatdel. 

Intervjuer 

Inför intervjuerna med specialpedagog samt biträdande rektor skickades frågorna ut innan via mail och 

intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning för transkribering och analys. En intervjuguide 

arbetades fram utifrån syfte och frågeställningar och resulterade i åtta frågor med eventuella förslag till 

följdfrågor. Frågorna behandlade synen på inkluderingsarbete, kartläggning av denna samt 

förutsättningar för inkluderingsarbete. Frågorna utformades så att författarna kunde ta  del av 

respondenternas syn på, samt förutsättningar och hinder för, inkluderingsarbetet på deras förskolor. 

Intervjuerna var halvstrukturerade och för att följa informanternas tankegång lämnas det utrymme för 

att hoppa mellan frågorna för att sedan med ödmjukhet leda tillbaka till guidens ordning (Trost, 2010).  
 

 

 

 

 



 

18 

Sammanfattande översikt nedan syftar till att guida läsaren genom fallstudiens olika steg i insamling 

av data: 

 
 Samtal  Observationer Intervjuer 

Vecka 1 Samtal och arbete med matris 
Kvalitetskattning samt 
Avdelningens förbättringskriterier 
tillsammans med pedagog. 
1 h. 

  

Vecka 2 Samtal och arbete med matris 
individuella 
bedömningsdokument samt 
Planeringsdokument sektion 1 
tillsammans med pedagog. 
1 h. 

  

Vecka 3  Observation i 
barngrupp. 2 h. 

 

Vecka 4 Samtal och arbete med matris 
Planeringsdokument sektion 2 
tillsammans med pedagog. 
1 h. 

Observation i 
barngrupp. 2 h. 

 

Vecka 5 Utvärdering av arbetet med 
matriser tillsammans med 
pedagog. 
1 h. 

  

Vecka 6   Intervju med 
specialpedagog. 
1 h. 

Vecka 7   Intervju med 
biträdande rektor. 

15 min 
 

Urval  
Då denna studie varit tidsbegränsad har val av informanter utgått ifrån ett bekvämlighetsurval där vi 

använt oss av informanter som finns att tillgå i vår närhet (Trost, 2010). Vi har förhållit oss till risken 

med att ett bekvämlighetsurval kan generera endast en viss typ av informanter, exempelvis dem som är 

väldigt drivna och har mycket att dela med sig av (Trost, 2010). Denna studie är en fallstudie på en 

enskild förskola, hade studien byggt på intervjuer på ett flertal förskolor hade riskerna med ett 

bekvämlighetsurval varit något att förhålla sig till i högre utsträckning då det funnits större behov av 

spridning på informanterna. I de fall där stora likheter eller skillnader har kunnat urskiljas i det 

insamlade materialet har dessa lyfts upp. Då en stor mängd data har samlats in under samtalen, 

intervjuerna samt observationerna har ett urval gjorts där endast det material som är av relevans för 

denna studies syfte och frågeställningar presenteras (Lind, 2014).  

Databearbetning 

Det insamlade dataunderlaget i form av observationer, samtal och intervjuer har bearbetats utifrån flera 

vinklar genom reflektion både var för sig samt gemensamt av oss uppsatsskrivare. 
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Intervjuerna har transkriberats för att tydliggöra och urskilja likheter och olikheter vilket genom vidare 

reflektion hjälpt oss att finna teman och mönster. Dessa teman och mönster resulterade i rubriken 

Organisation med underrubrikerna externa och interna resurser för inkluderingsarbete samt 

utmaningar i inkluderingsarbetet 

Den loggbok som fördes under samtalen samt de ifyllda matriserna har genom reflektion och 

diskussion synliggjort mönster och teman som framkommer i resultatet. 

Vi har jämfört det avslutande samtalet, där förskolläraren utvärderade förändringsarbetet, med dennes 

uppfattning av hur inkluderingsarbetet bedrevs på förskolan innan vår studie utfördes för att få syn på 

utvecklingsprocessen som förändringsarbetet inneburit. Denna process resulterade i flera rubriker där 

vi presenterar rubrik 1 som Kartläggning och kvalitetsskattning på gruppnivå med underrubriken 

Skapa förutsättningar för läsning, rubrik 2 Individuella bedömningsdokument med underrubrikerna 

Definiera utmaningen, Arbeta med delmål samt Val av stödstrategier. Rubrik 3 presenteras som 

Förskollärarens reflektioner kring matriserna med underrubrikerna Samsyn och kollegial delaktighet 

samt Utveckling och möjligheter. De stödanteckningar som under observationerna användes för att 

försöka förstå det som pågick i verksamheten men även som ett komplement till att förstå och tolka 

det som framkom under intervjuerna och samtalen. Stödanteckningarna kompletterades genom 

reflekterande diskussion mellan oss uppsatsskrivare som stöd för vidare tolkning och analys i studiens 

resultatdel. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Genom att dela de intervjuguider med öppna frågor och följdfrågor samt de matriser som legat till 

grund för detta arbete är vår förhoppning att vara transparenta och på så sätt hålla en så hög 

trovärdighet som möjligt i detta arbete. Genom att hålla en hög transparens vid presentationen av 

genomförande vid kvalitativa studier för att ökar trovärdigheten inom denna. (Trost, 2010; Lind, 

2014). Genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder är förhoppningen att kunna få en större 

bredd på det insamlade materialet och därigenom öka tillförlitligheten i arbetet (Lind, 2014). 

Intervjuernas frågor är utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa att 

datainsamlingen blir användbar för denna studie (Lind, 2014). I intervjuerna har uppmärksamhet även 

lagts på informanternas kroppsspråk, grimaser och tonfallsbyten för att ha möjlighet att komplettera 

med följdfrågor (Trost, 2010; Lind, 2014).  

Forskningsetiska aspekter  
Denna studie har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer med avseende 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet enligt god 

forskningssed. Samtliga som omfattas och berörs av arbetet skyddas genom individskyddskravet som 

skydd för kränkning och skada (Vetenskapsrådet 2017). Alla personer och platser kommer förbli 

avidentifierat och inga namn eller beskrivningar av platser eller liknande kan spåras till personerna 

eller verksamheten. Innan studien påbörjats har samtliga involverade informerats om syftet med 

studien samt metoden för datainsamling. Deltagare i studien är informerade om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst samt att de kommer att få tillgång till studien. Vid två tillfällen 

har vi använt oss av ljudupptagning där vi innan förklarat att det är frivilligt att bli inspelad samt syftet 

med inspelningen. Vi informerade även om att ljudfilen kommer att raderas och enbart används i 

denna studie samt att det endast är vi som skriver uppsatsen som har tillgång till filen.  

Inför observationerna informerades föräldrarna muntligt samt skriftligt om studiens syfte samt gavs 

möjlighet att opponera sig mot sitt barn medverkan. Ett dokument med fotografi på studenten samt 

arbetets syfte sattes upp i hallen på förskolan. Pedagogerna informerade barnen om studien utifrån ett 

barnperspektiv och vid första observationen presenterade sig observatören med namn och berättade 

vilken roll denna hade. Hänsyn togs till eventuell påverkan av gruppdynamiken eller enskilda barn i 

förhållande till observatörens närvaro. Bjørndal (2005) beskriver att människan besitter en inre zon av 

tankar och känslor som individen har en ensamrätt till när det gäller vem som ska få tillgång till dem, 

med det i åtanke försökte observatören vara lyhörd för att uppmärksamma eventuellt motstånd eller 
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uttryck av oro över observatörens närvaro för att kunna tillgodose och respektera barnens integritet. 

Även huruvida barnen var medvetna om syftet samt deras rättighet att avbryta sitt deltagande togs i 

beaktning.  

Resultat 

Totalt genomfördes fyra reflekterande samtal med en förskollärare i syfte att bedriva ett 

förändringsarbete utifrån matriserna i Building Blocks. Förskolläraren benämns fortsättningsvis med 

det fiktiva namnet Charlie. Som komplement till samtalen har det även utförts två deltagande 

observationer för att få ytterligare insyn i förskolans inkluderande arbetssätt samt arbetet med olika 

matriser i Building Blocks. Bland annat observerades hur Charlie implementerade en läsvila utifrån 

matrisen avdelningens förbättringsområde. De båda observationerna används i resultatet för att hitta 

samband och försöka förstå det som framkommit under samtalen och intervjuerna. Förskolan där 

observationerna ägde rum har åldersindelade grupper och observationen skedde i en femårsgrupp. 

Lokalen består av en stor ateljé som gränsar till ett annat större rum där gruppen har samling på en stor 

matta. Från samlingsrummet har barnen tillgång till två mindre rum som innehåller en låda med lego 

samt en leksaksspis, låtsasmat och dockor.  

Organisation 

Här nedan presenteras de intervjuer som utförts tillsammans med biträdande rektor samt den internt 

anställda specialpedagogen i syfte att ta del av deras syn på, samt förutsättningar för, 

inkluderingsarbetet på deras förskolor. 

Externa och interna resurser för inkluderingsarbete 

Både specialpedagogen samt biträdande rektor lyfte brukarenkäten samt det mål och resultat-

dokument som kommer från kommunen som en del av kvalitetsskattningen av verksamheten: 
 

Alltså, pedagogerna tolkar föräldrarnas svar, pedagogiska ledningsgruppen kollar på 

föräldrarnas svar samt pedagogernas tolkning av dessa och ser så att de utgått ifrån den fråga 

som ställts. Dessa skrivs in i mål och resultatsanalysrapporten. (Ur intervju med 

specialpedagog 2019-03-20) 

 

Vi mäter kvaliteten genom pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll, utvärderingar 

där chef och specialpedagog är involverade och pedagogiska ledningsgruppen. (Ur intervju 

med biträdande rektor 2019-04-01) 

 

Brukarenkäten skickas ut under våren och fylls i av vårdnadshavare som skickar in svaren till 

kommunen. Ledningsgruppen tar del av resultatet och skapar därigenom olika utvecklingsområden 

som går vidare till pedagogerna för tolkning av svaren. Utvärderingen sker i juni i den pedagogiska 

ledningsgruppen där rektor, biträdande rektor, specialpedagog samt en lärare från varje arbetslag ingår. 

Förskolan arbetar även med pedagogisk dokumentation samt pedagogiska kartläggningar för att 

synliggöra varje barns lärande och utveckling. Den pedagogiska kartläggningen utgår ifrån 

organisation, grupp och individnivå: 
 

Vi har ett pedagogiskt kartläggningsmaterial som utformas centralt. Jag kan hjälpa till att fylla i 

på organisations och gruppnivå om pedagogerna fyller i på individnivå. (Ur intervju med 

specialpedagog 2019-03-20) 
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Även likabehandlingsplanen lyftes som ett verktyg för inkludering: 
 

Vi tar ut incidentrapporterna och utvärderar dem i anslutning till att vi reviderar 

likabehandlingsplanen. (Ur intervju med specialpedagog 2019-03-20) 

 

 

Incidentrapportering sker av pedagog vid tillbud eller skada och kan omfatta exempelvis att ett barn 

blir biten, ramlar eller på något sätt utsätts för kränkande behandling. På frågan vilket stöd 

pedagogerna har svarar både specialpedagogen samt biträdande rektor att stöd finns via kommunens 

elevhälsa som omfattar talpedagog, specialpedagoger samt barnpsykolog. Det erbjuds även 

fortbildningar och utbildningar via elevhälsan som exempelvis TAKK, Bornholmsmodellen, bilder 

som stöd, barn som utmanar och svåra samtal. Biträdande rektor lyfter förskolans egen 

specialpedagogs roll och att hen verkar som stöttande och vägledande gällande specialpedagogiska 

frågor som pedagogerna lyfter. 

Utmaningar i inkluderingsarbetet 

En utmaning som lyftes fram av biträdande rektor är att begreppet kvalité kan tolkas olika av de 

anställda: 
 

Vilken kvalité bedömer vi och vem sätter kvaliteten? Vi har inte löst frågan vad är kvalité... det 

kan vara lika mycket olika som vi har personer anställda. (Ur intervju med biträdande rektor 

2019-04-01) 

 

Biträdande rektor framhöll arbetet med att tolka den nya läroplanen som träder i kraft i juli 2019: 
 

Det blir tvetydigt från läroplanen som utgår ifrån det kollektiva, individen ska finnas med och 

förskolan har inte kommit så långt där än. (Ur intervju med biträdande rektor 2019-04-01) 
 

Det kan tänkas att biträdande rektor här gör en jämförelse med grundskolan som har ett större 

individfokus i sin läroplan jämfört med förskolans läroplan. 

Vidare berättade biträdande rektor att läroplanen är gemensam men svår och menade på att kulturen i 

de olika arbetslagen inte alltid är enhetlig gällande på vilket sätt läroplanen verkställs i verksamheten: 
 

Det kan finnas en bland de yngre och en bland de äldre, det hänger på personen. (Ur intervju med 

biträdande rektor 2019-04-01) 
 

Biträdande rektor lyfte i citatet ovan att den interna kulturen på avdelningen kan skifta beroende på 

pedagogernas tolkning av läroplanen samt deras förhållningssätt gentemot varandra. 
 

Specialpedagogen lyfte att begreppet inkludering kan vara en utmaning i sig beroende på hur det 

tolkas: 
 

Man kan fundera över det inkluderande begreppet. Man kan vara inkluderad utan att det är 

jättetydligt, fast andra upplever en som inte inkluderad så kanske jag känner mig 

jätteinkluderad. (Ur intervju med specialpedagog 2019-03-20) 

 

Båda informanterna lyfte att stora barngrupper och personalfrånvaro var ett hinder för att säkerställa 

en inkluderande verksamhet då det blir för många anknytningspersoner samt en stress för både 

pedagoger och barn: 
 

Om en personal är borta skapar det en inre stress för den personal som är där och då blir det 

inte utvecklande för alla barn. (Ur intervju med specialpedagog 2019-03-20) 
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Biträdande rektor lyfte besparingar på kommunnivå som ett stort hinder för en kvalitativ verksamhet 

och anser att förskolan har fått stå tillbaka: 
 

Kommunen satsar på tunnelbanan på bekostnad av barn. Förskolan är glömd och skolan läggs i 

fokus. (Ur intervju med biträdande rektor 2019-04-01) 
 

Biträdande rektor kompletterade senare i intervjun ovanstående citat med att kommunen prioriterar 

grundskolan samt förskoleklass då detta är en obligatorisk skolform vilket inte förskolan är. 

Vidare framhölls pedagogernas kunskap och tillgång till utbildning som både ett hinder samt som en 

möjlighet. Som nämnts ovan finns det tillgång till olika fortbildningar via kommunen men en 

utmaning ligger i att säkerställa att kunskapen hålls vid liv ute i verksamheten. Även utmaningen med 

personal som byter arbetsplats samt nyanställningar leder till att vissa kunskaper går förlorade om inte 

alla får ta del av utbildningen kontinuerligt: 
 

Jag håller koll på vilka som har gått den. Om jag ser att det inte används exempelvis tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation så säger jag till pedagogen att det måste 

göras. Ibland skickar vi pedagoger en gång till, det är bättre med för mycket än för lite. (Ur 

intervju med specialpedagog 2019-03-20) 

Kartläggning och kvalitetsskattning på gruppnivå 

Under denna rubrik presenteras förskollärarens syn på arbetet med inkludering på förskolan utifrån 

användandet av matriserna Kvalitetsskattning samt Avdelningens förbättringsområden i ramverket 

Building Blocks. En kort beskrivning av varje genomfört samtal presenteras i punktlistan nedan.  
 

 Samtal 1: Samtal om kvalitén i verksamheten. Tillsammans fyllde vi i matrisen 

Kvalitetsskattning där det framkom att vissa kriterier som kännetecknar god kvalité på 

verksamheten inte uppfylldes. Även matrisen, Avdelningens förbättringsområden fylldes i 

utifrån de kriterier som inte uppfylldes i den första matrisen. 
 

 Samtal 2: Samtal utifrån avdelningens förbättringskriterier, hur och om arbetet utvecklats samt 

samtal om ett barn som stundtals visar på ett utmanande beteende. Därefter fylldes matrisen 

individuellt bedömningsdokument i, i syfte att lyfta barnets behov för att sedan gå över till att 

fylla i matrisen Planeringsdokument sektion 1. 

 

 Samtal 3 : Genom samtal utifrån matrisen Planeringsdokument sektion 1 fylldes 

Planeringsdokument sektion 2 i med syfte att fastställa barnets behov samt att utforma olika 

strategier som gynnar barnets utveckling och lärande. 
 

 Samtal 4: I det fjärde och sista samtalet med förskolläraren gick vi igenom samtliga matriser 

och reflekterade över om och hur användandet av matriserna kan användas i detta 

förändringsarbete samt hur det påverkat den specifika barngruppen och pedagogernas arbete.  
 

Den första matrisen under samtal 1 syftar till att skatta verksamheten utifrån tio olika kriterier i form 

av frågor översatta från matriserna i ramverket Building Blocks. Nedan lyfts de kriterier fram ur 

matrisen kvalitetsskattning där förskolläraren Charlie uppgett svaren nej eller osäker på. Det framkom 

att barnens alster och dokumentationer inte fanns uppsatta i verksamheten. Charlie berättade att det var 

på direktiv av förskolans specialpedagog i syfte att minska synintryck för barn som upplever det svårt 

med för mycket visuell stimuli.  
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Kriterier Ja Nej Osäker Exempel 

Är barnens alster i form av teckningar, 

berättelser och historier uppsatta på 

avdelningens väggar?  

 

X 

 

Vi är uppmanade att inte ha för många 

intryck på väggarna för barn i behov 

av stöd. 

 

Vid fråga 8 visade matrisen, översatt från ramverket Building Blocks, att barnen inte hade tillgång till 

högläsning dagligen. 
 

Kriterier Ja Nej Osäker Exempel 

8. Läser pedagogerna böcker för 

barnen enskilt och eller i mindre 

grupper under dagen? 

 

X 

 

Det är svårt med den barngrupp vi har. Vi försöker 

arbeta med Bornholmsmodellen men det finns ett 

stort glapp då det inte sker systematiskt. 

 

På fråga 5 framkom det att Charlie upplevde sig osäker på om barnen är i ett meningsfullt och lärande 

sammanhang i förhållande till sina intressen. Charlie angav att detta till stor del berodde på att de 

fokuserat på att arbeta skolförberedande utifrån områden fastställda utav ledningen.  
 

Kriterier Ja Nej Osäker Exempel 

5. Är barnen i ett meningsfullt och lärande 

sammanhang i förhållande till deras intressen?  

  

X Förutbestämda arbetsområden 

från ledningen. 

 

På fråga 10, som behandlar barnens och familjernas trygghet på och med förskolan, svarar Charlie att 

hen är osäker då vårdnadshavare har reagerat på klimatet i gruppen och att det är en grupp där det 

uppstår mycket konflikter. 
 

Kriterier Ja Nej Osäker Exempel 

10. Känner sig barnen och 

deras familjer säkra och trygga 

i förskolan? 

  

X Föräldrarna har reagerat på det hårda klimatet i 

gruppen. Nu håller vi på att utveckla relationen till 

vårdnadshavarna. 

 

Det hårda klimatet handlar enligt Charlies utsagor bland annat om hårda ord, sparkar och slag barnen 

emellan. Charlie berättade att arbetslaget är relativt nytt och att de lagt mycket tid på att arbeta med det 

hårda klimatet och även på att bygga bättre relationer med vårdnadshavarna. Det har skett en viss 

positiv utveckling gällande relationerna mellan pedagogerna och vårdnadshavarna men det är enligt 

Charlie en lång väg kvar i arbetet med klimatet och jargongen som råder på förskolan. 

Skapa förutsättningar för läsning 

Under denna rubrik presenteras resultatet av matris 2, Avdelningens förbättringsområden som berör de 

indikationer i behov av utveckling. 
 

Som framkom under matris 1, Kvalitetsskattning, visade tre indikatorer behov av utveckling och 

åtgärder. Matris 2, Avdelningens förbättringsområden, utgår från tidigare nämnda matris och går 

djupare in på de indikatorer som behöver utvecklas. Den fungerar även som ett schema för att 

tydliggör vad problemet är, vad vi kan göra, vem som ska göra det och när. Den indikator som Charlie 

ville fokusera på att utveckla var högläsning som i dagsläget inte genomfördes i tillräckligt hög 

utsträckning. Hen uppgav att det inte fanns någon rutin kring att få till lässtunder samt att de hade 

svårt att hitta lugn och ett fokus för att få till en meningsfull lässtund. “Ni har ju sett rummet” sa hen, 

med en gest av uppgivenhet. Charlie syftade till avdelningens miljö, som saknar en vrå som signalerar 

lugn och ro, något som även uppmärksammades under studiens observationer. Vid studien av miljön, 

under observation 1, visade sig material vara utspritt i de olika rummen utan tydlig struktur. 

Möjligheten att skapa ett lugnt rum fanns men utvecklingen av miljön hade stannat av då pedagogerna 
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fått direktiv från specialpedagog om att inte ändra miljön i nuläget eftersom den tidigare fungerat bra. 

Under samtal 1 berättade Charlie att det finns ett rum som kallas “lugna rummet” på förskolan. I lugna 

rummet är tanken att pedagoger och barn ska kunna samlas för att läsa. I detta rum finns det tillgång 

både till böcker och spel samt soffor, fåtöljer och mattor, men enligt Charlie så används rummet till 

största del av pedagoger som kafferum trots att det är bestämt att rummet alltid ska vara tillgängligt för 

barnen. Pedagogen uttryckte vissa aningar om motstånd från en del kollegor men sa sig samtidigt vara 

motiverad att använda rummet som det är tänkt att användas. Under förmiddagarna samt 

eftermiddagarna vistas barngruppen ute på förskolans gård då pedagoger i samråd med specialpedagog 

och förskolechef kommit fram till att det är ute på gården som barngruppen samspelar bäst just nu. 

Genom reflektion under samtal 1 kom Charlie fram till att lässtunderna skulle ske under vilan då 

gruppen oftast delades i två grupper för att få möjlighet att arbeta i ett något mindre sammanhang i en 

lugn aktivitet. Charlie uttryckte även att även att tiden innan mellanmålet eventuellt skulle kunna 

användas som en lässtund vid de tillfällen det fattades personal. Då vilan inträffar samtidigt som 

pedagogernas raster kan denna tid bli en sårbar tidpunkt vid personalbortfall. 

 

Indikator Vad är problemet? Vad kan vi 

göra? 

Vem ska 

göra det? 

När ska det göras? 

Daglig tillgång till 

högläsning. 

Det saknas systematik. 

Svårt att hitta en plats för 

att få ro. 

Boka lugna 

rummet under 

vilan. 

Charlie  Varje dag under 

vilan, ev. innan 

mellanmål. 

 
Under observationstillfälle 1 deltog observatören under läsvilan och fick där intrycket av en lugn 

barngrupp. En del av barnen skruvade och vände sig på stolen eller golvet men det var ingenting som 

kändes avvikande utan mer åldersadekvat. Då en pedagog var frånvarande kunde inte barngruppen 

delas upp då läsningen skedde under tiden för personalens raster men många barn var frånvarande så 

antal barn blev naturligt mindre. I samtal tillsammans med Charlie nästkommande vecka framkom det 

att lässtunderna hade skett dagligen, dock enbart i samband med barnens vila.  

 

Individuella bedömningsdokument 

I detta stycke presenteras resultatet av användandet utifrån matriserna, individuellt 

bedömningsdokument, Planeringsdokument sektion 1 samt Planeringsdokument sektion 2 

Definiera utmaningen 

Vid samtal 2 fylldes det individuella bedömningsdokumentet i som syftar till att lyfta barnets 

individuella behov och kan med hjälp av matrisens olika steg fylla i aktiviteter och förväntningar på 

barnet för att skatta styrkor och utmaningar. Det visade sig i det individuella bedömningsdokumentet 

att barnet som i detta arbete benämns med det fiktiva namnet Kim, enligt Charlie visar på stark 

prestationsnivå när det gäller att fokusera i tydliga och styrda aktiviteter i mindre grupper som 

exempelvis under projektarbeten. En förväntning Charlie hade på Kim i denna aktivitet var att vara 

delaktig och inte störa de andra vilket även lyftes som en styrka hos Kim. Under aktiviteten läsvila där 

Charlies förväntningar var att få en lugn stund och att barngruppen skulle ha möjlighet att koppla av 

visade matrisen att Charlie skattade att Kim befann sig på en medelnivå. Även aktiviteten “fri lek ute” 

där förväntningen var att hitta meningsfulla aktiviteter och att leka självständigt med kompisar utan 

stöd av vuxen visade ligga på medelnivå. Den aktivitet som stack ut som ett orosmoment för Charlie 

var aktiviteten “fri lek inne” där förväntningarna är samma som ute. 
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Pedagog: Charlie 

Barn: Kim 

  

Aktivitet Förväntningar i aktiviteten Barnets prestationsnivå 

Små grupper, styrda aktiviteter 

(Projektarbete) 

Att vara delaktig  

Inte störa de andra 

Kan hitta fokus 

Styrkor.       X 

Medelnivå 

Orosmoment 

Vilan  

(Lässtund) 

Få lugn stund 

Koppla av 

Finns ro 

Styrkor 

Medelnivå.   X 

Orosmoment 

Fri lek/aktivitet 

Inomhus 

Mer självständig lek 

Hitta meningsfulla aktiviteter 

Styrkor 

Medelnivå 

Orosmoment.   X 

Fri lek/aktivitet 

Utomhus 

Mer självständig lek 

Hitta meningsfulla aktiviteter 

Styrkor 

Medelnivå.   X 

Orosmoment 

 

Under det första observationstillfället observerades övergången mellan läsvila till fri lek inne på 

avdelningen. Det framkom inga tydliga val för barnen exempelvis genom en aktivitetstavla utan 

barnen gick dit de ville och många valde att gå in i ateljén medan andra spred ut sig i olika rum och 

startade olika aktiviteter. Då en pedagog var frånvarande var det bara en pedagog inne bland barnen 

medan den andra hade rast. Den närvarande pedagogen berättade att reglerna ändras lite när det är 

färre barn på plats samt att reglerna och rutinerna inte är lika strikta utan att pedagogerna tillåter vissa 

saker som inte skulle vara tillåtna om alla barn varit på plats.  

Arbeta med delmål 

Under observationstillfälle 2 tittade barnen på Ipad då läsvilan var inställd efter barnens önskemål. 

Barnen ville se ett program som flera av barnen följde och till en början hade alla fokus på 

programmet. Efter ett tag sparkade Kim, som satt i soffan, till ett annat barn som satt på golvet 

nedanför i huvudet. Barnet som blev sparkat vände sig om och sa ifrån, pedagogen uppmärksammades 

inte utav något av barnen om situationen som uppstått. Kim flinade till men blev sedan helt stilla och 

fortsatte titta på Ipaden. I samtal tillsammans med pedagogen på avdelningen berättade denne att detta 

var ett vanligt förekommande händelseförlopp som de andra barnen på avdelningen tyvärr blivit vana 

vid.  

Utifrån det individuella bedömningsdokumentet som visade på Kims styrkor i styrda grupper som 

projektarbete och medelstyrka i aktiviteten läsvila och fri lek/aktivitet utomhus samt en oro i fri 

lek/aktivitet inomhus definierade Charlie i nästa matris; “Planeringsmatris del 1” tre olika mål för 

Kim. Den fjärde matrisen är indelad i två steg varav den första delen syftar till att fastställa barnets 

individuella utvecklingsplan vid det aktuella tillfället för att sedan ta sig fram till individuella mål att 

sträva efter i den ordinarie verksamheten.  

Första målet Charlie definierade var att Kim skulle kunna välja en aktivitet som hen ville göra. Andra 

målet var att Kim skulle hitta ro och fokus i aktiviteten som hen valt och mål tre var att Kim skulle 

stanna i den aktivitet hen valt och kunna avsluta den. Charlie formulerade under samtal 2 i samråd 

med oss, tre olika delmål för Kim där det första var att samtala med Kim kring vilka aktiviteter som 

hen finner roliga och intressanta, det andra var att stötta hen i att välja en aktivitet och det sista 

delmålet var att stanna i aktiviteten i fem minuter med stöd av time-timer som fanns på samtliga 

pedagogers lärplattor. 
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Mål/domän Nuvarande mål 

Hitta vad barn Kim vill göra Samtala om vilka aktiviteter som är roliga/intressanta för 

Kim 

Hitta ro i aktiviteten istället för att förstöra 

andras. 

Välja en aktivitet 
 

Stanna i en aktivitet i 5 min med stöd av en time-timer 

 
I planeringsmatrisens andra steg guidas pedagogerna i att gå in på mer specifika utbildningsmål för 

att fastställa barnets behov samt att utforma olika idéer för strategier. De olika strategierna 

kategoriseras sedan som följande: Anpassningar i lärmiljön, Inbäddade lärmöjligheter, 

Individualiserade instruktioner.  

 Anpassningar i verksamheten syftar till att göra anpassningar i undervisning samt miljö 

genom att använda de resurser som redan finns tillgängliga på förskolan. Detta för att 

möjliggöra barnens delaktighet i den ordinarie verksamheten.  

 Inbäddade lärmöjligheter sker inom den ordinarie undervisningen men här vävs de olika 

anpassningarna samt instruktionerna in i den ordinarie verksamheten och blir därigenom inte 

synlig för barnen själva. 

 Individuella instruktioner riktar sig direkt till barnet och sker mer systematiskt. Denna form av 

stöttning kräver, av läraren, högre grad av planering av instruktionerna för det individuella 

barnet för att möjliggöra inkludering i den ordinarie verksamheten. 

 

Den aktivitet som Charlie valde att fokusera på för Kim var den fria leken inomhus då det var den 

aktiviteten som utgjorde ett orosmoment i det individuella bedömningsdokumentet.  

Val av stödstrategier 

Den oro Charlie hade för Kim i lek och aktivitetssituationer inomhus var att hen ofta upplevdes vara 

väldigt impulsstyrd och kunde bli destruktiv, framförallt när hen inte visste vilken aktivitet hen skulle 

välja eller vid kontaktsökande med andra barn. Charlie lyfte även oron för den hårda jargongen Kim 

hade gentemot sina vänner där det bland annat kunde förekomma ganska allvarliga hot och svordomar, 

något som även börjat sprida sig bland resten av barngruppen. Det pedagogerna i arbetslaget gjorde i 

dagsläget var att stoppa de destruktiva situationerna samt gav andra alternativ på saker att göra. De 

samtalade tillsammans med Kim såväl som med hela barngruppen kring hur vi pratar om och med 

varandra samt vilka känslor det kunde väcka. De strategier Charlie valde att använda sig utav utifrån 

matrisen var dels inbäddade lärmöjligheter där hen genom att lägga extra stort fokus på arbete med 

värdegrund och bemötande inom alla förskolans aktiviteter ville stötta Kim såväl som resten av 

barngruppen kring den hårda jargong som fanns på avdelningen. Charlie ville även använda 

anpassningar i lärmiljön som en strategi för att tydliggöra förskolans fysiska miljö för att Kim lättare 

skulle kunna navigera inom denna och tydligt kunna se vilken form av aktivitet som skulle kunna 

bedrivas i de olika miljöerna. Charlie ville även planera miljön så att Kim skulle slippa 

störningsmoment som att vistas i små rum tillsammans med stora barngrupper, på detta sätt ville 

Charlie förebygga att Kim hamnar i de situationer som blir destruktiva och impulsstyrda. De 

anpassningar arbetslaget planerat att använda sig av var exempelvis bildstöd för att visa på alternativ 

till aktiviteter. Det första steget Charlie ville ta var att utveckla miljön för att möjliggöra för rollekar, 

vilket hen uttryckte att det inte fanns stora möjligheter till i dagsläget. Som tidigare nämnt framkom 

detta även under observation ett. 
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Aktivitet Definiera oro Vad gör ni i dagsläget? Idé/strategi 

Fri lek/aktivitet 

inomhus 

Kim blir impulsstyrd 

och kan bli destruktiv. 

Stoppa, ge alternativ på 

andra saker att göra. 

Prata om kompisarnas 

känslor. 

CM: X  ELO: CFIS: 
 

Beskriv: Behöver se alternativ för 

att hitta på aktivitet. Bildstöd. 

Utveckla miljön. Börja med 

rollekar. 

ForForts. fri 

lek/aktivitet 

inomhus 

Kim har en hård 

jargong gentemot sina 

vänner 

Pratar med barnet samt i 

helgrupp om hur vi pratar 

om/med varandra. 

CM: ELO: X CFIS: 
 

Beskriv: Arbeta med värdegrund 

och bemötande med hela gruppen, 

arbeta med rädda barnens material 

”Stopp min kropp”. 

Nyckel: CM = Curriculum modifications = anpassningar, ELO = Embedded learning opportunities = 
Inbäddade lärmöjligheter, CFIS= Child-focused instructional strategies = Individuella stödstrategier. 

Förskollärarens reflektioner kring matriserna 

Här nedan lyfts Charlies tankar kring förändringsprocessen med matriserna, dess möjligheter och 

svårigheter. Detta bygger på det avslutande samtalet tillsammans med förskolläraren.  

Samsyn och kollegial delaktighet 

Charlie uttryckte arbetet med matriserna som positivt och tydligt och som ett bra sätt att synliggöra 

och få idéer på hur man kan utveckla verksamheten. På frågan om hen behövt lägga mycket tid på 

arbetet svarade hen nej. Charlie framhöll dock vikten av coaching i arbetet med matriserna och syftade 

då till att det behövs en sakkunnig i början för att förklara hur man använder sig av materialet. Hen 

uttryckte att matriserna från början upplevdes röriga innan hen hade träffat oss och fått en mer 

grundlig genomgång och en typ av handledning. Vidare berättade Charlie att hen blivit fundersam 

kring sitt deltagande vid genomläsning av den första matrisen. Charlie gav dock uttryck för att hen 

efter första mötet upplevde att matriserna var mycket lättare att förstå än vid första anblick då vi 

beskrivit och förklarat ramverket Building Blocks, detta fick hen istället att se sitt deltagande som en 

möjlighet till utveckling av verksamheten.  

Om omständigheterna sett annorlunda ut, det vill säga om alla pedagoger var på plats och om de hade 

haft möjlighet att sitta tillsammans som arbetslag under våra samtal, hade det enligt Charlie varit 

lättare att utveckla arbetet med hjälp av matriserna. Charlie berättade att hen återberättat för 

arbetslaget vad vi arbetat med under våra samtal och även visat och gått igenom matriserna med sina 

kollegor. Hen ansåg att om alla deltagit samtidigt skulle det inte upplevas som att “en bestämmer” och 

att “alla hade varit med på banan på ett annat sätt”. (ur intervju med förskollärare 2019-03-13) 

Utveckling och möjligheter  

I planeringsmatrisens andra del skrevs idén om att utveckla rollekar fram som en anpassning i syfte att 

utveckla miljön och erbjuda tydliga aktiviteter. Möjlighet till rollekar tillkom i form av en 

akutmottagning då en pedagog fått tillgång till sjukhuskläder, bandage, handskar mm. Vidare under 

observationen 2 observerades det att leken inte var vuxenstyrd vilket även lyftes av Charlie under det 

avslutande samtalet. Charlie uttryckte även under samtalet att de få vuxna som fanns inte täcker alla 

rum, vilket även kunde observeras under observationstillfällena. Idén om att använda time-timer 

verkställdes inte då Charlie framhöll att det inte funnits tidsutrymme på grund av personalfrånvaro 

vilket påverkat möjligheten att arbeta individinriktat i den utsträckning hen önskat. Charlie gav även 

uttryck för att arbetet med matriserna i barngrupp gjort stor skillnad samt att det blivit en ögonöppnare 

för hur verksamheten ser ut och utformas framförallt på grupp och organisationsnivå. Charlie uttryckte 

vidare att det hade varit intressant att arbeta med matriserna under ett längre tidsspann med nuvarande 

barngrupp för ett fortsatt främjande och förebyggande arbete innan deras skolstart som sker några 



 

28 

månader efter studiens utförande, men att matriserna kommer att användas tillsammans med nästa 

barngrupp. Charlie berättar avslutningsvis att hen är av åsikten att matriserna riktade mot gruppnivå 

kan verka som en ögonöppnare och är bra för alla barn, inte bara för barn i behov av stöd.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur, en inkluderande förskoleverksamhet med 

stöd av ramverket Building Blocks förändrar förutsättningar och villkor för barn som både tillfälligt 

samt varaktigt är i behov av stöd. Utifrån syftet, bakgrund och tidigare forskning diskuterar vi 

resultatet i resultatdiskussionen samt en metoddiskussion. Båda delarna vilar på våra frågeställningar 

som berör inkludering av alla barn i verksamheten på organisation-, grupp- samt individnivå. Vi ville 

få reda på hur Building Blocks matriser kan vägleda pedagogen att synliggöra och utveckla 

verksamheten för alla barn samt barn i behov av stöd. Vi ville även se vilka möjligheter och hinder 

som pedagogen upplevde i användandet av Building Blocks matriser. 
 

Resultatet visar att samsyn för det inkluderande arbetet och handledning har betydelse för användandet 

av Building Blocks i verksamheten. Det framkommer önskemål från pedagogens håll om en enad front 

både bland personalen på fältet men även en ledning som är närvarande och har insyn i verksamheten 

och en samsyn i det inkluderande arbetet.  

Metoddiskussion 

Syftet med metoden var att tillsammans med pedagogen skapa utveckling i verksamhetens 

inkluderingsarbete och där inspirerades vi av aktionsforskning. Med stöd av verktyg som reflektion, 

samtal och observation kan pedagogerna och forskaren få hjälp i att förstå, utveckla och förändra den 

egna praktiken (Rönnerman, 2012). Genom att ta till vara på förskollärarens erfarenheter och 

kompetenser och utveckla dessa genom samtal och reflektion tillsammans med oss i egenskap av 

specialpedagogstudenter vid upprepade tillfällen bildar det, i kombination med observationer, 

planering och agerande med stöd i Building Blocks matriser, en utvecklingsspiral med grund inom 

aktionsforskningen (Nylund, Sandback, Wilhelmsson & Rönnerman, 2016). 
 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser vi vår roll som handledare som en del av processen i ett av 

de flera mikrosystem som framhålls av Bronfenbrenner (Odom, 2016). Ett system, en cirkularitet som 

enligt Feje och Thornberg (2015) bygger på att alla företeelser och händelser hör samman och 

påverkar varandra och där vårt eget involverande påverkat både Charlie samt verksamheten men som 

även i sin tur påverkat oss. Då vi kombinerat flera olika metoder som intervjuer, samtal och 

observationer i kombination med verktyget Building Blocks matriser för att få svar på våra frågor 

tänker vi att vi befinner oss i den spiral som kännetecknar aktionsforskningen. Genom processen i 

aktivitet, observation och reflektion och genom samtal har vi tillsammans med Charlie försökt att 

synliggöra och tolka verksamheten för att skapa utveckling. Processen fortsätter och spiralen ger oss 

samt deltagarna i studien möjlighet att reflektera och ställa nya frågor i denna ändlösa spiral. Även om 

vi nu lämnat fältet fysiskt finns fortfarande möjligheten att Charlie fortsätter sin egen process 

tillsammans med sina kollegor och utvecklar verksamheten. 

Troligtvis hade studien fått en djupare karaktär om flera pedagoger deltagit under samtalen och 

bidragit till utvecklingen och användandet av matriserna i ramverket Building Blocks. I vår studie blev 

Charlie förmedlare av samtalens innehåll till sitt arbetslag samt representant för den pedagogiska 

synen på verksamhetsnivå. Dock var vi uppsatsskrivare där under samtalen med ett handledande 

förhållningssätt, men det lämnar oss ändå med funderingen på hur detta hade påverkat processen om, 

som Charlie framhöll: “alla hade varit med på banan på ett annat sätt” (ur intervju med förskollärare 
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2019-03-13). Vi tolkar Charlie här som att hen uttryckte en känsla av ensamhet i arbetet och önskat 

verka utifrån en gemensam samsyn och vision vilket eventuellt kunnat uppnås om hela arbetslaget haft 

möjlighet att delta i samtalen. Att inte söka informatörer från en annan förskola var ett medvetet val då 

vi hade för avsikt att bedriva en fallstudie på en enskild förskola samt följa deras förändringsarbete 

med stöd i materialet Building Blocks.  

I vårt uppdrag som specialpedagoger ingår det att reflektera, handleda och vägleda pedagogerna i en 

förändringsprocess.  
 

Man behöver nog någon som kan förklara och följa upp, precis som jag har fått av er. (ur intervju med 

förskollärare 2019-03-13) 
 

I vår roll som samtalspartner och handledare ställdes vi inför utmaningen att klargöra vad som var 

relevant att utveckla vidare vilket Gjems (1997) beskriver är en stor utmaning för en handledare. Med 

facit i hand ställer vi oss frågande till valet att gå vidare med punkt nr 8 i den första matrisen vilken 

visade att det saknades systematisk högläsning dagligen för barnen. Mer intressant hade varit att, redan 

då, titta på punkt 10 i matrisen Kvalitetsskattning där det framkommer att det brister i tryggheten hos 

barn och vårdnadshavare på grund av den hårda jargongen samt konflikter som uppstår mellan barnen 

i verksamheten. Under samtalet nämner också Charlie ett barn som väcker frågor och som ofta 

befinner sig i de konfliktsituationer som framkom i punkt 10. I förskolans läroplan står det att 

förskolan ska erbjuda en trygg omsorg samt utveckla barnens förmåga till empati och omtanke 

(Skolverket, 2019). Det hårda klimatet återkommer upprepade gånger under samtalen med Charlie, 

trots det väljer vi tillsammans att utveckla högläsningen i stället för tryggheten och  vi ställer oss 

frågande till varför vi valde den vägen. Här skulle vi ha väglett Charlie i riktning mot punkt 10 istället 

och arbetat med att utveckla tryggheten i barngruppen då det var detta som återkom under samtalet. 

Istället valde vi att utveckla högläsningen utifrån Charlies önskemål, detta tänker vi kan bero på vår 

roll som specialpedagogstudenter med en begränsad erfarenhet av kvalificerade samtal samt en vilja 

att vara informanten till lags och inte belasta. Tidsaspekten samt en oro för att Charlie skulle uppleva 

förändringsarbetet som övermäktigt kan också ha spelat in i beslutet. Den individuella 

bedömningsmatrisen kom senare att visa att Kims styrka låg i vuxenstyrda aktiviteter som exempelvis 

högläsning vilket även bekräftades under observation 1 då Kim inte utmärkte sig på något sätt. I 

motsats till den första observationen framkom det under observation 2 där Kim sparkar ett annat barn i 

huvudet och där pedagogen ger uttryck för att detta är en situation som Kim ofta hamnar i vilket gjort 

att de övriga barnen på avdelningen har börjat vänja sig vid händelser som denna. Frågan blir då på 

vilket sätt fokus på lässtunder under avdelningens förbättringsområden i matris två, påverkat det 

individuella bedömningsdokumentet samt studiens resultat.  

Trots dessa problematiseringar anser vi att arbetet vilar på en trovärdighet i det arbete som utförts i 

relation till syfte och frågeställningar. Med inspiration från aktionsforskningen har delar kunnat falla 

på plats och frågor har fått svar samtidigt som nya frågor och funderingar uppstått. Här hade vi stöd av 

aktionsforskningen då fokus, efter upprepade observationer och reflektioner, ändå hamnade på att 

utveckla tryggheten och klimatet i barngruppen i slutändan. Likt Nylund, Sandback, Wilhelmsson och 

Rönnerman (2016) framhållit så kan tillgång till verktyg och handledning möjliggöra reflektion som i 

sin tur för deras funderingar och insikter vidare i en ständig pågående process. Verktygen i denna 

studie blir med detta matriserna i Building Blocks samt oss uppsatsskrivare i en handledande roll. 

Förhoppningsvis har val av metod verkat för den spiralliknande process som framgår av 

aktionsforskning.  

Etiska reflektioner 

Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till människans integritet och sårbarhet gällande samtliga 

medverkande och särskild lyhördhet inför observationerna i barngruppen för att upptäcka och ta 

hänsyn till barnets känsla för observatörens närvaro. Genomgående under arbetet används pronomenet 

hen samt fiktiva namn för att säkerställa deltagarnas anonymitet. En återkommande tanke är huruvida 

observatörens närvaro påverkat barngruppen. Det är en utmaning att observera och en ännu större 

utmaning i att bli en bra observatör (Merriam, 1994). Att befinna sig på golvnivå kan upplevas 
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självklart i rollen som förskollärare där en relation till barnen redan finns etablerad, som observatör är 

detta något att reflektera och förhålla sig till för att inte inkräkta på barnets utrymme och integritet. 

Stor vikt lades vid att vara tydliga i syftet med observationen för både barn och pedagoger, detta för att 

inte riskera att de upplevde att syftet var att leta fel i verksamheten eller deras handlande. Genom 

träning och erfarenhet växer professionen dock är det troligtvis klokt att bibehålla vissa av dessa 

tankar då människans integritet alltid ska respekteras och skyddas.   

Resultatdiskussion 

Organisatoriska förutsättningar för inkludering 

Förskollärarens lyhördhet samt vikten av det sociala samspelet för att kunna möta barnens intressen 

och möjliggöra för inkludering lyfts i vår bakgrund (Almqvist, 2014). Detta kan sättas i relation till 

den personalfrånvaro samt gruppstorlekar som Charlie ger uttryck för i samtalen. Gruppstorlek och 

personaltäthet är något som även lyfts som en utmaning av Eriksson (2014) såväl som i den studie 

utförd av Rahn m.fl. (2019) där det framkom att ökad personaltäthet var en förutsättning för att kunna 

arbeta med inbäddade lärmöjligheter som arbetsmetod för inkludering och samtidigt hinna med övriga 

arbetsuppgifter. Vikten av det sociala samspelet för barns utveckling och lärande får även stöd i 

Vygotskiljs teorier kring den proximala utvecklingszonen som menar att barn lär i interaktion och 

samspel med andra barn och vuxna i deras omgivning (Dysthe & Igland, 2003). Våra resultat visar på 

att en viss utveckling skett genom användandet av Building Blocks matriser, då vi tillsammans med 

Charlie kunde synliggöra verksamhetens inkluderingsarbete. I kombination med intervjuer med 

specialpedagog samt biträdande rektor gav det oss ett bredare helhetsperspektiv gällande inkludering 

och kvalitetsarbete både på organisation, grupp och individnivå. Med hjälp av matriserna kunde vi 

urskilja förbättringsområden som vidare resulterade i en åtgärd på gruppnivå som i detta fall blev 

utveckling av högläsning. Matrisens individuella bedömningsdokument bidrog även till utveckling av 

riktade stödinsatser gällande Kim men som skattades som inbäddade lärmöjligheter och samtidigt 

gynnar hela gruppen. Efter förändringsarbetet uttryckte sig Charlie positivt över matriserna: ”Det är 

det här vi behöver, det blir så tydligt!”(Ur samtal med förskollärare 2019-02-13). Vår tolkning är att 

Charlie här syftar till det hen tidigare uttryckt kring att matriserna har fungerat som ett stöd i att få syn 

på den egna verksamheten. Även om Charlie uttryckte en viss förvirring då hen första gången fick 

tillgång till matriserna via mail, berättar hen senare att det med hjälp av handledning blev ett begripligt 

och tydligt verktyg där hen kunde se sin egen roll som värdefull i ett utvecklingsarbete. 
 

De organisatoriska förutsättningarna blev dock begränsade, hade studien utförts vid ett senare tillfälle 

då hela arbetslaget hade funnits på plats eller om datainsamlingen skett under en längre tidsperiod så 

Charlie hade haft längre tillfälle att introducera matriserna för arbetslaget och resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut och eventuellt nått en högre utveckling av det inkluderande arbetet. Charlies ambition 

var att få med sig hela arbetslaget att arbeta utifrån matriserna men gav uttryck för att känna sig ensam 

i att driva förändringsarbetet framåt. Detta kan kopplas till kompetensbristen som Lundqvist m.fl. 

(2015) samt Soukakou m.fl. (2018) behandlar. Om resten av arbetslaget inte är lika involverade och 

har tillgång till samma handledning som sin kollega Charlie kring ramverket Building Blocks, så kan 

det tänkas att de intagit ett mer avvaktande förhållningssätt till förändringsarbetet då de eventuellt 

upplever att deras kompetens inte räcker till.  

I resultatet framkom det att pedagogerna har tillgång till fortbildning via kommunen men det är en 

utmaning i att hålla kunskapen vid liv ute i verksamheten. Specialpedagogen sa: 
 

Jag håller koll på vilka som har gått den. Om jag ser att det inte används exempelvis tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation så säger jag till pedagogen att det måste 

göras. Ibland skickar vi pedagoger en gång till, det är bättre med för mycket än för lite. (Ur 

intervju med specialpedagog 2019-03-20) 
 

Vi kopplar detta resultat med tidigare forskning där flertalet författare lyfter behovet av kompetens i 

specialpedagogiskt arbete samt utbildning för att överföra kompetensen på verksamhetsnivå (Rahn, 
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Coogle & Ottley, 2019; Soukakou, Evangelou & Holbrooke, 2018). Ett resultat av bristande 

kompetens kan då enligt Lundqvist m.fl. (2015) resultera i att barnens behov av stöd ökar. Som 

tidigare lyfts i bakgrunden lyfts kunskap som en möjlighet samt en rekommendation av European 

Agency (2017) för att kunna ta emot och ge alla barn förutsättningar att vara delaktiga i en 

inkluderande verksamhet dagligen.  

Soukakou m.fl. (2018) framhåller även att det saknas utvärderingsverktyg på verksamhetsnivå 

gällande inkluderingsarbetet och med detta kan vi se hur användandet av matriserna i Building Blocks 

kan vara användbart i svensk förskola då matriserna även verkar som ett utvärderingsverktyg både på 

organisation, grupp och individnivå. Detta styrks även av  European Agency (2017) som 

rekommenderar beslutsfattare att prioritera framtagning och användning av verktyg för att göra den 

fysiska, psykiska och sociala miljön tillgänglig och inkluderande. Att få kunskap i specialpedagogiskt 

arbete kan vi här koppla till det Charlie framhöll när hen uttryckte att det behövs en sakkunnig som i 

början kan förklara, ge en genomgång samt en förförståelse för ramverket Building Blocks och 

därigenom matriserna.  

En samsyn på inkludering 

Vår tolkning utifrån intervjuerna är att det är av stor vikt för ledningen att kunna visa konkret vilka 

insatser som gjorts för att arbeta med inkludering på förskolan. Då intervjuerna till stort del fokuserade  

på vilka dokument som fanns tillgängliga samt vilken fortbildning som erbjöds. 
 

Vi mäter kvaliteten genom pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll, utvärderingar där chef 

och specialpedagog är involverade och pedagogiska ledningsgruppen. (Ur intervju med biträdande 

rektor 2019-04-01) 
 

Samtidigt lyfter biträdande rektor följande:  
 

Vilken kvalité bedömer vi och vem sätter kvaliteten? Vi har inte löst frågan vad är kvalité... det kan vara 

lika mycket olika som vi har personer anställda. (Ur intervju med biträdande rektor 2019-04-01) 
 

Vi tolkar detta som att det finns ett glapp i samsynen gällande kvaliteten på verksamheten. Vad är god 

kvalitet i en inkluderande förskoleverksamhet, som biträdande rektor uttrycker ovan; vem sätter 

kvaliteten? På verksamhetsnivå gav Charlie uttryck för att det blev många direktiv uppifrån ledningen 

vilka områden de skulle arbeta med och att inkluderingsarbetet inte var prioriterat inom dessa. Här kan 

samband urskiljas till Rahn, Coogle och Ottleys (2019) studie där lärarna gav uttryck för en liknande 

känsla av övermäktighet för att balansera de olika ansvarsområdena. Detta kan tolkas å ena sidan som 

att synen på inkluderingsarbetet från ledningsnivå och verksamhetsnivå skiljer sig åt, å andra sidan 

kan det tolkas som att kommunikationen mellan ledning och verksamhet behöver förtydligas för att 

sträva åt samma håll för att få ett systematiskt inkluderingsarbete som håller hög kvalitet på förskolan. 

Som tidigare nämnt under Tidigare forskning är det av vikt att det finns ett tydligt ledarskap och ett väl 

fungerande samarbete för att skapa förutsättningar för inkludering (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 

2012). Vår tolkning av samtalen tillsammans med Charlie var att det fanns en stress kring alla olika 

ansvarsområden och att inkluderingsarbetet då hamnade i skymundan trots att Charlie uttryckte en 

vilja och ett behov av att arbeta med inkludering i större utsträckning på förskolan. Charlie uttryckte 

att hen kände sig handfallen i frågan kring hur arbetslaget skulle starta detta arbete. Utifrån de olika 

behov och synsätt på inkludering som getts uttryck för på organisationsnivå och verksamhetsnivå i 

våra samtal och intervjuer, ser vi ramverket Building Blocks som en möjlighet för de två synsätten att 

mötas. Tanken med matriserna är att de ska vara lättöverskådliga och enkla att arbeta med i 

verksamheten, samtidigt som det blir ett tydligt material för såväl pedagoger som ledning att kartlägga 

inkluderingsarbetet på förskolan samt framstegen inom detta arbete (Sandwall & Schwartz, 2008). 

Förslagsvis skulle ett systematiskt användande av matriserna som arbetsmetod möjliggöra för att skapa 

de rätta förutsättningarna för en gemensam grund och en samsyn mellan ledning och verksamhet kring 

inkluderingsarbetet som sker på förskolan.  
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Förslag på framtida forskning 

Vår studie får specialpedagogisk relevans då vår fallstudie visar att både ledning samt förskollärare 

upplever en brist på arbetsmaterial för att kartlägga inkluderingsarbetet som sker på förskolan. En 

problematik som även Soukakou, Evangelou och Holbrooke (2018) uppmärksammar då de beskriver 

avsaknaden av utvärderingsverktyg på verksamhetsnivå gällande inkluderingsarbete för att stötta barn 

i behov av särskilt stöd.  

Undervisningen är en process där förskollärare måste anpassa sina metoder för att möta barnens behov 

som varierar beroende på den kontext de befinner sig i. För att säkerställa en effektiv inlärning krävs 

det dokumentation utifrån observationer av varje barn samt systematisk reflektion förskollärare 

emellan (Nuthall, 2004; Shidler & Fedor, 2010). Vi är av åsikten att ramverket Building Blocks kan 

fungera som ett stöd för att säkerställa att dokumentation och reflektion sker samt stötta pedagoger 

såväl som ledningsgrupp i att se den process som inkluderingsarbetet innebär. Vi ser även att Building 

Blocks matriser kan fungera som ett stöd i att formulera syftet med det inkluderingsarbete som 

pedagogerna utför för att säkerställa att de insatser som görs är förebyggande och vilar på vetenskaplig 

grund och inte är lösningar som uppstår i situationen. Vi ser att det skulle vara av intresse att göra en 

långtgående studie och följa förändrings och utvecklingsarbetet över tid för att se vilka resultat det får 

för dels pedagogerna som utvecklar detta arbetssätt samt för barnen som får stöttning genom Building 

Blocks matriser. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 

 

 

Kvalitetsskattning 

Datum:         ___________ 
Avdelning:     _____________________________________________________ 
Pedagoger:    _____________________________________________________ 
Mål:                ______________________________________________________ 

Kriterier Ja Nej Osäker Exempel 

1. Använder barnen den största delen av tiden till att leka med 
material och eller med andra barn? 

    

2. Har barnen tillgång till olika aktiviteter under dagen?     

3. Arbetar pedagogerna individuellt, i mindre grupp och helgrupp 
med barnen olika tider under dagen? 

    

4. Är barnens alster i form av teckningar, berättelser och historier 
uppsatta på avdelningens väggar? 

    

5. Är barnen i ett meningsfullt och lärande sammanhang i 
förhållande till deras intressen? 

    



 

 

6. Arbetar barnen i projekt och erbjuds barnen utforskande lek?  

 

    

7. Har barnen möjlighet att leka och utforska utomhus dagligen?      

8. Läser pedagogerna böcker för barnen enskilt och eller i mindre 
grupper under dagen?  

 

    

9. Anpassas verksamheten utifrån styrdokumenten både för de 
barn som är framåt samt för de som behöver ytterligare stöd?    

 

    

10. Känner sig barnen och deras familjer sig säkra och trygga i 
förskolan?  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. 
 

Avdelningens förbättringskriterier 

 
Datum:_____________ 
Arbetslag: _____________ 

Indikator Vad är problemet? Vad kan vi göra? Vem ska göra det? När ska det göras? 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3. 
 

Individuellt bedömningsdokument 

Datum: _____________ 

Namn pedagog:______________ 

Barnets namn:______________ 

Aktivitet Förväntningar i aktiviteten Barnets prestationsnivå 

  Styrkor          ________ 

Medelnivå      _______ 

Orosmoment _______ 

  Styrkor          ________ 

Medelnivå      _______ 

Orosmoment _______ 

  Styrkor          ________ 

Medelnivå      _______ 

Orosmoment _______ 

  Styrkor          ________ 

Medelnivå      _______ 

Orosmoment _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4. 

 

Planeringsdokument sektion 1 

Individualiserat utbildningsmetod idag 

Datum: ____________ 

Pedagogs namn:_________________________  

Barnets namn:___________________ 

Mål/domän Nuvarande delmål 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 5. 
 

Planeringsmatris: sektion 2 

Datum: _______________ 
Lärarens namn:____________________  
Barnets namn:_________________________ 
 

  

Aktivitet Definiera oro/problemområde Vad gör ni i dagsläget? Idé/strategi 

 

 

 

 
 

  

CM___    ELO___  CFIS___ 
 
Beskriv: 

 

 

 

 
 

  

CM___    ELO___  CFIS___ 
 
Beskriv: 

 

 

 

 
 

  

CM___    ELO___  CFIS___ 
 
Beskriv: 

Nyckel: CM = Curriculum modifications = anpassningar, ELO = Embedded learning opportunities = 
Inbäddade lärmöjligheter, CFIS= Child-focused instructional strategies = Individuella stödstrategier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6. 

 

Frågor till förskolechef och specialpedagog 

 

  Hur skattar ni kvalitén av verksamheten på organisation, grupp och individnivå och 

vilka är involverade? 

 

 Vilka förutsättningar finns det i verksamheten för att möjliggöra en inkluderande 

verksamhet?  
 

 Vilka hinder och möjligheter tror ni pedagogerna står inför när det gäller att utveckla 

verksamheten för ALLA barn? 
 

 Hur säkerställs kvalitetsarbetet för en inkluderande verksamhet? 
 

 På vilket sätt arbetar ni med inkludering på era förskolor? 
 

 Vilket stöd finns det att få för pedagogerna? Hur ser processen ut? 
 

 Kartläggs inkluderingsarbetet som sker ute på förskolorna? Om ja, på vilket sätt? 

(Finns det ett färdigt material för detta? Följs det upp? På vilket sätt? Vem ansvarar för 

detta?) 
 

 Sker kartläggningar av inkluderingsarbetet för alla barn på en avdelning eller sker 

kartläggningen för barn i behov av stöd? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7. 

 

Till pedagoger på XXX förskola. 
 

Hej! 

Vi heter Isabell och Nathalie och är förskollärare som läser sista terminen på 

specialpedagogprogrammet på Stockholms Universitet, vi skriver nu vårt slutarbete inom den 

specialpedagogiska yrkesexamen. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur ramverket Building blocks kan möjliggöra en tillgänglig 

lärmiljö för alla barn i förskolan.  

  

Building Blocks riktar sig mot förskolan och då med särskilt fokus till specialpedagogiska situationer 

där samspel mellan barn i behov av stöd och kamrater lyfts fram med exempel från olika aktiviteter 

och rutiner. 
 

Vi vill utifrån de matriser som ingår i Building Blocks kartlägga och utveckla lärmiljön tillsammans 

med pedagogerna. Arbetet utgår ifrån fem nivåer:  

 Nivå ett handlar kvalitetsskattning  

 nivå två om avdelningens förbättringskriterier.  

 nivå tre är en kartläggning på individnivå utifrån det enskilda barnets förutsättningar. 

 nivå fyra syftar till att möjliggöra framåtriktad planering för det enskilda barnet.  

 den femte och sista nivån syftar till att identifiera barnets utmaningar och därigenom planera 

för ett inkluderande arbete.  
 

Vi intar en aktionsforskningsansats som ger oss möjligheten att få undersöka era frågor och tankar om 

specialpedagogiska fenomen som visar sig i verksamheten. Verktyget Building blocks utgår ifrån 

organisation för att sedan övergå till gruppnivå och slutligen leda in på individnivå.  

Vi önskar få tillgång till fem samtal, ett samtal i veckan, om ca 45 min per gång. Om det finns 

möjlighet önskar vi även vid ca tre tillfällen få vara med i verksamheten och observera några 

gemensamt förutbestämda aktiviteter. Vi vill gärna avsluta med ett utvärderingssamtal för att få 

tillgång till era tankar kring arbetet med Building blocks. 
 

Vi tar i denna studie hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att ert 

deltagande är frivilligt och att ni när som helst har rätt att avbryta er medverkan. All insamlad data 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer endast att användas för 

forskningsändamål. 

Vid frågor går det bra att maila eller ringa oss. 
 

Tack på förhand för er medverkan! 

Vänliga hälsningar 
 

Isabell Weber   

042isaweb@student.su.se 
 

Nathalie Lembke  

nale8517@student.nu 
 

Handledare: Eva Siljehag  

eva.siljehag@specped.su.se 
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