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Meta Dest 

Sammanfattning 
Den fysiska miljön i förskolan kan innebära både möjligheter och hinder i arbetet med att skapa en 
inkluderande miljö. För att lyfta vilka faktorer i förskolans utrymme och inredning som påverkar 
kvaliteten och verksamhetens förutsättningar att skapa en miljö som präglas av inkludering och 
delaktighet är det systematiska kvalitetsarbetet viktigt. Denna studie ingår i ett större projekt vars syfte 
är att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter för en inkluderande 
verksamhet för alla barn och för varje barn. Syftet i denna studie är att ta del av några pedagoger och 
barns upplevelser och beskrivningar av den fysiska miljön utifrån ett inkluderingsperspektiv.  

Genom ECERS-metoden har skattning av området utrymme och inredning gjorts enskilt av både mig 
och arbetslaget vilket visade att kvaliteten på avdelningen var låg.  

Utifrån en aktionsforskningsinriktad ansats genomfördes fyra reflektionssamtal med ett arbetslag 
bestående av tre pedagoger där deras beskrivning av tillgänglighet och begränsningar i utrymme och 
inredning synliggörs. Två samtalsintervjuer med sammanlagt fyra barn genomfördes för att lyfta 
barnets röst och subjektrelation till avdelningens fysiska miljö.  

I reflektionssamtalen uttryckte pedagogerna en vilja och flera konkreta förslag till utveckling och 
förändring men beskrev en rad faktorer som skapade hinder, lokalens utformning, barngruppens 
sammansättning, normer, regler och delaktighet. Barnen beskrev både begränsningar och möjligheter i 
miljön utifrån intresse och behov.  

Denna studie har visat på vikten av att göra barnen delaktiga i den verksamhet som rör dem och att 
pedagoger tar deras åsikter i beaktande när de reflekterar över arbetet mot att skapa en inkluderande 
miljö. Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en longitudinell studie som utgår från 
aktionsforskning och ECERS där också barnen är delaktiga för att se hur och om det kan bidra till 
skapandet av en inkluderande miljö och verksamhet?  

 

Nyckelord 
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Inledning 
Förskolan ska hålla hög kvalitet, men vad innebär det? Kärrby (2001) menar att begreppet kvalitet kan 
ses som subjektivt, att våra olika behov och den kultur vi lever i definierar kvalitet. Utifrån detta 
resonemang blir kvalitet ett komplext begrepp i försöket att skapa en enhällig definition. För att en 
förskola ska hålla god kvalitet betonar Skolverket att verksamheten ska arbeta med ett systematiskt 
kvalitetsarbete genom utvärdering och utveckling i riktning mot målen i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2005,2012). Om en förskola lyckas hitta ett bra arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete 
tror jag att detta kommer att gagna alla i verksamheten, både pedagoger, föräldrar och framför all 
barnen då det är utifrån deras förutsättningar, behov och intressen som verksamheten ska utformas. I 
min yrkesroll som blivande specialpedagog ser jag att ett systematiskt arbetssätt i förskolan även är en 
del i det förebyggande arbetet när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. När en verksamhet 
utvärderas synliggörs vilka delar som behöver utvecklas och förändras för att anpassas utifrån barnets 
förutsättningar, behov och intressen (Skolverket, 2007). Detta är en av förutsättningarna för att kunna 
skapa en inkluderande verksamheten (a.a.).  

Det finns inget nationellt verktyg som förskolor ska använda för att systematiskt utvärdera förskolan, 
utan det är upp till varje huvudman att välja metod. Mitt intresse av metoder och verktyg för 
systematiskt kvalitetsarbete grundar sig i möjligheten att kunna skapa en likvärdig förskola med hög 
kvalitet för alla barn. En av de metoder som finns är Early Childhood Raring Scale (ECERS), den 
metod som används i denna studie. Första gången jag läste om ECERS var i en av kursböckerna under 
utbildningen då vi diskuterade kvalitet i förskolan. Vi studenter fick sedan ett erbjudande om att 
genomföra en delstudie i ett större forskningsprojekt på Specialpedagogiska institutionen där 
aktionsforskning utgör den vetenskapliga ansatsen med stöd av ECERS-metoden. Efter ett 
informationsmöte där projektledaren Eva Siljehag berättade om forskningsprojektet och dess 
huvudsyfte: att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter för en inkluderande 
verksamhet för alla barn och för varje barn, antog jag erbjudandet som nu resulterat i denna uppsats.  

ECERS är kortfattat en metod för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, där sju olika områden 
bedöms utifrån en sjugradig skala (1-7). Mina förkunskaper om användande av ECERS-metoden var 
begränsade då den var helt ny för mig. Valet av område skedde genom en aktionsforskningsinriktad 
ansats, vilket innebär att pedagogernas val av problemområde i verksamheten ska styra. Pedagogerna 
diskuterade tillsammans kring vilket område de ansåg relevant att utvärdera och utveckla och 
bestämde sig för att arbeta med området utrymme och inredning (Nylund m.fl., 2010). Den 
aktionsforskningsinriktning som jag använt innebar att jag, med mina teoretiska kunskaper, 
tillsammans med pedagogerna genomfört reflektionssamtal i grupp. Min roll var då att ställa 
reflekterande frågor vars syfte var att lyfta pedagogernas kompetens för att skapa 
förändringsmöjligheter inom området (a.a.). Jag har tidigare arbetat med en form av aktionsforskning 
då jag under specialpedagogutbildningen arbetade tillsammans med pedagoger där vi utvärderade och 
utvecklade ett område i verksamheten genom kontinuerliga reflektionssamtal. Pedagogernas val av 
problemområde blev utgångspunkten för mitt fokus i uppsatsen, den fysiska miljön i förskolan. Min 
förförståelse för den fysiska miljöns betydelse för inkludering i förskola samt mina tidigare 
erfarenheter av att studera den fysiska miljön är begränsad. Under mitt arbete som förskollärare har jag 
berört den fysiska miljön utifrån ett pedagogisk övergripande perspektiv, det är inget område som jag 
ingående och detaljerat reflekterat över eller som lyfts på mina tidigare arbetsplatser. Med hjälp av en 
aktionsforskningsinriktning och samtalsintervjuer med barn, kring den fysiska miljön, kommer jag att 
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kunna vidga min förståelse genom att ta del av deras erfarenheter och olika perspektiv, hur de upplever 
och beskriver den fysiska miljön som de vistas i dagligen. Under min utbildning har jag fått en större 
förståelse för att specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt område och att det därför är en rad faktorer 
som är relevanta att se till i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det är framför allt fyra olika 
kunskapsfält som samspelar med varandra i pedagogiska miljöer och som bör tas i beaktande, det är 
biologi/medicin, psykologi, fysik/teknik och sociologi (Skolverket, 2007). Denna kunskap har ökat 
min förståelse av det relationella perspektivet vilket innebär att barnets förutsättningar och behov ska 
ses ur ett relationellt perspektiv och där undervisning och verksamhet ska anpassas utifrån barnets 
olika förutsättningar och behov (Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), 2008, 
Skolinspektionen, 2012).  

Mitt syfte med studien är att ta del av barn och pedagogers upplevelser och beskrivningar av den 
fysiska miljön, utifrån ett inkluderingsperspektiv. Därför ser jag med stor entusiasm fram mot allt som 
denna studie kommer att ge mig som specialpedagog. Att förvärva ännu fler verktyg i, och få större 
kunskap om, det förebyggande och stödjande arbetet för och med barn i behov av särskilt stöd.  
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Syfte 

Denna studie ingår i ett större projekt vid Stockholms universitet och specialpedagogiska institutionen. 
Detta projekt syftar till att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter för en 
inkluderande verksamhet för alla barn och för varje barn.  
 
Ett delsyfte i denna studie är att utifrån ett inkluderingsperspektiv undersöka några pedagogers och 
barns beskrivningar av förändringsmöjligheter i en förskolas fysiska miljö, dess utrymme och 
inredning.  
 

Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver och upplever pedagogerna den fysiska miljön?  
2. Hur skattar pedagogerna utrymme och inredning utifrån ECERS? 
3. Hur beskriver och upplever barnen den fysiska miljön? 
4. Vilka möjligheter och hinder beskrivs för inkludering i den fysiska miljön? 
5. Hur beskriver pedagoger och barn utvecklings- och förändringsmöjligheter? 
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Bakgrund 
Under denna rubrik kommer jag först att redogöra för de rådande styrdokumenten i förskolan, 
Salamancadeklarationen, Barnkonventionen, läroplanen för förskolan, Miljöbalken och 
Socialstyrelsen, hur de behandlar området fysisk miljö med barnet i centrum. Sedan ger jag en 
historisk tillbakablick där Barnträdgården, Barnstugeutredningen och Pedagogiskt program för 
förskolan belyses med fokus på den fysiska miljön utifrån ett barnperspektiv.  

Därefter kommer jag att lyfta tidigare forskning kring pedagoger och barns upplevelser och 
beskrivningar av inne- och utemiljöns betydelse för möjligheter och hinder i verksamheten. Vidare 
beskrivs inkluderingsbegreppet och hur det kan ses i förhållande till den fysiska miljön i förskolan. 
Inkludering förutsätter barns delaktighet vilket är en aspekt som kan föras samman med både 
pedagogernas och barnens beskrivningar och upplevelser kring förskolans utrymme och inredning. 

Avslutningsvis avhandlas begreppet kvalitet, utvärdering och utveckling, och betydelsen av det 
systematiska kvalitetsarbetet för att skapa en inkluderande verksamhet anpassad utifrån barnets behov 
och intresse. En av de metoder som kan användas vid systematiskt kvalitetsarbete är ECERS, vilket är 
den metod som använts i denna studie och beskrivs under den sista rubriken i detta avsnitt.  

Styrdokument  

Salamancadeklarationen och Barnkonventionen 

Hur förskolan arbetar för att främja inkludering är ett prioriterat område i Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 2006). Genom att arbeta för en inkluderande verksamhet för alla barn och barn 
i behov av särskilt stöd kan förutsättningar skapas för att barnets möjligheter till lärande främjas och 
kan då leda till en lyckad inkludering i den reguljära skolundervisningen. En del i detta är att de 
pedagogiska program som används i förskoleverksamheten systematiskt utvärderas och utvecklas för 
att främja enskilda barns delaktighet och utveckling i den fysiska, intellektuella och sociala miljön. De 
metoder som används för att förändra och anpassa verksamheten för barn i behov av särskilt stöd 
gynnar alla barn då det bidrar till en förändring som leder till att verksamheten utvecklar en rikare 
lärmiljö (a.a.).  

Enligt Barnkonventionen (UNESCO, 2009, artikel 31) har alla barn har rätt till lek och vila vilket även 
är något som förskolan måste tillgodose. Genom pedagogernas kunskap och kompetens och barnens 
delaktighet vid utformande av utrymme och inredning i verksamheten kan förutsättningar för detta 
skapas (a.a.). 

Verksamhetsansvarig ska alltid se till barnets bästa vid alla beslut och åtgärder som tas, vilket innebär 
att de ska utgå från myndigheternas normkrav för att bl.a. trygga barns hälsa, säkerhet och rätt till 
inkludering (UNICEF, 2009, artikel 3). Inkludering innebär här att barn i behov av särskilt stöd har 
rätt till undervisning och utbildning i ordinarie verksamhet, där den fysiska lärmiljön ska anpassas för 
att barnet ska kunna lära och utvecklas både fysiskt och psykiskt (a.a. artikel 23 & 29). 

De myndighetskrav som finns i samhället kring hur förskolans verksamhet ska uppnå alla barns rätt till 
inkludering och delaktighet i den fysiska miljön finns bland annat beskrivet i skollag (Skollag, 
2010:800) och läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

  



 
 

5 

Skollag och läroplan för förskolan  

Inför revideringen av den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skrev regeringen ett förslag 
om förtydligande i läroplanen. Där poängterade de bland annat att förskolan inte till fullo utnyttjar 
möjligheterna att stimulera barnets utveckling och lusten att leka och lära. De lyfter även att målen i 
förskolan ska anpassas utifrån barnets ålder och utveckling och att den pedagogiska verksamheten inte 
ska genomföras i klassrumsliknande former (Utbildningsdepartementet, 2008).  

Det finns ingen lagstiftning kring hur den fysiska miljön i förskolans lokaler ska vara utformade och 
inredda. Barnombudsmannen (BO, 2012) skrev i ett remissvar till gällande skollag (Skollagen, 2010) 
att de anser att Skolverket behöver förtydliga vad en ändamålsenlig lokal innebär samt att de anser att 
barnen ska ha tillgång till en säker och trygg utemiljö. Detta fick inget gehör då det i skollagen 
fortfarande står att förskolans lokaler och inredning ska vara utformade så att syfte med verksamheten 
kan uppfyllas (Skollagen, 2010:800). Ett förtydligande görs i läroplanen för förskolan, där det beskrivs 
att förskolemiljön ska vara innehållsrik och inbjudande och att miljön i förskolan bör utformas utifrån 
barnens behov och intressen (Skolverket, 2010).   

I Allmänna råd för kvalitet i förskolan (2005, s. 20) betonar man att förskolans fysiska miljö ska 
utformas utifrån möjligheten att skapa en pedagogisk variation: 
 

/…/ lokalernas storlek och utformning, utemiljö och material ska underlätta för förskolan att genom 
en pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran, omsorg och lärande. /…/. Förskolan ska erbjuda barn 
en trygg miljö som utmanar, lockar till lek och aktivitet samt inspirerar barnen att utforska 
omvärlden. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

 

Det är upp till huvudmannen att barn erbjuds en god miljö i förskolan, att utrymme och inredning ger 
förutsättningar för lärande och utveckling (Skollagen, 2010:800). I Kap 8 betonas att:  

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. /…/. 
 

Miljön i förskolan ska vara utformad utifrån barnens ålder där deras fantasi och kreativitet ges 
utrymme, vilket innebär att barnen ska ha möjlighet att byta aktiviteter under dagen, både inomhus och 
utomhus (Skolverket, 2010b). Både inne- och utemiljön ska vara utformad så att personalen kan ha 
uppsikt över barnen, utifrån ett pedagogiskt- och säkerhetsperspektiv, då det underlättar kontakt 
mellan barn-barn och personal-barn (Skolverket, 2005).  

Förskolan ska även skapa utvecklande utrymmen och inredning för lek, bild, musik, rörelse, drama 
och sång. Genom att erbjuda barnen tid och utrymmen där de kan leka utan avbrott och där lekmiljöer, 
både inne och ute innehåller inspirerande material, stimuleras och utvecklas barnens kreativitet och 
lärande (a.a.).  

När det kommer till hur förskolans miljö utformas ska verksamheter, utifrån Barnkonventionen 
(UNESCO, 1989, artikel 23), se till hur miljön kan påverka barns hälsa och säkerhet och därför alltid 
se till barnets bästa i alla beslut som tas. En lag som finns kring barns hälsa och den fysiska miljön i 
förskolan är Miljöbalken (Miljödepartementet, 1998), där framgår hur huvudmän bör och ska agera för 
att utforma en god och hälsofrämjande miljö i förskolan.  
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Miljöbalken och Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen (2011) kräver att förskolornas ledning och ansvarig kommun känner till miljöbalken 
(Miljödepartementet, 1998) och de hänsynsregler som ligger till grund för kravet av utförande av 
egenkontroll.  

Miljöbalken (Miljödepartementet, 1998) är en lag som skapats för att se till naturen och människors 
hälsa och välmående. I miljöbalkens 1 kap, § 1 står: 

§ 1. Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
 

Tillämpning av balken innebär bl.a. att (a.a.): 

• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 

• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 

 
Egenkontroll innebär att alla förskolor ska dokumentera det systematiska arbetet med att identifiera, 
förebygga och åtgärda brister i verksamheten (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsen (2007) har 
sammanfattat de hänsynsregler, utifrån Miljöbalken (1998, 2 kap, § 2-5 ), som ligger till grund för 
egenkontrollen och några av dessa är: 

Kunskapskravet. Verksamhetsutövaren måste ha den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön. 

Försiktighet. Redan risken för en olägenhet för människors hälsa eller miljön innebär en skyldighet att 
vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. 

En del i de systematiska egenkontrollerna är att verksamheten utför regelbundna skyddsronder på 
förskolans alla avdelningar för att kunna uppmärksamma och åtgärda eventuella brister 
(Miljökontoret, 2010). Några av förslagen på områden som bör finnas med vid skyddsronder (s. 6): 

 
• Underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning. 
• Städning där det framgår hur, hur ofta och av vem städningen ska utföras. 
• Hygien- och smittskydd. 
• Olyckor och andra tillbud, till exempel allergireaktioner. 
• Regelbunden kontroll av ventilationen. 
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Socialstyrelsen (2011) har tagit fram en vägledning, utifrån miljöbalken (Miljödepartementet, 1998), 
för tillsyn och egenkontroll av förskolor där miljön ska granskas. De som utför tillsyn på förskolor är 
kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör medan egenkontrollen utförs av enskild verksamhet. Det 
som ska granskas är bl.a.: 

 
• Buller 
• Temperatur 
• Hygien och att undvika smittspridning 
• Allergifrågor  
• Utemiljö 

Sammanställning av punkter både vid tillsyn och egenkontroll (Socialstyrelsen, 2009) 

Hur egenkontrollen genomförs och vad den innefattar bestäms av varje enskild kommun och utifrån 
varje enskild förskolas förutsättningar (Socialstyrelsen, 2011).  

Socialstyrelsen genomförde 2009 ett nationellt tillsynsprojekt där de ville undersöka förskolors 
egenkontroll, med fokus på hygien och smittspridning. Resultatet visade att det är många förskolor 
som saknar kunskap om hur egenkontrollen ska genomföras och dokumenteras. De betonar i rapporten 
att det är verksamhetsansvarig som har ansvaret för att tillägna sig kunskapen för att kunna säkra 
barnens hälsa, att de genom systematisk och dokumenterad egenkontroll ska se till att personalen på 
förskolan identifierar, upptäcker, förebygger och åtgärdar eventuella risker ur både miljö- och 
hälsosynpunkt (Socialstyrelsen, 2009). 

I dokumentet (Socialstyrelsen, 2009) påpekas att de inte kan ta fram riktlinjer för hur många barn som 
ska vistas i lokalerna, dvs. hur många barn per kvadratmeter. Anledningen till det är att de anser att det 
är beroende på hur lokalerna disponeras samt (a.a., s.1): 

/…/vilken pedagogik som bedrivs eller hur mycket man är utomhus. 
 
I den aktuella kommunens informationsmaterial (Miljökontoret, 2010) utifrån miljöbalken har de bl.a. 
konkretiserat hur förskolans inne- och utemiljö bör utformas. De rekommenderar minst 7,5 kvm per 
barn, en takhöjd på minst 2,7m och ett naturligt dagsljus, vilket innebär att fönstrens yta ska täcka 10% 
av golvytan samt att barnen ska ha möjlighet att se ut (a.a.). 

Att se till rekommendationerna och genom att en verksamhet systematiskt upprättar ett gott miljö- och 
hälsoskyddsarbete, i form av egenkontroller och skyddsronder, kan vara en bidragande faktor till en 
verksamhets förutsättningar att kunna möta barns olika behov och skapa en inkluderande miljö 
(Socialstyrelsen, 2009).  

Varför och hur alla de ovan nämnda styrdokumenten framkommit och formulerats kan kanske förstås 
genom att se till förskolans verksamhetshistoria och de då rådande styrdokumenten.  

Barnträdgården  

Under denna tid (1889-1947) var det Fröbels idéer som präglade verksamheten i barnträdgårdarna. 
Hans lära talade för en utvecklingspedagogik där barnens skulle fostras till att tänka självständigt 
genom att själva få pröva på och förstå omvärlden och dess funktioner (Lindahl, 1998).   

Institutionerna skulle vara små och utformandet av barnträdgårdarnas utrymme och inredning utgick 
från hur ett hem såg ut (Vallberg Roth, 2002). Innemiljön bestod oftast av ett byggrum och en dockvrå 
då det avspeglade den bonde- och hantverkskulturen som rådde då omvårdnad och hantverkssysslor 
var en stor del i hemmet. Det kunde även finnas en bokvrå där barnen fick tillgång till litteratur. Målet 
med verksamheten var att förbereda barnen för ett kommande yrkesliv (a.a.).  
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Utifrån Fröbels lära innehöll barnträdgårdarna lekmaterial som bestod av ”Fröbels lekgåvor”, 
exempelvis (Vallberg Roth, 2002, s.66): 
 

• Boll 
• Klot 
• Tärning 
• Vals 
• Byggning med klossar 
• Figurläggning med skivor 
• Räkning med trästickor 
• Modellering 
• Teckning 
• Pappersvikning 

 

1935 kom Alva Myrdal med kritik mot Fröbels lekgåvor då hon ansåg att de var för avancerat för de 
yngsta barnen. Detta ledde till att hon upprättade en lista på de leksaker som ansågs lämpliga för inne- 
och utelek (a.a.). Myrdal ansåg att bygg- och dockleksaker skulle dominera fram tills att barnen var 
fyra år för att sedan, när barnen var mellan fem och åtta år, uteslutande skulle använda bygg- 
konstruktion- och snickarmaterial (a.a.).  

Hur verksamheterna kunde se ut under denna tid gestaltas här av en barnsköterska som 1938 arbetade 
på en barnkrubba (en del i barnträdgården) (Holmdahl, 2000, s.156-157): 

Som mest hade vi 22 barn. /…/. Man skulle ge mat, tvätta och snyta. Man hade nästan aldrig tid att 
sätta sig med en unge. Barnen fick sysselsätta sig själva. /…/. Vi hade inte tid att låta barnen äta 
själva.  

 
Utrymmena bestod oftast av fyra salar, två för spädbarn och två för barn mellan två och sju år, och i 
dessa kunde det vara upp till 30 barn per avdelning (Holmdahl, 2000).  
Lokalerna var under denna tid undermåliga och dåligt underhållna vilket ledde till att de uppkom 
önskemål om tillsyn. 1938 publicerade Alva Myrdal en utredning om tillsyn där hon menade på att 
barnkrubbans funktion endast var att göra det möjligt för modern att arbeta och att dess uppgift då var 
att ge barnen den tillsyn som mödrarna inte kunde ge. Myrdal ville istället att det skulle satsas mer på 
pedagogiska förskolor (Befolkningskommissionen, 1938).  
Förskolornas mer pedagogiska fokus och uppdrag kom att bli tydligt framskrivet i den utredning som 
initierades 1968. Utredningens inriktning präglas av demokratiska värderingar och betydelsen av 
omsorg för att skapa likvärdighet mellan barnens uppväxtvillkor (Barnomsorg och skolakommittén, 
1997). Resultatet av utredningen redovisades i Barnstugeutredningen (1968 års barnstugeutredning, 
1972). 
 

Barnstugeutredningen  

Innemiljö 

I utredningen beskrivs att förskolans inne- och utemiljö ska komplettera varandra men det ska också 
vara möjligt att utföra liknande aktiviteter både inne och ute (1968 års barnstugeutredning, 1972). 
Utemiljön ska erbjuda aktiviteter som inte är möjliga utomhus, ex. gräva, åka pulka och cykla.  

Utrymme i innemiljön ska vara anpassat så att livliga lekar och lugna aktiviteter inte ska störa 
varandra. Planlösningen ska utformas så att måltider, sömn/vila och lekar inte inkräktar på varandra 
samt att den ska skapa förutsättningar för individualisering och smidiga övergångar mellan aktiviteter. 
En lokal som inte är utformad efter dessa premisser kan göra att barn och pedagoger på ett negativt 
sätt måste underordna sig striktare regler och rutiner.  
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När det kommer till ljuset i lokalerna är barn beroende av god belysning för att bl.a. 
begreppsbildningen och att kunna urskilja färg och form. Ljuset har även en emotionell effekt där det 
kan skapa trygghet när barnen ex. ska vilostund och när de lyssnar på saga.  

Förskolelokalernas planlösningar rekommenderas innehålla två rum, förutom toalett och hall. Ett rum 
ska användas till lek och måltider och det andra till lek och vila/sova. Förutom dessa utrymmen 
rekommenderas det att finns mindre grupprum, ex. verkstad, bild och lekkök (a.a.).  

 

Utemiljö 

Förskolegården bör ligga i direkt anslutning till lokalerna så att barnen fritt kan gå in och ut (1968 års 
barnstugeutredning, 1972). Barnen ska kunna röra sig fritt och själv kunna välja vilka och vad de ska 
leka med och de ska själva få bestämma hur länge. Utredningen menar på att förskolan ska erbjuda 
material som barnen kan bygga fritt med och de ska kunna gräva och leka med sand och vatten. Det 
ska även finnas naturliga platser för, grovmotoriska aktiviteter som att kunna springa, gå uppför och 
nedför på olika platser (ex. kullar), gunga, balansera, göra kullerbyttor, åka rutschkana och cykla. 
Detta är aktiviteter som gör att barnen utvecklas både fysiskt och psykiskt.  

Vidare ansågs att förskolans utemiljö ska ge barnen en variationsrik miljö där planeringen ska utgå 
från att det är barnen själva som ska välja aktivitet (a.a.).  

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Barnstugeutredningen betonar att förskolemiljön kan innebära hinder för barn med 
funktionsnedsättning (1968 års barnstugeutredning, 1972). Det innefattar barn med fysiska, psykiska, 
sociala, språkliga eller känslomässiga särskilda behov. För dessa barn är det viktigt att miljön 
anpassas, att deras utveckling stimuleras och att de har möjlighet att delta i verksamheten. Detta gäller 
även barn som ligger i riskzonen att utveckla svårigheter, att miljön anpassas för att förebygga 
uppkomsten av svårigheter.  

För att anpassa miljön krävs att varje enskilt barns behov tas i beaktande, de menar på att det inte finns 
några generella anpassningar i förskolemiljön. Däremot ska de olika anpassningarna som förskolor gör 
redovisas till en central enhet för att denna information sedan ska finnas tillgänglig för andra förskolor.  

I barnstugeutredningen belyser man att miljön i förskolan kan skapa hinder för barn i behov av särskilt 
stöd och att man därför utifrån varje enskilt individ och funktionsnedsättning måste ta miljön, och då 
även den fysiska miljön, i beaktande för att på så sätt anpassa verksamheten.  

Barnstugeutredningen tar även upp specifika siffror som de ansåg vara lämpligt när man ser till 
kvadratermeteryta som barnen skulle ha till förfogande. Varje barn skulle minst ha 50 kvm, varav 15-
20 kvm av dessa skulle räknas till lokalytan inomhus, det betyder då att 30-35 kvm per barn skulle 
man räkna med ute på förskolegården (a.a.).  

 

Material 
I utredningen har man specificerat hur den rumsliga miljön, utrymme och inredning, bör utformas och 
innehålla (inomhus och utomhus) (1968 års barnstugeutredning, 1972): 

I det rum där barnen sover ska finnas möjlighet till ögon- och hörkontakt till pedagogerna om de 
befinner sig utanför rummet. För de yngre barnen bör finnas möjlighet till grovmotoriska övningar 



 
 

10 

såsom att springa, krypa över och under och springa. Det bör även finnas material och utrymme för 
rörelseaktiviteter både inomhus och utomhus, ex. klättra, hoppa, gunga, klättra och cykla. 

Det ska finnas tillgång till föremål som barnen kan utforska och undersöka, ex. klossar, vatten, sand, 
lera, kritor, saxar, verktyg och vattenfärg. De förvaringsutrymmen som finns för olika föremål ska 
vara tillgängliga för barnen.  

Barnen bör ha tillgång till skumgummidynor, dockor, bilder och böcker samt musikinstrument för att 
uppleva ljud, rytm och rörelse och det bör även finnas spegel och enkla utklädningskläder.  

Visst material ska även vara formbart för att barnen ska kunna konstruera och använda till olika 
ändamål, ex. klossar i olika storlekar och material som kan användas på olika sätt.  

Utifrån ålder utökas tillgången till material inom de olika områdena, ex att vatten och sandlek 
utvecklas till experiment med volym och vikt och att barnens tillgång till bildmaterial utökas (a.a.).  

Barnstugeutredningens tydlighet och formuleringar kring förskolans fysiska miljö var något som till 
stor del kvarstod när förskolan nio år senare (1987) fick ett nytt styrdokument, Pedagogiskt program 
för förskolan. 

Pedagogiskt program för förskolan  

 

Miljö och tillgänglighet 

Förskolan bör utforma inne- och utemiljön så att den anpassas till den pedagogiska verksamheten och 
dess innehåll (Pedagogiskt program för förskola, 1987). Rörelselek, måltider, sova/vila, våtlek och 
snadlek kräver att den fysiska miljön utformas efter ändamål. Lokalernas och inredningens dimension 
ska även vara lämplig utifrån barngruppens storlek och möjlighet till avskildhet och vila.  

Det material och den utrustning som finns på förskolan ska vara möjlig att anpassa utifrån gruppens 
behov, där både pedagoger och barn ska kunna påverka innehållet. Om förskolan har en god 
utformning, en logisk och tydlig planlösning, leder det till en verksamhet som stimulerar till barnens 
samspel och kontaktsökande.   

De utrymmen och inredning som finns i innemiljön och utemiljön på förskolan bör kunna 
kompletteras utifrån barnens behov och intressen. För barn i behov av särskilt stöd kan anpassning 
behöva göras på individ eller gruppnivå, beroende på vilken förändring som behövs göras för att 
barnet ska ha samma möjligheter att delta i verksamheten (a.a.). 

 

Rörelse 

I pedagogiskt program för förskolan beskrivs barns rörelsebehov, att barn som växer måste få öva sig i 
att behärska sin kropp och att denna rörelseglädje ska tas tillvara på förskolan (Pedagogiskt program 
för förskola, 1987). Genom rytmik-, dans och rörelselekar skapas goda möjligheter för barnen att 
stärka kroppsuppfattningen och barnets identitet, vilket är grundläggande för att barnet ska utveckla 
finmotorik och kommande läs- och skrivinlärning.  

För de äldre barnen måste förskolan kunna tillgodose deras utökade rörelsebehov genom att erbjuda 
väl anpassade utrymmen och redskap, både inomhus och utomhus. Barnen bör få utöva olika rörelse- 
och danslekar, bollekar och få ta del av friluftsliv. Barnen ska även ha möjlighet att öva sig på olika 
finmotoriska aktiviteter, ex. klippa, knyta och klistra (a.a.).  
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Inne- och utemiljön på förskolan har betydelse för hur barnens vardag ser ut samt vilka möjligheter 
som skapas för samspel och utveckling, både fysiskt och psykiskt. 

Forskning och undersökningar 

Inne- och utemiljö 

Förskolans miljö innefattar både psykiska och fysiska perspektiv där de olika delarna är utrymme, 
inredning och klimat/kultur på förskolan (Björklid, 2005). För att kunna skapa förutsättningar där 
dessa aspekter kan samspela, där både lugna och livligare lekar kan förekomma, måste lokalerna vara 
rymliga och utformade för detta. I en förskola med trånga utrymmen kan miljön bidra till att barnen 
blir mer hänsynstagande men den kan även skapa fler konfliktsituationer (a.a.).  

I studien, Rum, barn och pedagoger, (Eriksson Bergström, 2013) undersöker författaren vilket 
handlingsutrymme barnen har i förskolans fysiska miljö och relationen mellan barn, fysiska miljöer 
och pedagoger. Hon beskriver, precis som i den aktuella kommunens rekommendationer utifrån 
Miljöbalken, att varje barn bör ha 7,5 kvm till förfogande. Detta menar hon är något som vissa 
huvudmän kringgår genom att de räknar alla ytor i förskolan, exempelvis förråd och kök, trots att det 
är utrymmen som barnen inte har tillgång till (Eriksson Bergström, 2013). Detta gör att antalet barn 
som vistas i förskolans lokaler ökar i och med stora barngrupper. Detta är något som också 
behandlades i Fri att leka och lära (Utredningen om barns säkerhet i förskolan, 2013) vars syfte var att 
utreda och föreslå åtgärder för hur förskolan kan arbeta med förebyggande arbete kring barns säkerhet.  
Där framkommer det att många kommuner menar att de enligt skollagen (2010) är tvungna att erbjuda 
en förskoleplats inom fyra månader vilket bidragit till de stora barngrupperna. I tillsynsbeslut är de 
brister som framträtt just de stora barngrupperna och inne- utemiljön då dessa bidrar till att pedagoger 
inte har möjlighet att ha överblick över alla barn (Utredningen Barns säkerhet i förskolan, 2013). 
Svårigheter att överblicka gör att den fysiska miljön och säkerhet hänger samman då det är en 
förutsättning för att barns aktiviteter i förskolan ska vara trygg (a.a.). Ansvaret för att se till att 
förskolan har en god miljö ligger hos huvudmannen och i vissa fall på fastighetsägaren. För att 
klargöra vem som har ansvaret är det därför viktigt att dessa olika instanser samarbetar för att kunna 
skapa en trygg och säker miljö för barnen på förskolan (a.a.).  

Persson (2008) belyser också den fysiska miljön och förklarar att förskolor av idag ursprungligen är 
byggda för mindre barngrupper än vad det idag är på många platser, vilket gör att möjligheterna 
begränsas till att arbeta på det sätt pedagoger och barn skulle önska. 

 

Tillgänglighet och begränsningar 
 
Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, 
studerat miljöns betydelse för barns vistelse och subjektskapande i förskolan. Hon såg i sin studie att 
den leksakskultur som fanns bland barnen, exempelvis datorspel, rymdfigurer och science 
fictionfigurer, inte fanns representerade i förskolans utbud (Nordin-Hultman, 2004).  Med detta vill 
hon belysa hur förskolans lekmaterial speglade hur förskolan för vidare traditioner och trygghet då det 
som erbjuds saknar nyhetsvärde och spänning. Det hon kunde se var att det på förskolorna ofta fanns 
ett stort utbud av material och leksaker, men att det var något som barnen ofta hade liten tillgång till, 
det som erbjöds barnen var inte speciellt utmanande och ofta variationslöst (a.a.).  

Björklid (2005) menar att material, inredning och utrymme ska vara lättillgängliga och inbjuda till 
utforskande och upptäckande för att barnen på så sätt ska kunna vara delaktiga i sitt eget lärande 
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utifrån intresse. Utrymme och inredning bör även vara lättillgängligt i sitt utformande för att barnen 
självständigt ska ha möjlighet att ändra miljön så att det kan anpassas till olika lekar och aktiviteter 
och för att de inte ska behöva vara beroende av hjälp från pedagogerna (Eriksson Bergström, 2013, 
Björklid, 2005, Persson, 2008 ). 

Nordin-Hultman (2004) såg i sin studie att de utrymmen och material som barnen inte själva hade 
tillgång till var rum för skapande och konstruktion, exempelvis målarrum, ateljé, våtrum och 
snickarrum, då dessa rum ofta låg en bit från avdelningen. Att material är uppdelat i olika rum som är 
mer eller mindre lättillgängliga, att material placerats i olika höjd, var något som framträdde på många 
förskolor i studien (a.a.). Det som var lågt placerat var det material som användes ofta medan övrigt 
material fanns högt upp och därmed otillgängligt för barnen, detta gjorde att en betydande del av 
materialet inte var menat att barnen på egen hand skulle ha tillgång till. Begränsningen av 
materialutbudet och avsaknaden av variation gjorde att det skapades få tillfällen till att laborera med 
olika typer av material (a.a.). Hon beskriver vidare att det utbud av material som fanns till hands oftast 
var neutralt och diskret utformade vilket inte lockade till aktivitet och då i sin tur gjorde att barn inte 
hittade material som de koncentrerat kunde uppehålla sig vid. Bristen på varierat och lockande 
material menar hon kan vara en bidragande orsak till att det idag är många barn som upplevs ha 
koncentrationssvårigheter (a.a.). Barnens förmåga att koncentrera sig kunde också Eriksson-Bergström 
(2013) i sin studie se var beroende av utrymme och material. Hon såg att de utrymmen som var 
indelade i mindre och mer neutrala lekhörnor med material som inte hade förutbestämda 
användningsområden, bidrog till att barnen kunde leka mer utforskande och koncentrerat. Medan de 
utrymmen som mestadels hade förutbestämt material och inredning, exempelvis dockvrå, i hög grad 
ledde till att barnen lekte det som förväntades av dem, i detta fall familjerelaterade rollekar (Eriksson 
Bergström, 2013). Antalet barn i förskolan som upplevs ha koncentrationssvårigheter och sociala 
svårigheter ökar vilket gör att behovet av specialpedagogiska insatser och extra resurser i allt högre 
grad efterfrågas (Nordin-Hultman, 2004). Orsaken till det kan vara att förskolan som institution och 
dess pedagogik idag ställer stora krav på barnen (a.a.). Förskolan är ofta organiserad utifrån normen att 
alla barn är lika vilket gör att olikhet betraktas som en avvikelse. Barn kommer till förskolan med 
olika erfarenheter och olika bakgrund vilket gör att förskolan måste erbjuda aktiviteter och anpassa 
verksamheten utifrån detta. Det framgick i undersökningen att förskolans utrymme och inredning 
generellt var homogena vilket betyder att variationen på material och aktiviteter begränsar det enskilda 
barnet till att kunna skapa meningsfullhet, lärande och utveckling (a.a.). Nordin-Hultman menar att 
förskolans pedagogik kan vara en bidragande orsak till att barn utvecklar svårigheter vilket sedan ökar 
risken för att barn uppfattas som avvikande (a.a.). 

Eriksson-Bergströms (2013) resultat visade att förskolans fysiska miljö kontrollerade och i hög grad 
styrde barnens handlingsutrymme och även att miljön användes till att styra och organisera 
barngruppen. Hon såg att de tillfällen där barnen själva fick välja präglades av pedagogernas 
förväntningar på hur aktiviteten skulle genomföras, barnen prövade sig fram för att till slut bli 
begränsade av rådande normer och regler. Barnen kunde ges frihet och utrymme i leken, men endast 
inom ramen för rådande normer och regler, bröts dessa påminde pedagogerna om de regler som gällde. 
Det var inte förrän pedagogerna var frånvarande som barnen kunde gå bortom de förutbestämda 
normerna och reglerna i leken. På grund av detta visade det sig att barnen i den fria leken föredrog att 
vistas i utrymmen där pedagogerna inte befann sig även fast utrymmet inte hade så stor variation av 
material att utforska. (a.a.) Även Nordin-Hultman (2004) kunde se att förskolor ofta präglades av 
regler där barnen skulle anpassa sig till miljön och där deras möjlighet till delaktighet över utrymme 
och aktiviteter var låg. En förklaring till detta menar hon kan vara att förskolan som institution är 
reglerad där rutiner skapar en miljö som både barn och pedagoger fogar sig efter (a.a.).  
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I Utredningen Barns säkerhet i förskolan (2013) betonas att barnen utifrån egna behov ska ges 
möjlighet att tryggt kunna upptäcka och utforska förskolans alla utrymmen, både inomhus och 
utomhus, därför måste den fysiska miljön och säkerheten tas i beaktande. Brister säkerhet och trygghet 
kan det bidra till att barnens lek och rörelsefrihet minskar vilket då också påverkar barnens 
utvecklingsmöjligheter (a.a.). 

 

Grovmotorik i förskolan   
 
I Nordin-Hultmans (2004) undersökning visade det sig att de flesta förskolor betonar vikten av 
grovmotorik genom att det finns utrymme och inredning som uppmanar till rörelse. Det består ofta av 
specifika rörelserum eller kombinerade rum där både grovmotorik och övriga aktiviteter kan utföras 
inomhus. Vissa förskolor delade rörelserum med fler avdelningar medan andra hade egna rum inne på 
avdelningen (a.a.). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a, s.10) finns en mening som belyser 
motorikens betydelse, där står att förskolans mål är att alla barn: 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 
 

Förutom möjlighet till rörelseaktiviteter inomhus ska alla barn i förskolan ha tillgång till en utemiljö 
för lek och aktiviteter. En förskolegård som lockar till fysisk aktivitet och utevistelse är viktigt. Om 
gårdens utformning är god skapas förutsättningar för viljan och möjligheten till att använda sig av 
utomhuspedagogik (Faskunger & Faskunger, 2007). En annan viktig del i förskolebarns utevistelse 
betonas i Statens offentliga utredning kring hälsa (Nationella folkhälsokommittén, 2000). De kunde se 
ett samband mellan omfattningen av utevistelsen och barnens stresstillstånd, koncentrationsförmåga 
och utveckling av grovmotorik. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) utförde en studie där de vill få ökad kunskap om vilka 
strategier som fanns för barns inflytande och delaktighet i förskolans fysiska uterum. De menar att 
barn och pedagoger ofta inte har så stor möjlighet att påverka hur förskolans gård utformas eftersom 
att det ofta är ålagt arkitekter, planerare och förvaltare. De lyfter hur gårdens utrymme och inredning 
utformas, exempelvis växtlighet, lekmaterial och staket, visar på vilka möjligheter barnen har till 
gemenskap och avskildhet (a.a.).  

Ett av resultaten i Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) studie visade att de flesta barnen ansåg att de, 
själva eller tillsammans med en kompis, fick bestämma över sin egen lek på gården. De kunde se att 
de äldre barnen rörde sig över hela förskolegården medan de yngre barnen höll sig närmare 
pedagogerna, eller så trodde de att det möjligtvis var pedagogerna som såg till att hålla sig nära de 
yngsta barnen. Att de äldre barnen rör sig över hela gården förklarar de med att det i kartläggningen 
visade sig att de hade ett behov av lek i avskildhet (a.a.).  

Skolinspektionen (2012) kunde i sin tillsyn se att många förskolor gav en oreflekterad bild av 
förskolegården där förskolor endast menade att utevistelsen var ett tillfälle för barnen att få träna 
grovmotorik. De menar att många förskolor inte utnyttjar utemiljöns alla möjligheter till lek och 
lärande (a.a.). De hinder som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) kunde se vara bristande 
tillgängligheten till och utbud av lekmaterial på gården och även hur det förvarades och presenterades 
för barnen för att locka till lek.  

Vad barn får göra och inte göra ute på gården är ofta bestämt utifrån de normer och (säkerhets)regler 
som råder. Detta var en del av det som studien fokuserade på vilket skapades givande diskussioner 
mellan pedagogerna och även med barnen kring utemiljön (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2011). 
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Resultatet blev att pedagogerna uppvärderade barnens förmåga att själva ta ansvar, utifrån den egna 
förmågan. Det ledde till att det som tidigare setts som ”farliga” områden nu blev utrymme där barnen 
tilläts utforska och själva upptäcka vad som kan vara farligt (a.a.). Detta lyfts även i Utredningen 
Barns säkerhet i förskolan (2013) där det framkom att kommuner involverat barnen i både inne- och 
utemiljön, där de fått utöva delaktighet och inflytande kring den fysiska miljön och säkerhet i form av 
barnskyddsronder och säkerhetsutbildning.  

Inkludering och delaktighet i den fysiska miljön 

För att skapa en inkluderande miljö som är säker och trygg är barnets delaktighet viktig. Detta betonar 
Ahlberg (2009) då hon beskriver att steget inte är långt mellan begreppen delaktighet och inkludering 
eftersom att en förutsättning för inkludering är delaktighet. Därför är det viktigt att förskolan ser till 
vilka möjligheter och hinder som finns för att kunna främja alla barns rätt till inkludering (a.a.). 

Begreppet inkludering kan ibland användas utan att människor riktigt vet vad det innebär (Skidmore, 
2004) Orsaken till det kan bl.a. vara att begreppet inkludering har sitt ursprung i specialpedagogik och 
oftast nämns i specialpedagogiska sammanhang (Haug, m.fl., 2006). Det kan bidra till att begreppet 
endast lyfts i samband med specialpedagogik vilket kan resultera i att alla delar i verksamheten inte 
blir delaktiga i förändringsprocessen mot ett inkluderande arbetssätt (a.a.). En annan orsak kan även 
vara att begreppet inkludering kan definieras på olika sätt. Den dominerande definitionen av 
inkludering innebär att ett barn inte endast ska vara fysiskt placerad i en grupp, barnet ska ingå i 
gruppens sociala gemenskap och ha samma möjlighet till delaktighet och inflytande (Odom m.fl., 
2011). Intentionerna med inkludering är att barn med intellektuella, emotionella och (lindriga) fysiska 
svårigheter ska ingå i den ordinarie verksamheten då det bidrar till utveckling och lärande (Odom, 
2011, Yeo m.fl., 2011). Det innebär också ett erkännande av mångfald och skapar en känsla av 
tillhörighet vilket i sin tur genererar möjligheter för att kunna påverka diskriminerande attityder i 
samhället (a.a.). Inkludering är framför allt också en förutsättning för att kunna skapa en likvärdig 
förskola och utbildning för alla barn (Ahlberg, 2009, Yeo m.fl., 2011). 

För att uppnå inkludering och delaktighet finns en rad olika faktorer som påverkar hur väl en 
verksamhet lyckas. Några av dessa faktorer är enligt Ahlberg (2009, s. 86-94): 

Samverkan- En viktig faktor för inkludering och delaktighet är pedagogernas samarbete med varandra, 
med andra kollegor, myndigheter, vårdnadshavare och ledning. För att kunna hantera den komplexitet 
som det ofta kan vara och för att öka likvärdigheten krävs en helhetssyn där olika professioner 
samarbetar och kompletterar varandra.  

Den sociala och fysiska miljön- Den fysiska och sociala miljön har stor betydelse för lyckad 
inkludering. Den fysiska miljön ska vara anpassad för barn med funktionsnedsättning, det kan handla 
om tillgängliga lokaler, tekniska hjälpmedel eller annat material som krävs för delaktighet. Den 
sociala miljön är precis lika viktig där attityden till olikheter och gruppsammansättning har betydelse.  

Professionalism- Pedagogernas kunskaper, löpande kompetensutveckling, samverkan med övriga 
kollegor och professioner har stor betydelse för verksamhetens kvalitet och i vilken utsträckning 
barnet deltar i aktiviteter.  

En viktig del av inkludering och delaktighet är interaktion, dvs. att det finns ett ömsesidigt samspel 
och ett givande och tagande mellan berörda parter (Ahlberg, 2009). Det finns två förklaringar för 
möjlighet till delaktighet där interaktionen lyfts: intern, där det handlar om viljan och förmågan och 
extern, där förutsättningar är beroende av regler och normer som finns i den fysiska och sociala miljön 
(a.a.). Båda dessa komponenter måste finnas och vara inbjudande för att barn ska kunna tillämpa 
delaktighet och inflytande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2011). Detta innebär att barn måste få 



 
 

15 

praktisera delaktighet i demokratiska processer, genom att bl.a. lyssna till andras åsikter och kunna 
framföra och argumentera för sina egna. För detta krävs att pedagoger reflekterar över den egna synen 
och kunskapen kring barns delaktighet för att på så sätt kunna utveckla betydelsefulla metoder för 
barnen i den dagliga verksamheten (a.a.) 

Barns rätt till inkludering och delaktighet innebär att lyssna till barnet och låta barnets röst komma 
fram, barnen ska ha möjlighet att påverka både utrymme, inredning, aktiviteter och innehållet i 
verksamheten (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010a, s.12) står att: 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 
 

Det innebär att förskolan ska sträva efter att barnet utvecklar sin förmåga att uttrycka åsikter och 
tankar och att dessa får en reell inverkan på verksamheten och miljön. Detta sker genom att barnen får 
delta i demokratiska processer där de i olika samarbetsformer få vara delaktiga i beslut som fattas på 
förskolan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2011, Skolverket, 2005, Skolverket, 2010a).  

Ett villkor för att skapa inkludering och delaktighet är att utgå från individen i planering av 
verksamheten (Haug, m.fl., 2006). Detta är en del i förskolans uppdrag då verksamheten ska planeras 
och genomföras genom barnens delaktighet och inflytande samt utifrån egna intressen och behov 
(Skolverket, 2010). Ett dilemma med detta är, enligt Haug m.fl. (2006), att det inte går att anpassa 
verksamheten utifrån både enskilda individer och gruppen. Ur ett inkluderingsperspektiv menar han att 
gruppen är överordnad individen, men hänsyn ska ändå tas till varje enskilt barn inom ramen för 
gruppen (a.a.). 
Ett annat perspektiv på vad inkludering innebär och hur det kan skapas är att se till dem de faktiskt 
berör, dvs. barnen. Ofta beskrivs inkludering av pedagoger utifrån hur pass delaktig ett barn är i de 
beslut som tas i verksamheten. Men en viktig aspekt med inkludering är att utgå från barnet eftersom 
att det handlar om barnets känsla av delaktighet (Allan, 2003).  

Kvalitet i förskolan  

Förskoletiden är en betydelsefull del i livet och det är därför viktigt att den är lärorik och trygg 
(Renblad & Brodin, 2012).  
Att förskolan har hög kvalitet stärker grunden till ett livslångt lärande för alla barn (OECD, 2001). 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att det som kännetecknar en förskola med hög 
kvalitet är välutbildade pedagoger och en pedagogisk inriktning där både barn och pedagoger ges 
utrymme för egna initiativ. Kring pedagogernas kompetens finns viss oenighet, vilken kompetens 
krävs egentligen för att skapa en förskola med hög kvalitet (Haug, 2003)? Haug menar att det finns 
olika perspektiv där ett kan vara vikten av pedagogernas förmåga att ingå i en subjekt-relation med 
barn medan en annan kan vara vikten av att kunna inta ett helhetsperspektiv där pedagogerna ska 
skapa en god och positiv miljö utifrån ett grupperspektiv.  
 
Vad kvalitet innebär finns det många uppfattningar om. Skolverket (2005) definierar kvalitet utifrån 
hur verksamheten arbetar mot och uppfyller de nationella målen för förskolan och verksamhetens 
ambitioner till förbättringsarbete.  
Haug (2003), Persson (2008), Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) beskriver olika typer av 
kvalitet och några av dessa är, servicekvalitet och strukturkvalitet och processkvalitet.  
Service- och strukturkvalitet är bl.a. en beskrivning av de inre faktorerna: 
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• pedagogernas kompetens  
• barngruppernas storlek 
• utrymme och inredning 

 
Processkvalitet handlar om den pedagogiska verksamheten, genomförande och arbetssätt, samt hur 
samspelet ser ut mellan barn-pedagog, barn-barn och pedagog-barn. Det innefattar även förskolans 
utrymme och inredning, vad de har för material och hur lärmiljön utformas. Inom processkvalitet 
handlar det också om pedagogernas val av strategi för att närmar sig barnets perspektiv i form av 
förhållningssätt och samspel. 
 
Haug (2003) menar att kvaliteten skiljer sig åt på förskolor eftersom de har olika förutsättningar. Detta 
är något som Skolverket tagit fasta på, att förskolor har olika förutsättningar och behov. Därför ska 
resursfördelningen bl.a. ske utifrån barnens ålder, lokalernas inne- och utemiljö, antalet barn i behov 
av särskilt stöd och barngruppens storlek (Skolverket, 2005, 2010b). En välplanerad inne- och utemiljö 
med funktionella utrymmen främjar en god pedagogisk verksamhet, men om dessa är otillräckliga kan 
det kompenseras med färre barn i gruppen (Skolverket, 2005). I en utvärdering visade det sig att 
huvudmän inte sett till vilka förutsättningar varje enskild förskola har vid gruppsammansättning, de 
har i stället använt sig av ekonomi som avgörande faktor (a.a.).  
BO (2012) skrev kring barngruppernas storlek ett remissvar till nya skollagen (2010) och konstaterade 
att utvecklingen mot större barngrupper i förskolan är oroväckande och att det påverkar barnens 
säkerhet och personalens förmåga att kunna ha uppsikt över alla barn i gruppen. Ur ett säkerhets- och 
kvalitetsperspektiv är därför personaltätheten, andelen barn/pedagog, en betydande faktor då det 
påverkar kvaliteten i form av möjlighet till att överblicka och att främja positivt samspel mellan barn 
och pedagoger (Skolverket, 2010b). Barngruppernas storlek och personaltätheten är i sig inte 
avgörande faktorer för hög kvaliteten i förskolan, det är också beroende av pedagogernas kompetens 
och kunskap (Utbildningsutskottet, 2013). Att pedagoger använder sig av en för dem relevant metod 
för kvalitetsarbetet och utgår från den egna kunskapen och kompetensen vid utvärdering- och 
utvecklingsarbete kan verksamhetens kvalitet höjas och med det målet att skapa en inkluderande miljö 
(a.a.). 

ECERS, utvärdering och utveckling  

Förskolan måste enligt skollagen (Skolverket, 2010b) genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete. Det 
innebär att systematiskt följa förutbestämda moment (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009) 

Det finns en rad olika metoder för systematiskt kvalitetsarbete och oavsett vilken metod en förskola 
väljer ska syftet med arbetet vara att utveckla verksamhetens innehåll och arbetssätt för att på så sätt 
kunna skapa förutsättningar för att alla barn lär, utvecklas, har roligt, känner delaktighet och trygghet i 
förskolan (Skolverket, 2010a). En av de metoder som kan användas för ett systematiskt kvalitetsarbete 
är den metod som använts i denna studie, ECERS. Denna metod baseras på sju områden där varje 
område innehåller ett antal punkter som systematiskt ska behandlas (Harms, m.fl., 2010):  

 
1. Utrymme och inredning – avdelningens fysiska miljö både inomhus och utomhus, möbler 

och material. 
2. Vård och omsorg – organisering av mat, sömn, säkerhet och hygien.  
3. Språk och begreppsbildning – arbete med böcker, språk och samtal. 
4. Leka och lära – fin- och grovmotorik, estetiska områden, material och lärande. 
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5. Samspel – förhållningssätt och bemötande i samspelet mellan vuxna och barn. 
6. Verksamhetens organisation – planering och aktiviteter, samt barn i behov av särskilt stöd. 
7. Föräldrar och personal – samverkan mellan hem och förskola. Pedagogernas utvärderings 

och utvecklingsarbete. 
 
ECERS är en metod som har sitt ursprung i USA och som omarbetats av Mona Andersson och Ulla 
Löfgren för att passa det svenska samhället och förskolans läroplan (Harms m.fl., 2010).  
Efter att den amerikanska versionen omarbetats till en första svensk version, Utvärdering i förskolan: 
ECERS-metoden: kvalitetsbedömning av basfunktioner i förskolemiljö för barn 3-6 år (1994), 
startades ett mångårigt arbete tillsammans med förskollärare för att testa metoden och standardisera 
den till svenska villkor.  
Mona Andersson (1999) genomförde en studie för att ta reda på hur denna metod fungerar som 
självutvärderingsmetod med syfte att höja kvaliteten på förskolan. Resultatet visade att alla förskolor 
höjde sin kvalitet i jämförelse med kontrollgruppen som inte hade någon kunskap om ECERS.  
De slutsatser som kunde dras av projektet var att användandet av metoden utvecklade pedagogernas 
kompetens samtidigt som den visar på vilka områden kompetensutveckling behövs (a.a.).  
Den version från 2010, som är den som används i denna studie, har på samma sätt genomgått en 
utprövning med hjälp av förskollärare för att säkerställa validitet och reliabiliteten. Orsaken till att det 
gjordes en ny version var på grund av att ny kunskap tillkommit, att samhället förändrats och så också 
målen för förskolan.   
ECERS-metodens syfte är att utvärdera kvaliteten i förskolemiljön, där man bl.a. ser till samspelet 
mellan barn-barn, barn-vuxna och barn-material och hur utrymmen används (Haug, 2003). Resultaten 
av utvärderingen kan användas på flera olika sätt, bl.a. för att se och jämföra förändringar i kvalitet 
över tid, på en och samma förskola/avdelning eller mellan olika förskolor (Harms, m.fl., 2010). 
Genom att förskolans kvalitet utvärderas kan barnens utveckling och lärande följas upp, dokumenteras 
och analysera (Skolverket, 2005). Det är därför viktigt att ta del av både barnens och vårdnadshavares 
åsikter för att kunna få en så nyanserad bild som möjligt av verksamheten och det ligger därför i 
förskolans ansvar att se till att allas åsikter tas i beaktande vid en utvärdering (a.a., Skolverket, 2010a). 
I utvärdering av ECERS ansåg många pedagoger att metoden var ett bra sätt att kunna samverka med 
vårdnadshavare då de tydligt kunde visa hur de arbetat (Andersson, 1999).  
 
I denna studie används ECERS i syfte att utvärdera pedagogernas valda problemområde med målet att 
genom reflektionssamtal och en aktionsforskningsinriktning se och formulera utvecklings- och 
förändringsmöjligheter i verksamheten.  
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Metod 
I denna studie använder jag mig av mixed-methods då den är både kvalitativ och kvantitativ. Den 
kvantitativa delen omfattar skattningsresultaten utifrån ECERS som sammanställts i tabeller och 
diagram för att sedan användas till den kvalitativa analysen (Fejes & Thornberg, 2 009).  

Det kvalitativa metodvalet innebär att jag genom gruppsamtal med pedagoger och samtalsintervjuer 
med barn intresserat mig för individernas subjektiva beskrivningar och upplevelser av miljön. I de 
kvalitativa samtalsintervjuerna med barnen, och i gruppsamtalen med pedagogerna, har jag både 
använt mig av öppna och specifika frågor för att få en inblick i barnens och pedagogernas upplevelser 
och förändringsmöjligheter av utrymme och inredning (Backman, 2009). Genom att genomföra 
gruppsamtal får jag och pedagogerna möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och samtidigt 
möjlighet att få förståelse för andras resonemang kring olika begrepp och upplevelser av olika 
fenomen (Bryman, 2011). 

Syftet med upprepande gruppsamtal är att skapa en utvecklingsprocess där pedagogerna utifrån valt 
problemområde i samtalen får reflektera i en miljö där de kan distansera sig från och reflektera över 
den egna praktiken (Nylund m.fl., 2010). Utifrån den aktionsforskningsinriktningsansats som studien 
har visas hur jag och pedagogerna beskriver och skapar utvecklings- och förändringsmöjligheter. 
Skillnaden mellan begreppen utvecklings- och förändringsmöjligheter ligger i att jag, utifrån tolkning 
av empirin, definierat att de har olika tidsramar, det förstnämnda ligger i framtiden medan det 
sistnämnda innebär en möjlighet till förändring inom en snar framtid.  

Under metoddelen kommer jag att redogöra för vilka teoretiska utgångspunkter jag använt för att 
utföra studien och analysera resultaten. Jag kommer även att beskriva ECERS-metoden samt hur en 
aktionsforskningsinriktad ansats används för att utvärdera och utveckla en verksamhet. I slutet av 
kapitlet förklarar jag urval, procedur och slutligen de forskningsetiska aspekter som forskare ska 
förhålla sig till.   

För att få en förståelse för och en inblick i människors upplevelser behöver forskaren lägga egna 
föreställningar och förutfattade meningar åt sidan för att på så sätt kunna se till enskilda individers 
beskrivningar. Därför har valt att har jag  

Fenomenologi  
I min studie har jag använt mig av fenomenologin som inspiration. Jag har utgått från ett induktivt 
förhållningssätt där jag utgått från empiri, inte teorier, när jag analyserat och tolkat samtalsintervjuerna 
med barnen och reflektionssamtalen med pedagogerna (Frejs, 2009). Den insamlade empirin lästes 
igenom flera gånger för att sedan lyfta ut de meningar som kunde kopplas till mitt syfte och 
kunskapsintresse. Sedan analyserades och tolkades meningarna för att fånga både de underförstådda 
och direkta uttalandena kring den fysiska miljön (a.a.).  
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Fenomenologi som metod innebär att forskaren vill få svar på ett visst kunskapsintresse och den ska 
uppfylla två kriterier (Frejs, 2009, s110): 

1. Det måste gälla ett fenomen, exempelvis upplevelsen av att vara döv, stress i vardagen eller 
delaktighet i verksamheten. 

2. Kunskapsintresset ska vara inriktat på det mest centrala i upplevelsen som studeras. 
 

Fenomenologins syfte är att skildra den enskilda människans värld och hur den framstår för mig och 
då utifrån subjektets konkret beskrivna värld, utifrån den specifika platsen och tiden (Hyldgaard, 
2008). Det innebär därför att forskaren måste ställa sina egna förutfattade föreställningar om olika 
företeelser åt sidan och istället försöka förstå och tolka andra människors handlingar utifrån deras 
perspektiv (Bryman, 2011). Genom att se till den subjektrelation som varje människa har till olika 
objekt och fenomen kan man skapa en förståelse för en människas livsvärld (Ahlberg, 2009).   

Utifrån subjektrelationen och den intentionalitet som finns hos alla individer, subjektiva och mentala 
upplevelser av världen, kan jag genom samtalsintervjuerna med barnen ta del av, och då skapa en 
förståelse för, deras upplevelser av den fysiska miljön (Frejs, 2009).  

Utifrån empirin skapades en inblick i och förståelse för det enskilda barnets subjektrelation till den 
fysiska miljön. I resultatet redogör jag för barnens upplevelser och beskrivningar kring den fysiska 
miljön, deras subjektrelationer och därmed de hinder och möjligheter som, för dem, kan bidra till en 
inkluderande lärandemiljö.  

Min förförståelse för och nyvunna kunskap, i form av forskning- och litteraturgenomgångar, av den 
fysiska miljön kan ha påverkat hur empirin tolkats och analyserats. Jag har försökt att ha ett öppet och 
fördomsfritt förhållningssätt där jag strävat efter att endast se till och tolka beskrivningar utan att 
värdera utifrån min egen förförståelse kring området (Bryman, 2011). Samtidigt som min förförståelse 
kan ha vara ett hinder där jag förbisett beskrivningar så kan min förförståelse ha gett mig verktyg och 
ord för att kunna se och tolka de meningar som var relevanta för studiens syfte.  

Aktionsforskningsinriktad ansats 
Aktionsforskning har blivit en väl etablerad metod för att utveckla många olika verksamheter, 
professioner och deras arbetssätt (Nelson, 2013). För att förtydliga begreppet aktionsforskning kan det 
förklaras genom att delas upp i två ord, aktion och forskning. Aktion – innebär att studerar en utvald 
aktion (handling) som sedan diskuteras i grupp vilket resulterar i insikt om hur saker och ting kan 
förhålla sig till varandra. Forskning – är processen där man genom ett systematiskt arbetssätt och 
tillförande av teorier genererar ny kunskap (Nylund m.fl., 2010). Mot målet att skapa ett 
förändringsarbete är reflektionssamtal tillsammans med forskare en viktig del. Forskarens roll är att 
ställa utmanade frågor för att på så sätt starta en utvecklingsprocess och ett förändringsarbete som är 
tillämpbar på just den arbetsplatsen (a.a.). 

Aktionsforskning innebär att pedagoger samarbetar och att de både kritiskt och självkritiskt reflekterar 
kring ett problemområde (Nelson, 2013) Det är pedagogerna som är experter när det kommer till att se 
problemområden och att se vilka lösningar som är möjliga att utföra (Erwin, m.fl., 2012).  

Syftet med aktionsforskning är som sagt att utveckla den egna praktiken genom att lära i handling, 
vilket leder till utveckling av både yrkesprofessionen och verksamheten. Att arbeta med 
aktionsforskning innebära att arbeta i en cykel som upprepas tills man anser att man nått önskat 
resultat. De olika faserna i aktionsforskningscykeln är (Nelson, 2013): 
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1. Planering: Identifiera ett problem eller ett problemområde och upprätta en handlingsplan 
till hur området ska behandlas för att skapa förbättringar. Man ska även ha i åtanke vilka 
förbättringar som är möjliga inom ramen för verksamheten.   

2. Handling: De åtgärder som utförs ska ske under en bestämd tidsperiod. Vid utförandet 
ska man inta en kritiskt ifrågasättande position, för att på så sätt kunna se alternativa vägar 
i eventuellt kommande planering.  

3. Observation: I denna fas ska man systematiskt arbeta med att gå igenom dokumentation 
för att se effekten av de utförda åtgärderna. Det innefattar även att ta hänsyn till de 
berördas åsikter av åtgärden.  

4. Reflektion: Reflektera över vilka effekter åtgärden hade för att på så sätt kunna se och 
förstå vad som hänt. I detta skede bestämmer man sedan om man behöver göra om cykeln 
igen eller om man uppnått målet. 
 

 

Aktionsforskning som metod innebär att det sker över en lite längre period där målet bland annat är att 
det sker reella förändringar verksamhet. Då förutsättningarna för min studie var begränsade fanns 
ingen möjlighet att skapa reella förändringar i verksamheten. Därför kommer jag i denna studie att 
formulera aktionsforskningsansatsen som aktionsforskningsinriktad på grund av att inte hela 
aktionsforskningsprocessen kunde genomföras. Den aktionsforskningsinriktning jag använt innebär att 
jag visar på hur möten mellan forskare och pedagoger kan bidra till ny kunskap och skapandet av 
förändringsmöjligheter i verksamheten (Rönnerman, 2005)   

Jag har i denna studie, tillsammans med arbetslaget, utgått från den ovan nämnda cykel utifrån den 
aktionsforskningsinriktning jag använt. Denna inriktning har inneburit att jag tillsammans med 
pedagogerna under reflektionssamtal och utifrån ECERS sett till och formulerat 
förändringsmöjligheter i verksamheten, kring området utrymme och inredning. Utifrån den ovan 
beskrivna aktionsforskningscykeln har denna studie inte fullföljt hela processen där det ska ske 
konkreta förändringar i verksamheten, därav beskriver jag att denna studie har en 
aktionsforskningsinriktning. Jag har i beskrivningen av tillvägagångssättet utgått från 
aktionsforskningscykeln och applicerat till den aktionsforskningsinriktning studien innehåller, vilket 
innebär att begreppet åtgärd i cykeln ska ses och definieras utifrån att denna 
aktionsforskningsinriktning var att reflektera över och formulera möjligheter till förändring.    

Det startade med att pedagogerna planerade problemområdet (utrymme och inredning) och den 
handlingsplan vi hade var att använda oss av ECERS-skattning. I handling använde vi ECERS-
skattning som åtgärd där vi utifrån de detaljerade och konkreta påståendena under skattningspunkterna 
iakttog för att sedan från en skala, ett(otillräcklig) till sju(utmärkt), graderade punkterna. De åtta 
punkterna vi skattade var: utrymme inomhus, basmöblering, möbler för avkoppling, lekutrymme 
inomhus, utrymme för avskildhet, utställningar av material för och av barn, utrymme för grovmotorisk 
lek och utrustning för grovmotorisk lek. I observationsfasen gick vi systematiskt gemensamt igenom 
våra enskilda skattningsresultat. Effekten av åtgärden (skattningarna) gav en tydlig bild av kvaliteten 
på området utrymme och inredning. 

Avslutningsvis reflektion, där vi gemensamt reflekterade över hur resultaten av skattningarna kunde 
användas och hur pedagogerna kunde arbeta vidare med problemområdet (utrymme och inredning). 
Effekten av de diskussioner och reflektioner som skedde utifrån resultatet av åtgärden 
(skattningsresultaten) visade att det kan bidra till förändrings- och utvecklingsmöjligheter i 
verksamheten.  
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Att använda sig av aktionsforskning där pedagoger själva får forma en utvecklings och 
förändringsprocess har visat sig ge goda resultat, jämfört med arbetsplatser där förändringar sker på ett 
mer diktatoriskt sätt (Ozanne & Saatcioglu, 2008). 

Utifrån min aktionsforskningsinriktning och reflektionssamtalen med pedagogerna kommer jag genom 
en kvalitativ analys i resultatet att redogöra för deras upplevelser och beskrivningar av den fysiska 
miljön samt dess förutsättning för en inkluderande miljö. Med hjälp av att jag systematiskt 
kategoriserar min empiri kommer jag att kunna se och lyfta teman och mönster i deras uttalanden 
utifrån syfte och frågeställningar (Frejs, 2009). Som ett stöd i det systematiska analysarbetet använder 
jag mig av de åtta skattningspunkterna i ECERS. 

ECERS-skattning 
Denna studie har baserats på området utrymme och inredning i ECERS-metoden.  

I manualen till metoden finns tydliga vägledningar till hur skattning, utvärdering och sammanställning 
ska genomföras. Det är då viktigt att de personer som ska skatta är förberedda och insatta i hur 
metoden ska genomföras, och för externa bedömare är det än viktigare att ha kunskap om metoden 
(Harms, m.fl., 2 010). För att jag skulle få mer kunskap om metoden och utförandet innan studien 
började utförde jag en pilotstudie, där jag skattade, utvärderade och sammanställde ett utvalt område. 
Det område jag valde i min pilotstudie var utrymme och inredning.  

Under mitt första möte på förskolan, där jag presenterade min studie, frågade jag de närvarande 
pedagogerna om jag kunde utföra min pilotstudie på någon av avdelningarna. En av pedagogerna 
svarade att jag kunde få utföra den hos dem, det kom sedan att bli denna avdelning och arbetslag som 
sedan ville delta i studien.  

Vid det första samtalet med pedagogerna berättade jag att metodens syfte är att systematiskt 
kvalitetsgranska miljön och verksamheten, inte att granska enskilda barn eller pedagoger (Harms, 
m.fl., 2 010).  

Till vårt andra möte hade arbetslaget valt område och vi gick då tillsammans igenom hur skattningen 
skulle utföras. De fick ett varsitt utvärderingshäfte där jag förklarade för pedagogerna hur de skulle gå 
tillväga när de fyllde i resultatet. Pedagogerna hade två veckor på sig att utföra skattningen och de 
hade även tillgång till instruktioner om hur utvärdering och bedömning skulle ske, utifrån manualen 
(Harms, m.fl., 2 010.). Alla pedagoger utförde självvärdering kring detta område, vilket innebär att 
alla enskilt utförde skattningar. Då det var samma område jag utfört i min pilotstudie valde jag att 
använda min redan genomförda skattning. Jag tittade över den skattning jag gjort för att se om jag 
fortfarande gjorde samma bedömning.  

Resultaten av utvärderingen kan tillämpas på olika sätt. I manualen beskrivs tre olika 
användningsområden (Harms, m.fl., 2010): 
 
Alternativ 1: 
Alla pedagoger i ett arbetslag gör enskilda utvärderingar och skattningar som sedan ligger till grund 
för en gruppdiskussion. Pedagogerna kan då diskutera fram hur de kan arbeta vidare.  

Alternativ 2: 
På samma sätt som ovan utförs skattningarna enskilt. Resultaten sammanställs sedan och förs in i 
sammanställningsprofilen, detta kommer då att visa det genomsnittliga resultatet för det valda 
området.  
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Alternativ 3: 
Utvärderingen och sammanställningen görs av en enskild bedömare som sedan grafisk visar sina 
resultat.  

Den metod jag använde mig av blev en kombination av alla alternativ: 1, 2 och 3. När skattningarna 
var utförda hade vi ett gemensamt möte där vi gick igenom resultatet punkt för punkt. Alla fick var 
och en berätta hur de hade tänkt när de gjort sina bedömningar. Vid varje punkt förde vi reflekterande 
samtal där pedagogerna lyfte möjligheter och hinder. Efter detta möte samlade jag in alla 
utvärderingshäften för att sammanställa resultatet från alla enskilda skattningar. 

Vid det sista mötet hade jag sammanställt alla enskilda skattningar i ett jämförelsediagram. Jag visade 
även en sammanställning av arbetslagets totala medelvärde på området och under varje punkt. Detta 
blev underlaget för det sista reflektionssamtalet.  

Urval 
Valet av förskola skedde utifrån ett bekvämlighetsurval, där jag kontaktade en förskola där jag var 
bekant med förskolechefen (Bryman, 2011). Urvalet av arbetslag skedde utifrån att arbetslagen på 
förskolan fick anmäla intresse att delta. Arbetslaget består av tre kvinnliga pedagoger, två förskollärare 
och en barnskötare. Alla hade arbetat på förskolan i minst tre år. För att inte röja pedagogernas 
identitet har jag gett dem fiktiva namn: Nina, Hanna och Elin. 

Studie är utförd på en avdelning i en förskola i en mellanstor stad i Sverige. På förskolan finns sex 
avdelningar där alla barn på respektive avdelning är mellan ett och fem år gamla.  

Vid ett tillfälle besökte jag förskolan och deltog på ett av deras utvecklingsmöten, bestående av 
förskollärare och förskolechef. Där presenterade jag min studie som deltagarna senare skulle förmedla 
till övriga pedagogerna på förskolan för att diskutera om, och i så fall vilka, som ville delta. Det visade 
sig sedan att ett arbetslag var intresserade och jag tog då kontakt med dem.  

Efter vår första träff fick pedagogerna låna ECERS-manualen där metoden och de olika områdena 
presenteras. Vid ett gemensamt möte valde pedagogerna tillsammans område att fokusera på utifrån de 
sju områdena i ECERS. Anledningen till att pedagogerna själva väljer område är att det i arbete med 
aktionsforskning är viktigt att pedagogerna anser att det är ett område som är betydelsefullt för dem att 
utvärdera och förbättra (Nylund m.fl., 2010). Pedagogerna valde området utrymme och inredning då 
de gemensamt kommit fram till att de vill utvärdera och utveckla den fysiska miljön på förskolan. 

Urvalet till samtalsintervjuerna med barnen gjordes i samråd med pedagogerna. Under ett möte 
framkom det att det var fyra femåringar som pedagogerna beskrev som verbala. Detta ledde till att jag 
gjorde ett urval utifrån ålder, alla barn som var fem år. Jag kontrollerade att dessa barns 
vårdnadshavare hade gett sitt godkännande, vilket alla hade gjort. För att inte röja barnens identiteter 
har jag gett dem fiktiva namn: Ulf, Alva, Linus och Olivia. 
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Procedur 
Missivbreven lämnades till pedagogerna som vidarebefordrade dem till vårdnadshavare på 
avdelningen, det fick en vecka på sig att fylla i och lämna tillbaka brevet. I breven fick vårdnadshavare 
kryssa i en ruta för att ge samtycke eller inte till barnets deltagande i samtalsintervju. Pedagogerna 
skrev en påminnelse i ett veckobrev till vårdnadshavare för att på så sätt öka möjligheten att få in alla 
svar. Veckobrev är ett informationsbrev om vad som hänt på förskolan under veckan och vad som 
kommer att hända nästkommande vecka, detta skickas hem till vårdnadshavare varje vecka. 

Jag genomförde kvalitativa reflektionssamtal där mitt intresse låg i att ta del av pedagogernas 
upplevelser och beskrivningar av området utrymme och inredning (Bryman, 2011). Då mitt syfte med 
studien även var att få pedagogernas beskrivning av den fysiska miljöns betydelse för inkludering och 
barn i behov av särskilt stöd lyfte jag specifika frågor kring detta under samtalen (a.a.). 

I en kvalitativ samtal- och intervjustudie är det vanligt att antalet personer antingen är för stort eller för 
litet. Vid för stort antal kan det vara svårt att göra ingående tolkningar. Därför görs valet av antal 
samtal och intervjuer beroende på undersökningens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Då mitt syfte 
var att ta del av hur pedagoger och barn upplever och beskriver avdelningens utrymme och inredning, 
planerades innehållet i de fyra samtalen med pedagogerna och i samtalsintervjuerna med barnen 
utifrån syfte.  

Under samtalsintervjuerna med barnen och samtalen med pedagogerna använde jag mig av diktafon 
för att på så sätt få med allt som sades. Alla samtal och samtalsintervjuer transkriberades för att sedan 
analyseras.  

I mitt analysarbete av samtalsintervjuerna kommer jag utifrån inspiration av fenomenologin att 
kartlägga barnens subjektrelationer till den fysiska miljöns utrymme och inredning, utifrån fenomenet 
inkludering. Det innebär att jag i analysarbetet använde mig av ett induktivt förhållningssätt där det 
empiriska materialet var min utgångspunkt, inte tidigare teorier (Fejes & Thornberg, 2009). Under 
analysprocessen försökte jag bortse från min förförståelse, ett exempel där jag medvetet och aktivt 
lade mina egna förutfattade tankar åt sidan var då ett barn berättade att han ville att dinosaurien skulle 
kunna gå. Min första tanke under samtalet var då att det var ett svar som inte betydde något i 
sammanhanget, men det visade sig senare att detta barn gav flera beskrivningar där teknik var 
inblandat vilket jag inte såg förrän jag läste empirin på djupet och lade mina förutfattade meningar åt 
sidan. Detta kunde jag se eftersom att jag valde att tolka och beskriva varje enskilt barns 
subjektrelation, det gav mig en förståelse för det enskilda barnet vilket kanske inte hade varit fallet om 
jag analyserat empirin utifrån en förutbestämd teori. Genom inspiration av fenomenologin kunde jag 
med öppet sinne bortse från teorier där barnens beskrivningar i så fall skulle ha placerats vilket jag i 
detta fall tror hade inneburit att jag inte kunnat se och förstå barnens beskrivningar på samma sätt som 
jag nu kunnat göra. 

Reflektionssamtalen med pedagogerna analyserades kvalitativt där jag systematiskt kategoriserade och 
tematiserade materialet utifrån studiens syfte (Frejs, 2009). Jag har bl.a. utgått från de förändrings- och 
utvecklingsmöjligheter som pedagogerna lyft i den fysiska miljön samt specialpedagogiska frågor som 
rör inkludering och barn i behov av särskilt stöd.   

Reflektionssamtal med pedagoger 

Under studiens gång har jag arbetat med ett arbetslag som bestod av tre pedagoger. Vi genomförde 
fyra samtal där jag vid första mötet berättade för pedagogerna om syftet med dessa samtal, att vi 
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gemensamt genom aktionsforskning skulle använda oss av ECERS-skattning och sedan reflektera 
kring det område som valdes.  

Jag genomförde fyra samtal med pedagogerna under fem veckors tid. Samtalen genomfördes i ett litet 
grupprum som används som arbetsrum för pedagogerna när de har planeringstid eller 
arbetslagsplanering. För att förhindra att någon kom in och avbröt samtalen sattes en skylt upp på 
dörren där det stod: ”samtal pågår”. Alla samtal med pedagogerna utfördes på förmiddagen.  

Under de fyra samtalen jag hade tillsammans med pedagogerna har jag använt mig av 
aktionsforskning där pedagogerna, utifrån ECERS, lyfte ett problemområde som vi sedan arbetat med 
för att se utvecklingsmöjligheter. Genom att använda aktionsforskning, där pedagogerna initierat och 
arbetat med ett problemområde, skapar det mening för dem då de är aktiva i förändringsprocessen som 
sker under reflektionssamtalen (Kroksmark & Åberg, 2007). Under denna process har min funktion 
varit att driva förändringsarbetet framåt genom att rikta in samtalet på görandet (a.a.). 

Min roll som samtalsledare var att starta träffarna genom att initiera ett samtals- eller reflektionsämne. 
Jag har i samtalen intagit en undersökande position där jag lyssnat till och visat intresse för deltagarnas 
olika perspektiv, samt att jag i merparten av samtalen ställt reflexiva frågor till pedagogerna för att 
lyfta deras kompetens inom området, exempelvis Ser ni några möjligheter till att skapa tillfällen 
och/eller utrymme för…?  (Løw, 2011). Under samtalen med pedagogerna ställde jag följdfrågor, för 
att kunna ställa mer specifika frågor och för att få större förståelse och inblick i hur pedagogerna 
upplevde och reflekterade kring frågan. I samtalen lyssnade jag aktivt, gav alla deltagarna möjlighet 
att komma till tals och tillfälle att reflektera över varandras uttalanden (Hägg & Kuoppa, 2007).   

Samtalsintervju med barnen 

Genom att utföra samtalsintervjuer med barnen fick jag en inblick i dessa barns upplevelser av 
utrymme och inredning på avdelningen. Att ta del av barnens perspektiv, att se barn som kompetenta 
deltagare i forskning, är en viktig aspekt inom forskning då det kan skilja sig från de vuxnas och kan 
då ge en annan bild (MacNaughton, m.fl., 2010). Denna barnsyn grundar sig i att barn inte ska ses som 
sårbara och omogna individer som inte har förmågan att kunna ge giltiga uttalanden i forskningssyfte 
(a.a.).  

När det var klart kring vilka barn jag skulle utföra samtalsintervjuerna med, fyra femåringar, deltog 
jag i verksamheten vid tre olika tillfällen. För att bekanta mig med barnen samtalade jag med dem vid 
ute- och innelek samt åt lunch och mellanmål med barnen. Innan vi bestämde dag för intervju frågade 
jag barnen om jag fick intervjua dem och jag förklarade även vad intervjun skulle handla om, att de 
skulle få berätta för mig om de olika rummen på avdelningen. Alla barn ville delta. Jag berättade även 
att våra samtal kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. Jag visade den för barnen och de fick se 
hur den fungerade. Jag spelade in när några av dem pratade och spelade sedan upp det för dem.  

Jag genomförde två samtalsintervjuer som alla utfördes under en eftermiddag när lokalerna på 
avdelningen var tomma. Vid ett tillfälle var det två personer som gick igenom det rum där vi satt vilket 
jag upplevde påverkade barnens koncentration.  

Jag samtalade med två barn åt gången för att barnen på så sätt kan ta del av den andres reflektioner, 
vilket kan leda till nya reflektioner hos barnen (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2012). Alla 
frågorna i intervjuguiden utformades utifrån skattningspunkterna i ECERS och utifrån relevant 
litteratur kring barnsamtal. Att ställa ”varför” - frågor var något jag ville undvika då det ger intervjun 
ett drag av förhör. Inför varje samtalsintervju hade jag med mig en intervjuguide med huvudfrågor och 
även förslag på följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtalsintervjuerna var ostrukturerad vilket 
ger möjlighet till följdfrågor (Esaiasson, 2007). Jag valde en frågeteknik där jag började med öppna 
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frågor: ex: ”Berätta för mig om det här rummet”, för att sedan ställa mer specifika följdfrågor för att 
på så sätt fånga hela området utrymmet och inredningen (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2012).  

Att utföra intervjuer i en studie tillsammans med barn man inte har någon relation till kan vara 
utmanande. Därför gäller det att försöka att hitta vägar för att få svar från barnen och att man som 
forskare tar in fler aspekter än bara det talade ordet, genom att lyssna och observera (MacNaughton, 
m.fl., 2010). Jag valde att utföra samtalsintervjuerna inne på avdelningen där vi tillsammans gick runt 
i flertalet av rummen. Anledningen till att vi inte gick runt till alla rum var att jag under samtalen 
uppmärksammade att barnens koncentration och intresse förändrades efter ca 15-20 min in i samtalet. 
Därför valde jag i stället att stanna kvar i ett rum för att försöka upprätthålla barnens koncentration och 
ställa resterande frågor då jag ville ta del av deras upplevelser. De utrymmen jag inte gick till med 
barnen var motorikdelen och utemiljön då dessa behandlades sist i samtalsintervjuerna.  

I de rum vi skulle samtala om satte vi oss ner vid ett bord eller på golvet för att utföra samtalet, 
rummen användes av både mig och av barnen för att både ställa och svara på frågor. Som avslutande 
procedur i varje rum fick barnen sätta en känsla på rummet med hjälp av smileys. Innan de gav sitt 
svar gick vi tillsammans igenom symbolernas betydelse för att säkerställa att de förstod dem. Om det 
visade sig att något barn inte förstod symbolerna förklarades jag symbolerna igen. Samtalen varade i 
41 minuter respektive 24 minuter. 

Utifrån etiska aspekter ville jag ha barnens tillåtelse att förmedla deras berättelser till pedagogerna. Jag 
frågade barnen, några dagar efter att intervjuerna genomförts, om jag fick tillåtelse att berätta för 
pedagogerna vad de berättat för mig. Två av barnen svarade ja, ett av barnen svarade nej och ett barn 
var frånvarande vilket jag betraktade som ett nej.  

Forskningsetik 
När personer deltar i en undersökning finns en hel del etiska riktlinjer man som forskare måste ta 
ställning till och följa. Personerna som lämnar information till mig och svarar på frågor ska känna sig 
trygga genom att jag intygat att deras identiteter skyddas. Det är viktigt att värna om den enskilda 
individens integritet och därför också viktigt att tänka på att det inte ska vara möjligt att identifiera 
några personer i rapporten. Ingen information får lämnas till utomstående och all information 
behandlas konfidentiellt (Patel och Davidson, 1994). 

En etisk aspekt som inte ryms under de fyra etiska riktlinjerna nedan är den kring 
aktionsforskningsansatsen mål. I aktionsforskning ska det ske konkreta förändringar i verksamheten 
för att hela processen ska vara komplett, men då min inriktning inte haft det resultatet kan ett etiskt 
dilemma uppstå, att jag ”stannat” vid tanke- och reflektionsprocessen och inte sett någon reell 
förändring. I min studie har alla pedagogerna varit inlästa på aktionsforskning som metod och då 
upplysta om vad den innebär vilket de också nämnt under samtal. De har uttryckt att de vill förändra 
och att målet med aktionsforskning är att det ska ske förändring av och i verksamheten. Deras utsagor 
upplever jag visade på deras vilja och intentioner till att skapa förändring trots att det inte skedde 
under den tid som studien genomfördes. I studiens resultatdel och diskussionsdel framkommer 
deltagarnas beskrivningar och tolkningar av olika förändringsmöjligheter. 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om syftet med undersökningen och vilka 
villkor som gäller. Det måste även tydligt framgå att det är frivilligt att delta och att det insamlade 
materialet endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Vid mitt första besök på förskolan informerade jag förskolechef och några av de pedagoger som 
arbetade på förskolan om studiens syfte. Utifrån detta förmedlade sedan förskolechefen informationen 
vidare till alla arbetslag som sedan fick ta ställning till om de ville delta eller inte.  

Alla vårdnadshavare och pedagoger fick ett missivbrev (Bilaga 2 och 3) med information om studiens 
syfte och om att deras medverkan var frivillig. I brevet till vårdnadshavare skrev jag att det som 
framkommer i samtalsintervjuerna med barnen kan komma att förmedlas vidare till pedagogerna, om 
barnet ger sitt godkännande. 

 
Samtyckeskravet 
Innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill delta eller inte, samtycke från de 
medverkande måste inhämtas av forskaren. Om det gäller omyndiga personer eller personer som inte 
själva kan ta del av informationen så ska vårdnadshavare, förmyndare eller andra personer ges detta 
ansvar (Vetenskapsrådet, 2011). 

När jag träffade det arbetslag som jag skulle utföra min studie med för första gången frågade jag dem 
om de ansåg att de fått tillräcklig information om studiens syfte och hur de ställde sig till att delta. Alla 
pedagoger gav samtycke. 

I missivbrevet till vårdnadshavare fanns en ruta de fick kryssa i om de gav samtycke eller inte till att 
delta i studien och längs ner i brevet skulle båda vårdnadshavarna, i de fall det var två, skriva under 
med sin namnteckning. Detta för att säkra att alla vårdnadshavare tagit del av informationen om 
studien.  

Inför samtalsintervjuerna med barnen frågade jag de berörda barnen om de ville delta i intervjun, jag 
berättade även för barnen vad samtalet skulle handla om.  

Konfidentialitetskravet 
Innebär att personuppgifter och övriga uppgifter om deltagarna i undersökningen ska förvaras så att 
utomstående inte kan ta del av dem. Det ska inte heller vara möjligt att identifiera personer i den 
skriftliga rapporten, inte heller vid ett muntligt framförande av undersökningen (Vetenskapsrådet, 
2011). 

Alla personuppgifter, såsom pedagogernas, barnens, förskolan och avdelningens namn, har 
avidentifierats och getts fiktiva namn. Detta har gjorts för att man i uppsatsen inte ska kunna 
identifiera vart och med vilka personer studien utförts. 

Nyttjandekravet 
Innebär att all insamlad information och material i studien endast användas för forskningsändamål. 
Det insamlade materialet används endast i studiesyfte och kommer att efter godkänd och avslutad 
rapport att förstöras för att omöjliggöra att information skulle kunna hamna i fel händer 
Vetenskapsrådet, 2011). 

I missivbreven till pedagoger, förskolechef och vårdnadshavare informerades alla berörda om hur det 
insamlade materialet kommer att nyttjas. Det insamlade materialet kommer endast att användas i 
forskningssyfte. Materialet kommer först och främst att användas av mig i syfte att färdigställa min 
uppsats. Det kan även komma att användas i ett större projekt vid Stockholms universitet och 
specialpedagogiska institutionen, det projekt syftar till att undersöka hur förskolan bidrar till en 
inkluderande verksamhet för alla barn och för varje barn. Om det blir aktuellt kommer projektledare 
att kontakta berörda personer. 
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Tillförlitlighet och validitet 
Då min studie främst är en kvalitativ studie använder jag mig av begreppet tillgänglighet då reliabilitet 
är ett begrepp som mer används vid kvantitativa studier (Frejs, 2009). Tillförlitligheten visar på 
noggrannheten och systematiken i processen och även trovärdigheten i resultaten (a.a.).  

Genom att jag spelat in alla reflektionssamtal med pedagogerna och samtalsintervjuer med barnen har 
jag genom transkriberingen kunnat få detaljerade utsagor att använda mig av i analys och 
tolkningsarbetet.  

Utifrån aktionsforskning blir den inre validiteten i studien hög då pedagogerna själva varit delaktiga i 
utformandet av studiens delsyfte (Ahlberg, 2009). De har även varit medforskare genom stora delar av 
undersökningen då de tagit del av mina och kollegornas skattningar, analyser och reflektioner under 
fyra samtal (a.a.).  

I mina resultat har jag tydligt återgett pedagogernas beskrivningar och tankar under 
reflektionssamtalen. Därefter har jag, under ”Mina kommentarer” och i diskussionen, redogjort för 
mina tolkningar och analyser vilket ökar validiteten i studien (a.a.). Att alla pedagoger inte kom till 
tals, där en pedagog inte kunde delta vid ett tillfälle samt att vissa valde att vara lyssnande vid vissa 
frågor, kan ha påverkat resultatet. Det tillgängliga material jag fått är tillräckligt för att kunna 
redovisas utifrån aktionsforskning som metod samt svara på syfte och frågeställningar, vilket gör att 
studiens validitet är hög.  

För att öka tillförlitligheten i samtalsintervjuerna med barnen har jag i efterhand funderat över 
tillvägagångssättet vid samtalsintervjuerna, tidpunkten, längden och platsen, då de är faktorer som 
påverkar barnets koncentration och intervjuarens förmåga att upprätthålla barnets intresse (Doverborg 
& Pramling Samuelsson, 2012). Då alla samtal utfördes på en eftermiddag kan barnen ha varit trötta 
och även valet att gå runt till flertal olika rum kan ha bidragit till att jag inte lyckades upprätthålla 
barnens koncentration under hela samtalet. När jag lyssnade igenom alla samtal upptäckte jag att något 
av barnen, efter ca 15-20 min, tappade en del koncentrationen och intresset för samtalet vilket 
påverkade det andra barnet. Att jag intervjuade barnen två och två är en faktor som kan påverka 
resultatet då mitt syfte var att ta del av det enskilda barnets upplevelse. Det hade kanske varit bättre 
med enskilda samtal då det gett mig en mer tillförlitlig bild av barnens subjektrelationer till den 
fysiska miljön (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

Den kvantitativa delen i studien var genomförandet av ECERS där metoden är väl utprövad och 
standardiserad (Harms m.fl., 2010). Validiteten med denna metod är hög då den mäter det som är 
menat att mäta, kvaliteten på området utrymme och inredning (a.a.). Resultatet av våra enskilda 
skattningar av området utrymme och inredning var till stor del samstämmiga vilket visar på hög 
tillförlitlighet. De punkter där det skilde sig mest i skattning tydliggjorde vikten av erfarenhet av 
metoden och fördelen av att tidigare utfört en gemensam skattning där bedömningar kan diskuteras för 
att på så sätt skapa en gemensam syn (a.a.). 

Under genomgången av skattningarna uppstod en diskussion kring de frågor som rörde barn med 
fysiska svårigheter. Skulle man se till det även om förskolan inte hade barn med fysiska svårigheter? 
Grunden till diskussionen var att det under punkt 1 (s.24), Utrymme inomhus, står att ”Utvärderas 
endast om det finns barn eller vuxna med fysiska svårigheter” medan detta inte står skrivet i övriga 
punkter där frågor kring fysiska svårigheter ställs (Harms m.fl., 2010). Vi hade alla valt att skatta 
utifrån de frågorna och de förklaringar som finns i manualen (a.a.)  

Förutom detta upplevde vi alla att frågorna överlag var tydliga. Den korta genomgång och 
introduktion jag hade tillsammans med pedagogerna kring ECERS och det informationsmaterial de 
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hade tillgång till under skattningen uppfattade jag att de ansåg vara en bra hjälp i bedömningen och 
kan ha bidragit till att öka tillförlitligheten i resultatet.  
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Resultat 
Här nedan kommer jag att redogöra för resultatet av ECERS-skattningen och reflektionssamtalen 
utifrån de teman (de åtta punkterna) som området utrymme och inredning innehåller. Jag belyser även 
inkludering och delaktighet, där den fysiska och psykiska miljöns förutsättningar för en inkluderande 
miljö var ett tema som kom fram under de fyra samtalen med pedagogerna  

De två samtalsintervjuer, med fyra av barnen som går på avdelningen, redovisas utifrån teman som 
kommit fram utifrån barnens upplevelser och beskrivningar av den fysiska miljön, dessa är 
tillgänglighet och material.  

Avslutningsvis gör jag en beskrivande tolkning och analys av barnens subjektrelation till den fysiska 
miljöns utrymme och inredning på förskolan. Detta för att få en förståelse för och belysa det enskilda 
barnets upplevelser och beskrivningar av den fysiska miljön, och att utifrån ett inkluderingsperspektiv 
synliggöra hur barnen upplevde tillgänglighet och innehåll i de olika lärmiljöerna utifrån uttryckta 
behov och intressen.  

I bilaga 1 finns en ritning över alla utrymmen jag refererar till inomhus, rum 1-8. 

Samtal med pedagogerna  

Förutsättningar 

Under det första mötet diskuterade vi ramarna för hur arbetet skulle läggas upp, tid plats och 
genomförande. De två första veckorna hade vi ett samtal i veckan, sedan ett uppehåll på två veckor 
och sedan ett möte en gång i veckan de två sista veckorna 

Till vårt första möte hade inte pedagogerna hunnit läsa in sig på aktionsforskning. De skulle kontakta 
förskolechefen som hade dessa dokument och då läsa igenom inför nästa träff. 

När vi diskuterade att de skulle välja område tillsammans lyftes tidsaspekten fram, de nämnde att de 
hade ont om tid för att sitta ner tillsammans. 

Det är det här som kan bli lite knepigt…eftersom att vi har så lite planeringstid…i så fall måste vi 
sitta på onsdag (tittar på sina kollegor), men då hinner vi inte planera upp verksamheten. (Nina) 

 
Jag erbjöd då pedagogerna att korta ner detta möte för att de skulle ha möjlighet att tillsammans titta 
över de olika områdena i ECERS och gemensamt göra ett val. Jag gav ECERS manualen till 
pedagogerna och lämnade dem så att de kunde titta igenom de olika områdena och ta ett gemensamt 
beslut.  

Under andra samtalet berättade pedagogerna vilket område de valt och anledningen till valet utrymme 
och inredning. I detta möte gick vi igenom hur skattningen skulle utföras och de ställde klargörande 
frågor kring ECERS-metodens utförande.  

Vid tredje samtalet redogjorde alla pedagoger för deras enskilda skattningar. Vi gick igenom alla åtta 
punkter, en i taget, och alla pedagoger fick i tur och ordning berätta om motivet till valet av 
skattningspoäng. Pedagogerna lyfte under detta samtal de utvecklingsmöjligheter, och även hinder, de 
sett då de utfört och reflekterat över den egna skattningen. 
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Inför det sista samtalet hade jag sammanfattat alla våra skattningar i siffror samt räknat ut medelvärdet 
för området. Under detta möte reflekterade pedagogerna mycket kring utvecklingsmöjligheter och de 
lyfte då många konkreta förslag på förändringsmöjligheter, utifrån de förutsättningar de upplevde 
fanns på avdelningen.  

På avdelningen fanns arton barn i åldrarna ett till fem år med en någorlunda jämn fördelning över 
åldrarna. Det fanns åtta utrymmen på avdelningen där en del av dessa delades med en annan avdelning 
och några av utrymmena krävde vuxnas tillstånd och/eller närvaro. De olika utrymmena benämns som 
tambur, hall, skötrum, kök, scenrum, vilorum, ateljé, motorisk del och teknikrum.  

Den gård som utnyttjades var en stor kuperad gård med, buskar, kullar, träd och olika underlag såsom 
grus, gräs och asfalt. I utemiljön berättar pedagogerna att det fanns tillgång till material bestående av 
hinkar, cyklar, spadar och hopprep. De fasta föremål som fanns var rutschkanor och gungor.  

Pedagogerna berättar att det är en stor förskola där det kan vara upp till 119 barn, 1-5 år, ute på gården 
samtidigt.  

Mina kommentarer 

Detta första möte blev kort då jag förstod att pedagogerna saknade tid och tillfälle att sitta ner 
tillsammans och välja område. Det är viktigt att pedagogerna gemensamt får välja skattningsområde 
som de upplever är ett problemområde då det ska kännas relevant för dem.  

De förutsättningar som fanns på avdelningen visar vid en första anblick på att det är en stor grupp med 
stor åldersspridning. Det innebär att det är många olika barn med många olika förutsättningar och 
behov i samma grupp. En ettåring har ofta helt andra behov än en femåring, vilket kräver stor 
anpassning av utrymme och inredning för att det ska vara en miljö där alla barns behov tillfredsställs. 
Detta var något som vi kom att reflektera över och som redovisas längre ner.   

ECERS och aktionsforskningsinriktning 

Pedagogerna hade tillsammans valt området utifrån vad de ansåg vara ett problemområde, vilket 
resulterade i utrymme och inredning. Alla pedagoger fick ett utvärderingshäfte och ett dokument 
innehållande skattningsområdet samt instruktioner för att genomföra skattningen.  

När de hade tittat igenom området i ECERS manualen upplevde de att det var tydliga frågor.  

Hanna undrade hur hon skulle gå tillväga när hon genomför skattningarna, hur metoden ska utföras 
och vilka utrymmen på avdelningen som skulle ingå. Hon menade på att barnen inte alltid hade 
tillgång till alla utrymmen utan en vuxens tillstånd eller att en vuxen deltar. Vi gick därför tillsammans 
igenom ett exempel på hur skattningen ska ske utifrån den sjugradiga skalan och vilka utrymmen som 
skulle innefattas i skattningen. Jag tydliggjorde även att skattningar skulle utföras självständigt och 
enskilt för att sedan tas med och diskuteras under ett reflektionssamtal.  

Nina hade läst in sig på aktionsforskning och berättade att: 

/…/sen är det meningen efter att vi gjort den här värderingen, ska man försöka jobba så att det blir 
bättre? /…/ jag såg det i aktionsforskningen, att det är det som är meningen. 
 

Hon berättar vidare att hon upplevde att ECERS och aktionsforskningens mål är att skapa förändring 
vilket hon ser en fördel med, /…/att det inte bara är något som är på papper.  

Utifrån resultatet av ECERS samtalade vi kring våra enskilda skattningar och reflekterade över hur vi 
resonerat i våra bedömningar. 
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Utrymme	  och	  inredning	   Elin	   Hanna	   Nina	   Meta	  

1. Utrymme	  inomhus	   1	   1	   3	   6	  

2. Basmöblering	   2	   2	   2	   4	  

3. Möbler	  för	  avkoppling	   6	   4	   3	   2	  

4. Lekutrymme	  inomhus	   1	   1	   2	   2	  

5. Utrymme	  för	  avskildhet	   	   2	   1	   3	   2	  

6. Utställningar	  av	  aktuellt	  material	  för	  och	  av	  barn	   2	   2	   2	   7	  

7. Utrymme	  för	  grovmotorisk	  lek	   3	   4	   3	   4	  

8. Utrustning	  för	  grovmotorisk	  lek	   1	   1	   4	   4	  

	   	   	   	   	  

Medelvärde,	  exkl.	  extern	  bedömare	  –	  2,3	  av	  7	   	   	   	   	  

Medelvärde,	  inkl.	  extern	  bedömare	  –	  2,6	  av	  7	   	   	   	   	  

Tabell 1. Enskilda skattningen av de åtta punkterna i området utrymme och inredning samt uträkning 
av medelvärdet för området. 

När vi tittade på resultatet av skattningarna kunde vi se att de flesta punkterna i skattningarna bedömts 
någorlunda lika. Det var tre punkter som utmärkte sig där jag på två av dem, utrymme inomhus och 
utställning av aktuellt material för och av barn, skattat högre jämfört med pedagogerna samt en punkt, 
möbler för avkoppling, där en av pedagogerna skattat högre än övriga. Vi reflekterade över detta och 
Nina trodde att det kunde bero på att vi tänker olika och att vi ser det ur olika perspektiv. Hanna trodde 
att orsaken till min höga skattning kunde bero på att jag inte har samma insyn, att skillnaden kan ligga 
i att de är i verksamheten hela dagar och då kan ha ett annat sätt att se på det. Min tolkning av orsaken 
till den höga skattning på punkt 1 kan ha berott på att lokalerna vid skattningstillfället var tomma, 
vilket inte ger en tillförlitlig bild av lokalernas beskaffenhet i förhållande till barn, utrymme och 
inredning. När det kommer till min skattning på punkt 6 upplevde jag att det fanns föremål som barnen 
gjort uppsatta på väggarna och även utställda, och att en del av dessa fanns i barnens ögonhöjd. Jag 
kunde även se att det fanns tillgång till bilder och föremål för läsning och räkning i olika former.  

När vi tittade på resultatet och medelvärdet på allas skattningar var pedagogerna inte förvånade. Nina 
förklarar: 

/…/det var därför vi valde det området, för att vi vill förändra. Fast det är ju...vissa delar är väldigt 
svårt att förändra, det går ju inte att förändra rummen…alltså kvadratmetrarna…/…/ 
 

Utrymme inomhus 

Elin betonade att om det skulle finnas barn med rörelsesvårigheter så skulle det vara svårt med 
framkomligheten på grund av lokalernas utformning. Även Nina och Hanna ansåg att lokalerna inte 
var anpassade för barn med rörelsesvårigheter och att många förändringar skulle behöva göras för att 
anpassa lokalerna.  

Alla pedagoger ansåg att lokalerna saknade lämplig belysning. Hanna ansåg inte att den 
lysrörsbelysning som fanns i alla rum vara tillräcklig, hon hade velat ha justerbar belysning för att 
kunna skapa en annan atmosfär. Alla pedagoger ansåg att ventilationen var bristfällig, det fanns endast 
små ventilationsluckor på några få ställen i lokalerna.  Både Hanna och Nina ansåg också att 
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lokalernas skick var dålig då det fanns hål i väggar och att golvet ibland var smutsigt och att de 
önskade att det fanns möjlighet för dem att förändra lokalernas utseende genom att exempelvis måla 
om. 

Basmöblering 

Pedagogernas låga skattning grundade sig på att inte alla barnen kunde ha fötterna i golvet när de satt 
på de låga stolarna, de menade att endast fyra- och femåringarna kunde detta. Nina berättar att det 
finns låga ”tripp-trapp” stolar men att de är dyra och att det då inte är genomförbart att förändra för att 
alla barn ska nå ner med fötterna. Detta gällde framförallt för de yngsta barnen. De reflekterade sedan 
vidare om de låga stolar de hade och kom fram till att de är bättre än de höga stolar med ”trappsteg” 
som finns på övriga avdelningar. Dessa höga stolar ansåg Nina och Hanna utgjorde en säkerhetsrisk 
om barnen klättrade upp på dem själva. De menade att om barnen ramlade ner från dessa stolar blir 
fallet högt vilket ökar skaderisken, jämfört med de låga stolar de hade på avdelningen. Nina upplevde 
att de låga stolarna var bra att sitta på men kunde även se att det kan innebära problem för en lång 
vuxen att sitta på.  

Pedagogerna talar vidare kring låga stolarna de har på avdelningen:  

Hanna: /…/det kanske är det som passar bäst för alla liksom, tänker jag. De kan ju gå av…  
Nina: De minsta kan ju klättra upp och sätta sig…inte våra allra minsta kanske, de som snart är 1,5 
år, men de som börjar närma sig 2 år kan klättra upp och sätta sig.  

Möbler för avkoppling 

Pedagogerna upplevde inte att det fanns några bra vrår där barnen kunde sitta i lugn och ro. De 
upplevde att det ofta förekommer livliga lekar, barn som leker eller springer, vilket försvårar 
möjligheten.  

Alla pedagoger upplevde att möblerna för avkoppling, matta, kuddar och soffa, inte var rena. Elin som 
skattat denna punkt högt upplevde att det fanns möbler och vrår, men att hon egentligen inte vet hur 
avgränsat och ostört dessa områden är.  

Nina ansåg att utrymme för avkoppling borde kunna gå att skapa. Hanna lyfte då vikten av att det är 
lugnt runtomkring detta utrymme. Hon föreslog att en plats för avkoppling kunde skapas i köksdelen 
(rum 5) genom att flytta piratskeppet till scenrummet (rum 6), men hon såg också ett problem med det 
då böckerna fanns i detta rum, att barnen ska kunna sitta och läsa i lugn och ro blir svårt om barnen 
leker i piratskeppet i samma rum. Nina säger då att de skulle kunna omorganiserar så att de aktiviteter 
som utförs i köksdelen (rum 5) är lugnare aktiviteter.  

Jag berättade för pedagogerna att jag upplevde att de flesta barnen uppskattade vilostunden när de satt 
i soffan och hade läsvila. Pedagogerna upplevde att lässtunden kunde vara ganska rörig och att det var 
trång för alla barnen att få plats.  

 
Nina: Man skulle ju kunna sitta inne i scenrummet, Varför sitter vi alltid i soffan? Trycker in oss. 
Hanna: Ja, det är sant…skulle kunna sitta på scenen…/…/. Man kan ju bygga som en liten koja 
därinne också så att man kan stänga in sig. 
Nina: Ja, det tycker dom ju är jättemysigt, smart! /…/.vi testar det. 
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Lekutrymme inomhus och utrymme för avskildhet 

Alla pedagoger var här överens om att merparten av utrymmena var svåra att överblicka. Lokalen var 
långsmal vilket gjorde det svårt att enkelt kunna se vad som hände i de olika utrymmena. Pedagogerna 
var eniga om att de inte upplevde att det fanns något avskilt utrymme där några få barn kunde leka 
ostört.  

Jag berättade för pedagogerna att ett av barnen berättat att de brukade hämta filtar för att bygga koja, 
men att de inte fick göra det längre på grund av att de inte städade. Nina och Hanna berättade då att 
barnen tog fram så mycket saker som de flyttade runt. Nina förklarade att: 

Ja, man vet ju hur det var när man var liten, man gillade att bygga en massa saker, sen när man byggt 
så är det inte lika roligt att leka i det.  
 

Vidare berättade jag att ett annat barn uttryckt en önskan om att ha en koja till att: ”Bara sitta där å…” 

Hanna: Ja, för dom vill gärna vara lite för sig själva. För sen när någon kommer in så blir ju allt 
förstört å…så att det, ja, någon vrå där man kan gå undan och ha möjlighet å, ja, upplever jag att… 
Nina: De vill ha ja.  
 

Pedagogerna upplevde att barnen, speciellt de äldre, behövde platser där de kunde få vara ifred. Nina 
berättade att de äldre barnen hade tillgång till ateljén men ansåg att den låg för långt bort från 
avdelningen vilket gjorde att de inte kunde finnas till hands om barnen behövde hjälp. Barnen fick 
även vara i ateljén ensamma långa stunder, vilket pedagogerna inte tyckte kändes bra.  

Jag berättade för pedagogerna att det i samtalsintervjuerna med barnen kom fram att de mestadels 
lekte i ett rum, scenrummet, att de inte befann sig i de andra rummen så ofta. Jag beskrev att ett barn 
upplevde det största rummet (köket) som ett genomgångsrum. Detta bekymrade pedagogerna och Nina 
berättade att hon en tid har känt att de äldre barnen inte har så stort lekutbud. Hon lyfte även ett förslag 
till förändringsmöjlighet: 

/…/vi ska försöka få till olika stationer, små bord som de kan sitta vid. 
 

Utställning av aktuellt material för och av barn 

Alla pedagoger upplevde att det inte fanns tillräckligt med material utställt. De skulle alla vilja att det 
fanns mer uppsatt. Nina belyste att det försvårades av att det var stor spridning i ålder i barngruppen, 
de yngsta var 1 år och de äldsta är 5 år. Hon ansåg att detta gjorde att de inte kunde sätta upp så 
mycket material i barnens ögonhöjd då de yngre barnen rev ner detta. Nina lyfte även att hon ansåg att 
de borde ställa ut mer enskilt material, inte endast det som barnen gjort i grupp:  

/…/förutom det de gör i grupperna, så skulle man kunna ställa ut om de gör något med klicks 
eller…att de skapar någonting som de själva kommit på. (Nina) 
 

Pedagogerna upplevde till en början att det var platsbrist för att kunna ställa ut tredimensionellt 
material på grund av lokalens utformning. Hanna berättar då att hon såg möjlighet till att ställa ut mer 
material i hallen då den var förhållandevis stor. Nina menade då att nackdelen med det var att barnen 
inte kunde ställa ut sina alster så länge då de delade det tredimensionella materialet med en annan 
avdelning: 

Fast man skulle ju kunna ta foto på det och ställa upp. Foton på väggarna så att de kan prata kring 
dem och så kanske det är någon som vill bygga likadant och så kan de lära varandra, så får den 
kompisen visa…så det är ju ett alternativ. (Nina) 
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Grovmotorisk lek och utrymme för grovmotorisk lek 

Både utrymme, utrustning och tillgång till grovmotorisk lek och material var bristfälligt enligt 
pedagogerna. Nina tog även upp att hon upplevde att det inte var anpassat för barn med fysisk 
funktionsnedsättning. Det utrymme som avdelningen hade tillgång till för grovmotoriska aktiviteter 
var en del i en korridor som låg en bit bort från avdelningen och detta utrymme delades med fler 
avdelningar. Hanna förklarade att detta utrymme var litet vilket gjorde att det inte fanns möjlighet att 
vara så många barn, det fanns inte heller möjlighet att springa runt. På grund av att utrymmet delades 
med andra avdelningar berättade Nina att hon ville att de skulle ha större tillgång till material inne på 
avdelningen för att inte behöva gå iväg och hämta materialet, att det skulle vara mer lättillgängligt. 
Hanna upplevde att det var svårast att få till utrymme för grovmotorisk lek. Pedagogerna reflekterade 
över frågan: 

Nina: Ja, för då skulle jag vilja att det bara var våra saker, att det var lätt att ta med och lätt att ta ner 
och jobba med. 
Hanna: Ja, ett helt rum skulle man behöva. Som på X gjorde de om hela ateljén till ett 
rörelserum/…/Sen hade de ett extrarum va? /…/ser annorlunda ut tror jag så då kan de få till det så. 
 

Jag fråga pedagogerna om det fanns några lösningar som inte kräver så stor plats, exempelvis att 
använda små bollar, hopprep eller badbollar. Hanna menade då att det krävs yta för att kunna använda 
sådant material. Nina upplevde att det utrymmet som var möjligt var scenrummet om det inte hade 
varit så mycket möbler där inne, bland annat matbordet som var placerat i rummet. Pedagogerna 
berättar att de fördelat matborden i tre olika rum för att barnen ska få lugn och ro vid matsituationen 
då en del av barnen annars får svårt att äta om det blir för ”stimmigt”. Efter en stund nämner Nina att 
vilorummet (rum 4) ibland används till rörelseaktiviteter och att de kunde använda det utrymmet till 
grovmotorik eftersom det är tomt när de små barnen inte sover där. Jag frågade då pedagogerna om 
barnen hade tillgång till att använda de mjuka madrasserna som finns inne i vilorummet:  

Nina: Det har inte varit så utan det är för vilan…för att det ska vara rent eftersom att de ska sova på 
dem. 
Meta: Ok, så dem kan de inte använda? 
Nina: De har använt dem, men de frågar inte efter dem…för de vet ju…att oftast har vi grupp, nästan 
varje dag. Och på eftermiddagarna så ligger ju de små och vilar på dem så…de har aldrig tänkt på 
dem, inte vi heller egentligen har sett dem som… 
/…/ 
Nina: Jag minns då vi hade …då hade vi ju inte så många barn som sov och då användes de ju till 
kojbyggen, ja till…då hade vi inte de där stora möblerna i det här stora rummet så då blev det ju ett 
grovmotoriskt rum av det. 

 
Hanna tyckte att lokalerna gjorde att barnens rörelseaktiviteter begränsades eftersom att de äldre 
barnen måste vara tysta när de små barnen sover på grund av det var väldigt lyhört och att det lät 
mycket när man går på golvet. Nina lyfte att hon anser att grovmotorik var viktig: 
 

/…/. Det är ju en del till språket, alltså, till läs och skriv, alltså forskningen säger ju att barnen, får 
barnen träna upp sin motorik och får intresse för sporter och…så har de lättare för att lära sig läsa 
/…/. Nu kan de ju göra det utomhus, vi är ju mycket ute också, men vissa delar känner jag att de går 
miste om på grund av det. 
 

Vi talade vidare om utemiljön och alla pedagoger ansåg att gården hade potential men att den var svår 
att överblicka då den var kuperad med kullar och buskar. Hanna berättade att hon upplevde att gården 
saknade material och aktiviteter för de äldre barnen, exempelvis en klätterställning och en rutschkana, 
de som fanns var för de yngre barnen. Under samtalet kommer det fram att avdelningen hade tillgång 
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till ytterligare en gård som ligger i direkt anslutning till avdelningen, jämfört med den stora gården 
som innebär att de måste gå igenom en grind. Hanna beskrev att det fanns möjlighet att utnyttja den 
mindre gården genom att skapa olika rum vilket skulle kunna göra den roligare. På den lilla gården 
fanns ett skjul där det stod cyklar parkerade och två gamla leksaksspisar i trä.  

Nina: Att man kan vara där med de mindre barnen, för ibland är det väldigt svårblickbart om det 
skulle inträffa något, det är så många små. Det skulle vara bra att få till det här ute.  Vi har faktiskt 
pratat med vår chef om de här skjulen, men de måste stå kvar. 
Hanna: man kanske kan få använda en del av den till någon koja eller något. 
Nina: Ja, det tror jag, det ska väl inte stå cyklar där. 
Hanna: Den är väl egentligen till för vagnar… 
Nina: Ja, att de ska sova därute… 
Hanna: Ja, men nu ställer ju alla sina cyklar där. Vi har ju inget cykelställ ute. Vi skulle ju kunna ha 
ett precis utanför grinden. 

 
Elin berättar då att en annan avdelning hade ett förråd på sin gård där de kunde förvara sina leksaker 
vilket hon upplevde skulle underlätta om de skulle använda deras gård. Nina höll med och menade på 
att det är viktigt att lekmaterialet är lättillgängligt. Hon beskrev hur hon skulle vilja skapa vrår i 
utemiljön, att de skulle ordnar backar med olika material, exempelvis kontorssaker, som barnen kunde 
välja att leka med. Hon ville genom det förmedla till barnen att de kunde leka samma sak utomhus 
som de gjorde inomhus.  

Pedagogerna upplevde att vissa barn under vinterhalvåret inte vill vara ute, att de ville gå in för att det 
inte fanns något att göra ute. Om det fanns mer lekmaterial tillgängligt så trodde Nina att barnen inte 
hade haft samma upplevelse. Hanna upplevde inte att det material som fanns i förrådet på den stora 
gården var så utvecklande. Pedagogerna hade tidigare diskuterat att göra i ordning lådor med olika 
lekmaterial men de ansåg att det inte varit möjligt då det krävs ett fungerande samarbete mellan många 
pedagoger.  

Då man är så stor förskola så är det, så ska någon ansvara för det här och då måste man vara överens 
om att någon måste finnas där och är tydliga med barnen att barnen måste ta hand om 
sakerna…annars sprids de ut. /…/. (Nina) 

 
Mina Kommentarer 
Under samtalen kommer det fram vilka möjligheter och hinder som pedagogerna såg i den fysiska 
miljön. De upplevde att lokalernas utformning var ett hinder men de såg ändå utvecklings- och 
förändringsmöjligheter utifrån de förutsättningar de hade. Jag upplevde att de hade en vilja att se 
möjligheter till anpassning både utifrån det enskilda barnet och gruppens behov. De kom gemensamt 
fram till hur de genom en omorganisering kunde skapa ett rum där barnen kunde få möjlighet till 
avkoppling och vila. Det framkommer tydligt hur de gemensamma reflektionssamtalen ger resultat då 
pedagogerna diskuterar hur de utifrån förutsättningar formulerade förändringsmöjligheter, exempelvis 
att de kunde flytta läsvilan från soffan till scenen där de fanns bättre möjligheter för alla barnen att få 
plats.  

När jag tillförde barnens kommentarer och upplevelser i samtalen upplevde jag att de gav pedagogerna 
både svar på egna tankar kring utrymme och inredning samt att det gav dem nya perspektiv som ledde 
till att pedagogerna uttryckte att de ville förändra miljön för att kunna tillgodose barnens behov och 
intressen, exempelvis att skapa lättillgängliga utrymmen med skapande material. 

Den mest omfattande utvecklingsmöjligheten som pedagogerna lyfte var den kring utemiljön, där 
upplevde jag att det under samtalen växte fram en insikt i och lust till hur den kunde utnyttjas. I 
samtalen talade pedagogerna om de positiva möjligheterna förändringen skulle kunna skapa, att 
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användandet av den mindre gården som låg i anslutning till avdelningen kunde göra utemiljön mer 
tillgänglig samt att de där kunde skapa en varierad och pedagogisk utemiljö utifrån deras visioner om 
en god utemiljö.  

 

Inkludering och delaktighet 

Pedagogerna hade vid ett tidigare tillfälle, inte under våra samtal, diskuterat hur de skulle kunna gå till 
väga för att skapa förändringar i utrymmet. Nina refererade till deras samtal där de diskuterat hur de 
kunde få med barnen i förändringsarbetet. Ett förslag de hade var att de skulle ta några barn och gå 
runt på de andra avdelningarna för att barnen skulle få inspiration och på så sätt kunna se om det var 
något som de vill ha på deras avdelning.  

Hanna: Ja, Det är ju svårt att fråga vad de skulle vilja ha… 
Nina: Ja…då säger de oftast ingenting. 

 
Nina trodde att barnen skulle bli mer medvetna om och kunna påverka utrymme och inredning om de 
fick se hur det såg ut på andra avdelningar, att de då skulle bli tydligt vad de går miste om. Hanna lyfte 
att det också handlar om att göra barnen medvetna om att de har möjlighet att vara delaktiga, att 
barnen ska få uppleva att de kan påverka utrymme och inredning, att det inte bara var pedagogerna 
som kan skapa förändringar.  

Hanna: /…/ man får kanske tänka att man tar en del i taget. Att de får vara delaktiga här och…på 
något vis… 
Nina: Det är ju mer för de större det här. 
Hanna: Mmm, precis, men vi kan få med de mindre på något också. 
 

Då det var en åldersblandad avdelning, 1-5 år, upplevde pedagogerna att det inte var en bra 
ålderssammansättning då det var svårt att anpassa utrymme och inredning samt pedagogik för alla 
barn. Den fördel som de såg var att de äldre barnen fick lära sig att visa hänsyn och att de yngre lärde 
sig av de äldre barnen.  

/…/ det är alltid någon som kommer i skymundan…”nu måste vi byta på de små barnen” och …”nu 
måste de stora barnen få sitta här själva” så att det…(Hanna) 

 
På avdelningen fanns inga barn i behov av särskilt stöd då jag utförde min studie. Men jag frågade 
pedagogerna vad de trodde om anpassningsmöjligheterna om det skulle finnas barn i behov av särskilt 
stöd på avdelningen. Om de fick ett barn som satt i rullstol upplevde Nina att de skulle behöva göra 
om en hel del inne på avdelningen för att kunna anpassa så att barnet kunde vara med på allt.  

Hanna: Sen skulle vi behöva ta bort mattor och sånt va? Eller? 
Nina: Mattor och så kan nog vara kvar så att barnet kan sitta på men vi behöver nog mer mjuka 
kuddar så att de kan. 
Hanna: Framkomligheten… 
Elin: Ja, det är ju väldigt trångt, alla möbler tar sån… 
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Pedagogerna berättade att de haft ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tidigare. De 
upplevde att det då var ”rörigt” och att det påverkade hela barngruppen. Elin berättar att den största 
svårigheten var att finnas där och vara tillgänglig när barnet behövde det. Hanna menade att det till 
stor del berodde på barngruppens storlek, att de inte fanns till hands hela tiden. De beskrev också hur 
det fungerade för detta barn utomhus: 

För där var det liksom att barnet rörde sig över hela gården… och barnet fick liksom en stämpel på 
sig att det var den som förstörde och bråkade och så, även fast det inte alltid…barnen visste ju hur 
man triggade igång…och även andra pedagoger upplevde jag…(Hanna) 

 
Pedagogerna upplevde inte att det fanns någon förståelse för barnet och då de inte hade möjlighet att 
finnas vid barnets sida hela tiden hade de önskat att samarbetet med övriga pedagoger på förskolan 
hade fungerat. Nina upplevde att det största problemet för detta barn var att han blev ”stämplad”: 

Så för att hjälpa det här barnet för att den ska slippa ses som utanför och inte passa in i barngruppen 
så skulle det vara mycket bättre med mindre barngrupper och att det fanns en pedagog som kunde 
vara med, egentligen under hela dagen. (Nina) 

 
Hanna trodde också att en färre barn i gruppen hade skapat bättre förutsättningar. Hon berättar vidare 
att de under denna period inte hade en så tydlig struktur på vilka pedagoger som arbetade och när, det 
var fyra pedagoger som arbetade olika tider vilket hon upplevde som rörigt.  

 
Mina kommentarer 
När det kommer till deras erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd på avdelningen upplevde jag att 
de först och främst saknade ett kollegialt samarbete och förståelse för barnets behov. En annan faktor 
de även lyfter är pedagogernas tillgänglighet för barnet, att de vill finnas till hands men att de stora 
barngrupperna gör det svårt för dem att finnas till för alla barn. Barngruppen togs även upp som en 
bidragande faktor till att lärmiljöer, utrymme och inredning, inte kunde anpassas till alla barn och då 
främst på grund av åldersspridningen (1-5år). De lyfte att de ville skapa fler möjligheter för barnen att 
vara delaktiga i verksamheten, dess utrymme och inredning. Jag upplevde att de ville bli tydligare 
gentemot barnen vad delaktighet är och innebär för att de ska förstå begreppet samt att de ska vara 
delaktiga. Pedagogerna lyfte exempel och förslag på hur de kunde utöka och skapa möjligheter för 
barns delaktighet i utformandet och innehållet i den fysiska miljön. En av pedagogerna betonade att 
delaktighet ska skaps för alla barn oavsett ålder, det visade på att hon såg till alla barnen i gruppen 
vilket kan göra att alla pedagoger ser till alla barn när de talar om begreppet delaktighet och hur de 
kan skapa forum och möjligheter för detta. 
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Samtalsintervju med barnen 

Tillgänglighet, material och inredning 

De rum som barnen beskriver att de alltid hade tillgång till var hallen (rum 2), skötrum (rum 3), köket 
(rum 5) och teknikrummet (rum 7) medan de övriga rummen varierade i tillgänglighet. I skötrummet 
beskrev Olivia och Alva att de ibland lekte med vatten medan Linus och Ulf berättar att de endast går 
in till rummet för att hämta filtar till kojbygge. Alva och Linus berättade att när de är i hallen så lekte 
de med ”klicks” (små plastfigurer som går att sätta ihop på olika sätt). Linus lekte ibland även med 
lekköket som fanns i samma rum.  

När jag talade med barnen om vart deras teckningar eller liknande fanns utställda berättade Linus och 
Ulf berättar att det är i hallen som de flesta av deras teckningar fanns uppsatta. Men Linus och Olivia 
berättade också att det fanns en målad pappersgardin i scenrummet (rum 6) som de varit med och 
tillverkat. När man går vidare genom hallen kommer man till köket (rum 5), det största rummet på 
avdelningen, som alla barn beskrev att de alltid hade fri tillgång till. Det material som alla barnen lyfte 
i detta rum var det stora piratskepp som stod i hörnet av rummet. Annat material som nämndes i detta 
rum var tågbanan och leksaksbilarna, men dessa var det ingen som brukade leka med, några av barnen 
menade på att det var tråkigt eller att det var till för de yngre barnen. Alva och Linus berättade att de 
vid några tillfällen suttit och ritat i köket.  

Då köket ligger i mitten av avdelningen så var det därifrån som barnen kunde ta sig till övriga 
utrymmen. Vilorummet (rum 4) var första utrymmet till höger när man kommer in till köket, från 
hallen sett. Barnen berättade att de hade fri tillgång till vilorummet när de små barnen inte sov där. 
Linus visade att det finns handdockor i rummet som han berättar att de kunde använda till att spela 
teater med. Han berättade också att han vid något tillfälle tagit en madrass och lagt sig på. Bredvid 
vilorummet ligger scenrummet (rum 6).  

I Scenrummet fanns en scen med en ridå, placerad i ena hörnet av rummet. Det är ett rum som alla 
barn beskrev att de ofta befann sig i och som de beskrev att de hade stor tillgång till: 

Olivia: /…/.Här leker nästan alla här i (avdelningens namn) leker här mest /…/. 
/…/. 
Alva: Ja, man får alltid vara i det här rummet. Fast inte när dom sitter och äter för då stör man.  
 

Barnen berättade att det fanns böcker, klossar och dinosaurier och att de kunde spela eller titta på 
teater i rummet. När man går ut ur scenrummet och går direkt till höger så låg teknikrummet direkt på 
vänster sida. Teknikrummet (rum 7) låg i anslutning till en lång öppen korridor utan dörr. Barnen 
beskrev att de gjorde experiment i rummet, byggde med lego, pysslade och målade. Linus berättade att 
visst material var begränsat, det fick de använda när de gick i femårsgruppen. Alla barn upplevde att 
de fick gå till rummet när de ville.  

Längst bort i korridoren, som går ut från teknikrummet, låg motorikdelen (rum 9). Barnen berättade att 
de inte fick gå dit när de ville. De upplevde inte heller att de gick dit så ofta. Ulf och Linus berättade 
att de kunde hoppa studsmatta där, Ulf beskrev också att det fanns en rutschkana där.  

Bredvid teknikrummet låg ateljén (rum 8). Barnen berättade att de fick gå dit när de ville om de skulle 
leka med lego och plus-plus (små mjuka pusselbitar som kan sättas ihop på olika sätt), men de skulle 
frågar en pedagog först. De berättade att de inte fick gå dit och pyssla själva. Barnen beskrev att de 
fick sitta vid det låga runda bordet när de skulle pysslar och måla, om de skulle bygga med lego eller 
plus-plus fick de sitta på golvet i en annan del av rummet. I ateljé fanns en snickarbänk, den berättade 
Olivia att de bara fick använda när de gick i femårsgruppen.  
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I anslutning till hallen låg tamburen (rum 1) som alla barn beskriver som ett rum för av och påklädning 
när de kom in eller när de skulle gå ut till gården. För att komma till gården fick barnen gå igenom en 
grind som en vuxen måste öppna. Då det var en grind berättade barnen att en av pedagogerna måste 
hjälpa dem om de behöver gå in på toaletten eller om de behövde dricka vatten. Linus och Ulf 
berättade att det ibland kunde finnas vatten att dricka ute. Under samtalen med barnen upplevde alla 
att de tyckte att det var roligt att leka ute på gården. Jag upplevde att det material som fanns i förrådet 
på gården inte var något som de använder i leken.  

Mina kommentarer 

Att barnen endast fick använda snickarbänken i femårsgruppen kan ha flera orsaker varav en kan ses 
ur ett historiskt perspektiv. Alva Myrdal uttryckte under tiden för barnträdgårdar att bygg- och 
snickarmaterial skulle introduceras för barnen från och med femårs ålder, det var vid denna ålder som 
det ansågs lämpligt för barnen (Vallberg Roth, 2002). Kan det vara så att detta historiska perspektiv 
och traditioner sitter kvar i förskolans väggar och traditionerna förs vidare? 

Subjektrelation till den fysiska miljöns utrymme och inredning 

Linus 
Framträdande i Linus berättelse var att han mestadels befann sig i scenrummet (rum 6) när han lekte. 
Där lyfte han att det ofta var en kompis som han lekte med, de byggde med klossar och lekte med 
dinosaurier. Han berättade också att han spelade teater i rummet och berättade om en konsert som han 
och några andra barn gjort, att de hade skrivit ner det på ett papper som han visade var uppsatt på en 
hylla i rummet. Ibland upplevde han att det var hög ljudvolym i rummet. 

Om jag skulle vara fröken då skulle jag bestämma att alla skulle vara tysta i det här rummet.  
 

Linus upplevde att barnen oftast var själva i scenrummet och att de själva kom på bra lekar att leka. 
Han skulle vilja ta bort böckerna och i stället ha en TV och han önskade att dinosaurierna kunde röra 
sig om man tryckte på en knapp. 

När han behövde vila eller koppla av gjorde han det i soffan i köket och vid något tillfälle hade han 
vilat på en madrass i vilorummet. I vilorummet brukade han också dansa ibland. När jag frågade vad 
han tyckte om rummet svarade han: 

Mittemellan kul. /…/ För här finns inte så många, här finns inte rätt så många grejer. 
 
I teknikrummet upplevde Linus att det var för många saker och då tyckte han att det svårt att välja vad 
han skulle leka med, han skulle vilja att det var färre saker i rummet. Han önskade att det istället fanns 
en TV eller en dator i rummet så att han kunde spela.  

Det rummet han beskrev som ”tråkigt” var skötrummet, dit gick han bara för att hämta filtar för att 
kunna bygga en koja. I hallen, som låg i anslutning till skötrummet, brukade han leka med ”klicks” 
(små plastfigurer som går att sätta ihop på olika sätt). Han berättade att han vara där själv eller 
tillsammans med en kompis. 

Mina kommentarer 
I samtalet med Linus upplever jag att han till största del befinner sig i hallen och i scenrummet där han 
beskriver att han leker både själv och tillsammans med kompisar. De övriga utrymmena uppfattar jag 
inte är några han upplever som lockande till lek och aktivitet. Han beskriver också mängden material 
som en viktig del i detta då han exempelvis förklarar att det finns för mycket saker i teknikrummet och 
för få saker i vilorummet.  
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Jag tolkar det även som att han saknar tekniska lekmaterial då han talar om Tv-spel och elektroniska 
leksaker. Detta får mig att tänka på det som Nordin-Hultman (2004) talar om, att förskolan inte alltid 
fångar nutiden när det kommer till barns lekkultur. 

 

Alva 
 

Alva upplevde att det fanns bra lekmaterial i scenrummet, det hon mest lekte med var klossarna. När 
jag frågade om hon brukade göra något annat i rummet nämnde hon att hon jobbat med lera vid ett 
tillfälle. Hon hade ingen plats i rummet där hon satt och vilade utan beskrev att barnen dansade, 
lyssnade på musik eller lekte i scenrummet. 

När vi talade om hon saknade något i scenrummet tolkar jag det som att hon ville förändra rummets 
utseende då hon nämnde att hon skulle vilja att rummet hade andra färger och att hon tycker att det ska 
finnas en lampa i rummet. Alva berättade också att: 

Jag önskade också att det var en koja där så att man kunde krypa in där. Och så var det stängt där så 
ingen kunde hitta en.  

 
Hon ville även förändra vilorummet som hon upplevde som ”fjantigt”, hon föreslog att det skulle 
finnas utklädningskläder i rummet så att hon kunde klä ut sig.  

Alva beskriver även hallen och skötrummet som ”fjantiga”, hon berättade att hon inte lekte i dessa 
rum så ofta då hon ansåg att:  

Jag tycker att det mest är ett bäbisrum fast inte dom där (pekar på klicks) så jag brukar inte leka där 
för att det är ganska bäbislikt.  
 

Det rum som var mest framträdande i samtalet med Alva var ateljén där hon pysslade och målade. Hon 
upplevde att det fanns gott om material att använda när hon pysslade. Att pyssla och måla var även 
något hon lyfte när vi samtalade i teknikrummet. Hon berättade att hon ofta var i ateljén med en 
kompis från en annan avdelning och ibland var det också en pedagog från en annan avdelning 
tillsammans med dem.  

Alva beskrev att de ibland satt och ritade i köket men att hon oftast gjorde det i ateljén. Under samtalet 
berättade Alva att hon upplevde att hon bara fick leka i ateljén, hon önskade att det fanns möjlighet att 
pyssla mer i ett annat rum: 
 

Att man slapp va där inne, det känns liksom inte så himla roligt därinne i ateljén. 
 

Hon beskrev att det ibland kunde vara mycket barn i ateljén samtidigt, men det var inget som hon 
upplevde att hon stördes av. När vi däremot talade om teknikrummet berättade hon att det ibland 
kunde vara många barn där samtidigt. När jag då frågade henne hur hon upplevde det svarade hon:  

Ja, men man kan inte vila sig för då blir man helt störd. 
 
Den stund hon beskriver en vilostund är då hon sitter i soffan och en av pedagogerna läste en bok: 

Det är ganska mysigt, jag brukar sitta bredvid fröken. 
 
När jag frågade henne om motorikdelen mindes hon först inte vart den fanns och berättade att: 

Jag känner inte till den där…är det längst bort dit? 
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Vi samtalade vidare om motorikdelen och efter en påminnelse av barnet som deltog i samtalet mindes 
hon vad det var och berättade att hon varit där.  

 
Mina kommentarer 
Jag upplever att Alva visar på ett behov av att få tillgång till mer material på avdelningen. Det material 
hon vill använda finns i ett rum som ligger en bit från avdelningen, ett rum som hon inte alltid har 
tillgång till, hon kan heller inte göra det hon vill när hon är där då det kräver att en vuxen är 
närvarande. Hon uttrycker att hon vill kunna vara mer på avdelningen men saknar kreativt lekmaterial. 
Utrymmen och material ska vara tillgängliga och lockande för att barnen på så sätt kan lära utifrån 
intresse (Björklid, 2005)  

 

Ulf 
 
Det utrymme som jag upplevde att Ulf mestadels befann sig i på avdelningen var scenrummet.  Det 
var där han beskrev vad han brukar göra. Det var i det rummet han lekte med dinosaurierna och det var 
där de brukade bygga koja. Han berättade att de inte längre fick bygga kojor för att de inte städar efter 
sig, detta var något jag upplevde han saknade att få göra.  

I förrgår någonting så lekte jag och X med en koja och då blev det så där tråkigt, alla behövde inte 
städa, bara jag. 

 
Han förklarade även att han ibland vilade på kuddarna som låg på scenen i scenrummet. På frågan om 
han upplevde det som en lugn och skön plats sa han: 

Ibland kommer några in och ”ba ba ba”.  
 
Att han blev störd var något han även beskrev att han blev under läsvilan i soffan (köket).  

Jag tycker inte det är så (håller för öronen)…ont öronen. 
 
När vi samtalade om köket beskrev han det som ett genomgångsrum när han skulle gå till scenrummet. 
Det han nämnde att han gjorde i köket var att han ritat där någon gång.  

När vi talade om vilorummet berättade han: 

Där är det rummet där dom ligger och sover, jag brukar nästan aldrig vara där. . 
 
När vi talade om vad han tyckte att de skulle kunna göra i vilorummet föreslår han att det kunde 
användas till att lyssna på musik. 

Ateljén beskriver Ulf att de alltid hade tillgång till om de ville leka med Duplo eller plus-plus, men om 
de ville pyssla måste det vara en vuxen med.  

 
Mina kommentarer 
I samtalet med Ulf tolkar jag det som att han upplever att det är hög ljudvolym vilket gör att han inte 
har möjlighet till vila och avkoppling, både i soffan och scenrummet. Scenen där han förklarar att han 
ligger på kuddarna och vilar ligger i direkt anslutning till utrymmet som är avsedd för lek. Denna del 
av rummet innehåller klossar, dinosaurier, böcker och en scen med kuddar vilket innebär att både 
aktiva och lugna aktiviteter är menade att utföras i samma utrymme.  
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Förutom ateljén och scenrummet upplevde jag att han beskrev de övriga rummen som platser där han 
sällan vistades.  

 
Olivia 
 
När vi satt i ateljén beskrev och visade Olivia olika material som de kunde skapa och använda sig av. 

Fast inte ta fram så mycket grejer när det håller på att bli mat, då måste vi städa och då missar vi 
samling så…man börjar räkna så…så att inget barn fattas. 

 
Hon nämnde också att de endast fick använda snickarbänken när de gick i femårsgruppen.  

Vidare beskrev hon detaljerat hur hon skapat olika föremål i ateljén, exempelvis handtryck och 
granbollar. När vi talade om tillgängligheten till rummet skulle hon vilja att:  

Då skulle jag vilja såhär, att ni ville måla eller någonting så sa dom ja, ja, ja. 
 
Hon beskrev att hon först måste fråga en pedagog, om de sa att hon inte fick gå till ateljén gick hon i 
stället till scenrummet.  

Det utrymme jag upplevde att Olivia oftast lekte i var scenrummet (rum 6). När vi talade om 
scenrummet, lekmaterialet och utrymmet ansåg hon att det fanns ett bra utbud, men hon upplevde att 
det kunde vara många som ville leka med samma sak och att:  

Man måste vänta, det brukar vara fullt då får man leka någon annanstans. 
 
Hon berättade att hon upplevde att de yngsta barnen skrek mycket i rummet vilket gjorde att hon inte 
kunde höra vad kamraterna sade till henne. Samma sak beskrev hon när hon satt i rummet och läste, att 
hon inte hade möjlighet att göra det i lugn och ro då hon ansåg att barnen skrek. Denna upplevelse 
återkom då vi talade om läsvilan de hade i soffan (rum 5). Jag frågade om hon tyckte att det var lugnt 
då de satt och läste, då berättade hon:  

Mmm, fast ibland…(gör ljud). 
 
I Olivias beskrivning av köket (rum 5) berättade hon att det enda hon lekte med var piratskeppet, allt 
övrigt ansåg hon var tråkigt och hon önskade att det fanns pussel och att rummet målades om då hon 
ansåg att det skulle bli finare då. Andra förändringar hon föreslog var i teknikrummet (rum 7), där 
önskade hon att det fanns tillgång till Tv-spel då hon upplevde att det saknades lockande material att 
leka med.  

Övriga utrymmen jag upplevde att Olivia inte ansåg lockande var hallen och skötrummet. I hallen 
brukade hon inte leka alls och i skötrummet kunde hon ibland leka med vatten. Utrymmen jag 
upplevde att hon hade velat ha större tillgång till var motorikdelen. Hon berättar att hon tyckte att det 
var roligt att vara i motorikdelen, men att de inte var där så ofta.  

Hon berättade att hon ibland dansar i vilorummet när de yngre barnen inte ligger och sover där, hon 
berättar att det är: 

Roligt. /…/. För att man kan dansa och röra sig. 
 
Mina kommentarer 
Jag upplever att hon skulle vilja ha större tillgång till skapande- och rörelseaktiviteter inomhus. Hon 
talade ingående och intresserat om alla de olika aktiviteterna som de har möjlighet att utföra i ateljén 
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och berättade att hon tyckte om att vara i motorikdelen samt när hon fick möjlighet till rörelseaktivitet 
i vilorummet. När hon beskriver olika utrymmen tolkar jag det som att de begränsande henne. 
Exempelvis då hon berättar att det inte är lugnt då hon sitter och läser i scenrummet, inte heller då de 
har läsvila i soffan när en pedagog läser. Hon beskriver även att hon ibland var tvungen att vänta på att 
lekmaterial skulle bli tillgängligt i scenrummet samt att hon upplevde att det kunde vara svårt att höra 
vad kamraterna sade då det var hög ljudvolym i rummet.  
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Diskussion 

Utifrån mitt syfte att undersöka några pedagoger och barns upplevelser av den fysiska miljöns 
utrymme och inredning och hur de upplever att den kan skapa en inkluderande miljö för varje barn, 
kommer jag i detta avsnitt inledningsvis att redogöra de teman och mönster som framkom i 
gruppsamtalen med pedagogerna. Därefter kommer jag att redogöra för de fenomen som framträdde i 
samtalsintervjuerna med barnen. De frågeställningar som här besvaras är: Hur beskriver och upplever 
pedagogerna den fysiska miljön? Vilka möjligheter och hinder beskrivs för inkludering i den fysiska 
miljön? Hur beskriver pedagoger och barn förändringsmöjligheter? 

Jag kommer även att granska de metoder som använts för att uppnå syfte och besvara 
frågeställningarna i denna studie. Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning kring den fysiska 
miljön och hur den kan bidra till en inkluderande förskola för alla barn och varje barn.              

Pedagogerna 

Barngruppens sammansättning 

Verksamheten och arbetet mot målen i förskolan ska anpassas utifrån barnets ålder och utveckling 
(Utbildningsdepartementet, 2008). Ett hinder för detta kan vara det som pedagogerna gav uttryck för, 
att de upplevde att de inte alltid kunde utforma verksamheten på det sätt de vill då utrymme och 
barngruppens sammansättning försvårade arbetet (Persson, 2008). I denna barngrupp fanns 18 barn i 
varierade ålder (1-5 år) vilket pedagogerna upplevde försvårade möjligheten till anpassning och 
utformning av verksamheten. De nämnde bl.a. att de äldre barnens rörelseutrymme begränsades av att 
de yngre barnen skulle sova och att pedagogerna då var tvungna att se till att de var lugna och tysta för 
att inte störa. Den åldersspridning som fanns i barngruppen tolkade jag det även som en orsak till att 
de äldre barnen till stor del fick vara ensamma, både inomhus och ute.  

Skolinspektionen (2012) kunde i sin undersökning se att förskolor inte utnyttjar utemiljöns fulla 
potential till lek och lärande. Detta tolkar jag det som att de menar att de planerade pedagogstyrda 
aktiviteterna är för få, att barnen leker mycket fritt. Kan synen på utemiljöns potential och 
pedagogiska möjligheter ligga i hur det historiskt har formulerats? I Barnstugeutredningen (1968 års 
barnstugeutredning (1979[1972]) beskrivs utemiljön som barnens arena där det är barnen som själva 
ska bestämma vad de ska aktivera sig med.  

Pedagogerna i studien beskrev hur förskolan inte lyckats skapa en utemiljö anpassad utifrån 
barngruppernas sammansättning där pedagogerna kunde ha uppsikt över alla barnen, både ur ett 
säkerhets- och pedagogiskt perspektiv. De berättade att det kunde vara upp till ca 119 barn (1-5 år) på 
gården samtidigt, vilket gjorde att de fokuserade på de yngre barnen medan de förlitade sig på att de 
äldre barnen kom till dem om de behövde hjälp (Skolverket, 2005). Under ett av reflektionssamtalen 
lyfte pedagogerna utemiljön och hur de skulle kunna utveckla den utifrån barngruppen. Jag upplevde 
att de utifrån ett barnperspektiv och utifrån barnets bästa kunde se utvecklingsmöjligheter till att skapa 
en mer anpassad och lockande utemiljö med hänsyn till barngruppens sammansättning (UNESCO, 
1989). Pedagogerna berättade att de skulle kunna utnyttja gården som fanns i direkt anslutning till 
avdelningen för de yngre barnen, där de kunde skapa en utemiljö med lekmaterial som var anpassad 
för deras behov och intresse samt att möjligheten till att ha överblick över barnen ökade. När det kom 
till de äldre barnen berättade pedagogerna att de tidigare haft diskussioner kring att utöka utbudet på 
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gården i form av olika lådor med lekmaterial men att de upplevde att det fanns hinder i att fullfölja 
detta. De menade att detta krävde ett fungerande samarbete mellan kollegor för att de tillsammans med 
barnen skulle kunna organisera förvaringen och användningen av materialet. Detta får mig att tänka på 
en av de faktorer som Ahlberg (2009) betonar i skapandet av en inkluderande verksamhet. 
Pedagogernas professionalism i form av kunskap och samarbete mellan kollegor har en stor inverkan 
på verksamhetens kvalitet och då även möjligheten att skapa en inkluderande miljö (Ahlberg, 2009, 
Odom m.fl., 2011).   

Samtal kring barngruppens sammansättning och samarbete återkom då vi reflekterade över barn i 
behov av särskilt stöd. Där upplevde de att både sammansättningen och samarbetet mellan kollegor 
hade betydelse för möjligheten till att skapa en inkluderande verksamhet. Jag upplevde att de menade 
att kombinationen gruppsammansättning och brist på samarbetet skapade dessa svårigheter. När de var 
ute på gården beskrev pedagogerna att de upplevde att kollegor saknade förståelse för barnet vilket 
ledde till att barnet blev ”stämplad” som bråkig av både kollegor och av andra barn.  

En miljö där personal inte samarbetar och där barngruppens sammansättning inte tagits i beaktande 
orsakar svårigheter att överblicka alla barn vilket både påverkar säkerhet och förutsättningarna för en 
kvalitativ och inkluderande verksamhet (BO, 2012, Skolverket, 2010b). Förskolan ska se till varje 
enskilt barns behov och då är det också viktigt att pedagoger reflekterar över hur de bemöter och 
förhåller sig till barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. Här kan jag se att den 
specialpedagogiska funktionen kan ha stor betydelse genom att exempelvis kvalificerade samtal i 
grupp tillsammans med en specialpedagog. Då får pedagoger möjlighet att ta del av andras perspektiv 
samt utmana sina egna vilket kan leda till ny insikt och kunskap kring barn i behov av särskilt stöd och 
samarbetets funktion. 

Även inomhus upplevde pedagogerna att barngruppens sammansättning orsakade svårigheter för dem 
att skapa en inkluderande miljö för barn i behov av särskilt stöd. De ansåg att storleken på 
barngruppen var en bidragande faktor till att de inte alltid hade möjlighet att finnas vid barnets sida 
vilket de då upplevde skapade oro i gruppen. Detta är något som Skolverket (2010b) belyser då de 
menar att barngruppens sammansättning påverkar personalens förmåga att kunna överblicka 
barngruppen och att kunna bidra till ett positivt samspel mellan barnen.  

Anpassning och tillgänglighet 

Anpassning ur ett fysiskt perspektiv har det skrivits om ända sedan barnträdgårdarna och även 
formulerats i Barnstugeutredningen (1968 års barnstugeutredning (1979[1972]) och Pedagogiskt 
program för förskolan (Pedagogiskt program för förskolan, 1987). Holmdahl (2002) beskriver hur 
olämpliga barnträdgårdarnas lokaler var utformade för att anpassas till barngruppernas storlek, det 
kunde vara upp till 30 barn som endast hade tillgång till två rum. Detta har jag förstått legat till grund 
för en utveckling av förskolans dokument om anpassning och utformning av lokalerna i förhållande till 
barngruppens storlek, för att barnen ska ha möjlighet till en pedagogisk verksamhet. I 
Barnstugeutredningen (1968 års barnstugeutredning (1979[1972]) beskrivs att lokalerna ska utformas 
för att livliga och lugna aktiviteter inte ska inkräkta på varandra och att om detta inte görs så riskerar 
det att påverka både barn och pedagoger negativt (1968 års barnstugeutredning (1979[1972]). Även i 
Pedagogiskt program för förskolan (Pedagogiskt program för förskolan, 1987) betonas att lokalen och 
miljön ska anpassas utifrån barngruppens storlek för att på så sätt kunna tillgodose barnens behov. Ur 
ett historiskt perspektiv kan man se hur lokalerna och barngruppernas storlek genom tiderna har 
beskrivits som faktorer som är viktiga att se till för barnets bästa och möjlighet till positiv utveckling. I 
dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) finns inget skrivet kring lokalernas dimensionering, 
bland annat betydelsen av att den bör utformas så att livliga aktiviteter skiljs från lugnare samt de 



 
 

46 

tydliga beskrivningarna om vad barn bör ha tillgång till i en förskola i form av grovmotorik och 
material. Att dagens läroplan för förskolan saknar tydliga beskrivningar av materiellt och rumsligt 
anpassning, innehåll och tillgänglighet kan ligga i att regeringen anser att den utbildning och 
kompetens som förskollärare bör ha ska ge den insikten, samt att en detaljstyrd verksamhet kanske inte 
”passar” i ett demokratiskt samhälle där behov och intressen hos barnen på förskolorna ska styra. 
Problemet uppstår när de som arbetar med barnen inte får gehör för och möjlighet till att skapa den 
verksamhet och miljö som de anser lämplig utifrån barnens behov. De ekonomiska aspekterna får då 
större betydelse och möjlighet att styra då det i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) inte finns 
några specifika direktiv att följa kring den fysiska miljöns anpassning och tillgänglighet. Hur det 
skulle se ut idag om förskolans läroplan hade samma detaljerade beskrivningar av den fysiska miljön 
som både Barnstugeutredningen och Pedagogisk program för förskolan hade kan jag omöjligt veta 
men jag tror att förskolan hade sett annorlunda ut. Jag tror att pedagoger och föräldrar hade haft andra 
möjligheter att hävda barnets bästa och då kunna peka på förändringsbehov. Den forskning som tas 
upp i denna studie, visar på att förändringar i förskolans fysiska och psykiska miljö behövs för att 
skapa en inkluderande miljö, men jag tror att förändringen kommer att gå långsamt då jag upplever att 
huvudmän inte ser till forskningen, de ser mer till ekonomi i balans än till barn i balans. Vad skulle 
hända om läroplanen för förskolan skrevs om och mer innehöll formuleringar som 
Barnstugeutredningen och Pedagogisk program för förskolan? Skulle förskolan då kunna skapa en 
trygg, lärorik och inkluderande miljö för både barn och pedagoger? 

En förutsättning för att barnen ska ha en säker och trygg miljö i förskolan är barngruppens 
sammansättning och pedagogernas förmåga att överblicka alla barn (Utredningen Barn säkerhet i 
förskolan, 2013). Den begränsande tillgängligheten till vissa utrymmen på denna avdelning var att de 
fanns en bit från avdelningen vilket gjorde att pedagogerna inte hade möjlighet till att överblicka dessa 
områden. Exempelvis låg ateljén, utrymmet för skapande och konstruktion, så till att pedagogerna 
omöjligt kunde se barnen om de inte gick bort till rummet. Pedagogerna berättade att de äldre barnen 
fick gå dit själva och att de då fick vistas där själva i långa stunder, vilket de inte upplevde var bra då 
de inte fanns tillgängliga om barnen behövde hjälp. Eriksson-Bergström (2013) menar på att material 
och utrymmen ska vara lättillgängliga för att barnen själva ska ha möjlighet att laborera och utforska 
materialet utan stöd av en vuxen. Om jag tolkat henne rätt funderar jag över om det resonemanget 
innebär att barnen ska ”sköta sig själva” i förskolan? Kan det möjligtvis finnas ett syfte med att allt 
material inte är lättillgängligt? Min första tanke kring detta är att det ofta finns mycket material på en 
förskola och det kan då vara en orsak till att det inte går att göra allt material tillgängligt då det kan 
innebära att det blir ett överflöd av material samt att lokalernas utrymme kan begränsas om allt 
material ska finnas lättillgängligt. Jag kan också se att det kan finnas en mening med att barnen måste 
fråga pedagogerna om hjälp och stöd för att få tillgång till vissa material. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010a) står att pedagogerna ska stimulera och utmana alla barn och varje barns lust och 
nyfikenhet att lära genom att bl.a. erbjuda en god miljö. Att pedagoger erbjuder material och att barn 
”tvingas” att fråga efter material kan skapa ett viktigt samspel där utveckling och lärande kan ske 
genom ett gemensamt utforskande av material. Nordin-Hultman (2004) såg i sin studie att 
begränsningen av material minskade barnens möjligheter att laborera med material av olika slag. 
Därför är det viktigt att förskolan har skapat en organisation och en verksamhet där pedagogerna är 
tillgängliga och medvetna om begräsningarna. Jag ser inte att lättillgänglighet till allt material eller 
inte är två motsättningar för barns möjlighet till utforskande och lek, men det krävs att pedagogerna är 
tillgängliga och ser till alla barns behov och intressen för att skapa en tillgänglig och inkluderande 
miljö.  

Pedagogernas förslag på hur de kunde göra visst material mer tillgängligt var att skapa stationer med 
ett större lekutbud inne på avdelningen. Detta skulle då göra att pedagogerna fanns tillgängliga om 
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barnen behövde hjälp och framför allt att material och lekutbud då kunde bli mer varierat och 
lättillgängliga för barnen. Denna förändringsmöjlighet skulle kunna skapa mer lockande utrymmen där 
barnen får möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande genom att de utifrån intresse kan upptäcka 
och utforska olika sorters material (Björklid, 2005, Skolverket, 2005, Skolverket, 2010).  

Under samtalen framkom det att det fanns svårighet att utveckla och förändra barnens möjlighet till 
avkoppling och vila samt att tillgodose barnens behov av grovmotoriska aktiviteter inomhus. Björklid 
(2005) betonar detta och menar att förskolans lokaler bör vara rymliga och anpassade för att både 
livligare aktiviteter och lugna ska kunna tillgodoses. På denna avdelning upplevde jag, och även 
pedagogerna nämnde det, att barngruppens sammansättning inte var anpassad till lokalens utformning 
vilket försvårade möjligheterna att tillgodose alla barns behov. Både ur ett fysiskt- och psykiskt 
hälsoperspektiv kan sammansättningen ifrågasättas. En av rekommendationer kring förskolans miljö- 
och hälsoförebyggande arbete i den aktuella kommunens är att varje barn ska ha 7,5kvm till 
förfogande (Miljökontoret, 2010). Detta är en del i det arbete som Miljöbalken (1998) poängterar, att 
verksamheter ska bidra till en social och fysisk miljö där man skyddar människor mot skador och 
värnar om deras hälsa. Om lokalerna inte är anpassade till barngruppens storlek kan arbete med att 
skapa en inkluderande miljö försvåras. Barnen blir då tvungna att visa hänsyn, vilket i sig inte 
negativt, men alla barn har inte den förmågan av olika anledningar och det måste då finnas utrymme 
för dessa barn i en verksamhet då det annars kan bidra till ett negativt klimat i form av ökade 
konflikter (Björklid, 2005). Barngruppernas storlekar har ökat genom åren och den kvadratmeteryta 
som barnen har eller rekommenderas ha till förfogande har minskat drastiskt. När 
Barnstugeutredningen (1968 års barnstugeutredning (1979[1972]) kom skrevs att varje enskilt barn 
skulle ha minst 15-20kvm så då kan jag tänka mig hur detta kan påverka dagens barn i förskolan, när 
kvadratmeterytan per barn har minskats. Detta kan ses som ett svar på det Björklid (2005) talar om, att 
ytan har betydelse för hur barnen blir tvungna att hantera och anpassa sig till miljöer som kan tänkas 
vara ogynnsamma och inte främja alla barns möjlighet till inkludering.  

När vi diskuterade den fysiska miljön och de svårigheter pedagogerna upplevde att skapa utrymme för 
vila och avkoppling beskrev de att det var på grund av de livliga aktiviteter som pågick i de olika 
rummen inne på avdelningen. Men under ett reflektionssamtal kom pedagogerna fram till 
förändringsmöjligheter där de såg möjlighet till att skapa utrymme för barnens behov till avkoppling 
och vila. De reflekterade gemensamt och kunde hitta en lösning genom att skilja de mer livliga 
aktiviteterna från de lugna i och med att placera dessa i olika rum. Detta belyser vikten av att 
pedagoger får tid och möjlighet till gemensam reflektion kring problemområden som de ser i 
verksamheten, att deras olika perspektiv och tankar lyftes för att gemensamt hitta en lösning.  

Pedagogerna kunde se en rad förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. I analysen av 
reflektionssamtalen med pedagogerna kunde jag se att det även fanns regler, rutiner och normer som 
begränsade barnens handlingsutrymme. 
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Normer, regler och delaktighet 

 
Precis som Eriksson-Bergström (2013) och Nordin-Hultman (2004) tror jag att normer och regler är 
bland de vanligast områden som kan försvåra anpassningen av miljön. Detta är nog en av de främsta 
faktorer som kräver specialpedagogiska insatser i arbetet med att skapa en inkluderande miljö för barn 
i behov av särskilt stöd. Även om utrymme och inredning kan anpassas och erbjuda en god lärmiljö 
kan detta förhindras genom normer och regler i verksamheten. Om barnens rörelsefrihet och 
tillgänglighet kantas av regler innebär det att barnen måste anpassa sig till miljön vilket då kan 
påverka barnens möjlighet till utveckling genom lek och lärande (Eriksson-Bergström, 2013, 
Utredningen Barn säkerhet i förskolan, 2013). Ett exempel på hur normer och regler kunde begränsa 
barnen var att pedagogerna ansåg att barnen tog fram för mycket material till kojbyggen vilket 
resulterade i att barnen inte längre fick bygga kojor. Pedagogernas förklarade detta med att ”de tog 
fram så mycket saker som de flyttar runt” och en av pedagogerna refererade till egna erfarenheter där 
hon menade att barn tycker om att bygga men att de sedan inte leker i den. Utifrån detta reflekterade 
jag kring vad lek och lärande egentligen innebär? Är det endast hur barn leker med ett 
färdigkonstruerat material eller kan det även ske utveckling och lärande i själva bygg- och 
konstruktionsprocessen? Då pedagogerna berättade att de upplevde att de äldre barnen hade för lite 
lekutbud undrar jag nu i efterhand hur de resonerat när de valde att ta bort möjligheten för barnen att 
bygga koja. Pedagogernas förklaringar indikerar att de vill upprätthålla ordning då barnens möjlighet 
att använda och förflytta inredningen i leken här begränsades av normer. Detta framkom även när det 
kom till madrasserna som fanns på avdelningen. Jag tolkade det som att de kunde inte användas till 
något annat än till de yngre barnen när de skulle sova. Men jag kunde ändå se att reflektionssamtalen 
skapade tankar hos pedagogerna. De beskrev först att madrasserna var tvungna att hållas rena och då 
inte var lämpliga att använda till grovmotoriska aktiviteter. Men när vi talade vidare upplevde jag att 
de tänkte om då en av pedagogerna nämnde att hon inte tänkt på att de kunde användas på det sättet 
tidigare. Detta visar på vikten av att lyfta och reflektera över normer och regler utifrån förskolans 
uppdrag, att se till varje enskild individs behov och intresse för att skapa en demokratisk miljö där 
barnen får vara delaktiga (Skolverket, 2010a).  

En del i det samhällsuppdrag som förskolan har är att verksamheten ska präglas av demokrati och 
demokratiska processer. Demokrati hänger samman med delaktighet som är en del i arbetet för att 
utforma en verksamhet som stimulerar barnet till att utvecklas så långt som möjligt (Skollagen 
(2010:800). När vi talade kring barnens delaktighet reflekterade de kring hur de skulle kunna utveckla 
det genom att ta med barnen i förändringsarbetet av utrymme och inredning. Pedagogerna beskrev att 
de trodde att barnen behövde inspiration genom att besöka andra avdelningar då de menade på att 
barnen kanske inte själva kunde uttrycka vad de önskade. Jag tolkade det även som att en av 
pedagogerna menade på att reell delaktighet endast kunde genomföras med de äldre barnen, men då 
lyfte en annan pedagog att de även kan och bör få med de yngre barnen. Detta tycker jag belyser att 
delaktighet inte enbart handlar om att barnen verbalt ska uttrycka en önskan eller ett behov, det 
handlar också om att se till barnens val av aktiviteter och handlingar (Eriksson-Bergström, 2013).   

Min reflektion när det kommer till deras beskrivning av att det kan vara svårt att göra barnen verbalt 
delaktiga, är att det under kommande rubrik kommer att dementeras. Jag kunde se en rad uttryck för 
hur de upplevde att den fysiska miljöns utrymme och inredning kunde skapa möjligheter och hinder 
för inkludering. 
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Barnen 

Tillgänglighet och inkludering  

Att barnen var tvungna att anpassa sina aktiviteter utifrån regler och tillgänglighet till material och 
utrymme inomhus var något som Nordin-Hultman (2004) kunde se i sin studie, och detta framkom 
även i min studie. De fenomen jag upplevde framträdde utifrån samtalen var tillgänglighet och 
anpassning. Barnen gav uttryck för begränsningar i val av aktiviteter och material, utifrån uttryckta 
intresse och behov, vilket gjorde att barnen anpassade sig till den fysiska miljön.  

I alla samtal tolkar jag det som att alla barnen till största del vistas i ett utrymme, scenrummet, där de 
berättar att de bl.a. kan spela och titta på teater, leka med klossar och dinosaurier. Ett annat utrymme 
som barnen också utnyttjade var ateljén, som trots sitt stora utbud av skapande material begränsades 
till att de mestadels byggde lego och lekte med plus-plus. När jag intervjuade barnen i ateljén beskrev 
två av barnen att de vill ha större möjligheter till skapande verksamhet. De berättar att de inte hade 
möjlighet att välja aktivitet utifrån intresse då det krävde att en pedagog närvarade.  

Det var även flera förbättringsområden som barnen lyfte i samtalen. Bland annat tolkar jag att några av 
barnen saknade möjlighet till avskildhet, att de upplevde att det kunde vara för många barn i samma 
rum, då de beskrev att det ibland kunde vara livligt.  

När jag hörde barnen beskriva sina upplevelser av utrymme och inredning inomhus upplevde jag att 
verksamheten behövde utveckla inkludering och delaktighet kring den fysiska miljön då jag tolkade 
det som att barnen anpassat sig till miljön i stället för tvärt om. Vad kan en icke inkluderande miljö 
betyda för det enskilda barnets möjligheter till utveckling och lärande? Begränsningar och normer i 
förskolans miljö kan bidra till att barn utvecklar eller uppfattas ha social svårigheter och/eller 
svårigheter att koncentrera sig (Eriksson-Bergström, 2013, Nordin-Hultman, 2004). Detta upplever jag 
gör att inkluderingsfrågan blir komplex då det finns en rad faktorer som måste ses till när man som 
specialpedagog tillsammans med förskolan arbetar för att skapa en inkluderande miljö. De faktorer 
som jag ser framkommit i denna studie är det systematiska kvalitetsarbetet, barngruppens 
storlek/sammansättning, lokalernas utformning och framför allt barnens delaktighet. Ahlberg (2009) 
menar att det är viktigt att samverkan mellan pedagoger, pedagoger och ledning och mellan föräldrar 
och pedagoger är viktiga faktorer i arbetet med delaktighet. Jag ser efter att jag genomfört 
samtalsintervjuerna med barnen hur viktigt det är att även lyssna till barnen för att få förståelse för 
deras behov och intresse. Som specialpedagog kommer jag förmodligen att besöka många olika 
förskolor och olika verksamheter som är i behov av specialpedagogiskt stöd kring barn i behov av 
särskilt stöd. Då är det viktigt att inte endast förlita sig på pedagogernas upplevelser och 
beskrivningar, utan att även samtala med och involvera barnet i förändringsarbetet. Genom att samtala 
med barn kan det bidra till en förståelse för det enskilda barnets subjektiva upplevelser vilket är 
värdefullt i arbetet med barn och barn i behov av särskilt stöd (MacNaughton, 2010). Detta kunde jag 
se då många av barnen i samtalen gav subjektiva beskrivningar och upplevelse av den fysiska miljön 
samt gav förslag på utveckling av utrymme och inredning på avdelningen. För att illustrera barnens 
förmåga att uttrycka önskemål och behov kommer här en lista med barnens förslag och även utifrån 
mina tolkningar:  

• Dansa och lyssna på musik i vilorummet.  
• Tillgång till material för skapande i köket. 
• Färg på väggarna i lokalerna.  
• Lampor för att skapa en mysigare atmosfär. 
• Bygga kojor där de kunde leka och vila  
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• Utklädningskläder 
• Tillgång till dator 
• Att det fanns fler utrymmen med lockande lekmaterial. 
• Att läsvilan blev lugnare då det är en tid för avkoppling och vila. 

 

Att samtala med barnen är en förutsättning för att verksamheten ska lyckas nå målen där hög kvalitet 
och inkludering främjas (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Inkludering är inget etablerat 
begrepp i förskolans verksamhet då det oftare nämns i specialpedagogiska sammanhang (Haug, 2006) 
och därför är det viktigt att skapa en förståelse för begreppets innebörd och koppla det till förskolans 
uppdrag. Därför behöver specialpedagoger lyfta begreppet så att det blir ett gemensamt begrepp i 
samtal och arbete med förändringsprocesser. Det finns en rad begrepp i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) som kan lyftas där jag tolkar att de kan kopplas till inkluderingsbegreppet, 
exempelvis: 

Inflytande – Barnen ska ha ett reellt inflytande i verksamheten och arbetssätt. Barnets behov och 
intresse ska ligga till grund för planering av verksamheten och utformandet av miljön. 

Delaktighet – Pedagogerna ska dokumentera och analysera barnens sociala gemenskap, 
kommunikation och samspel, och barnens delaktighet i att skapa en meningsfull och intressant 
verksamhet. 

Utmaningen i förskolan är att kunna skapa en inkluderande verksamhet där alla barn ges 
förutsättningar och stöd för optimal utveckling. För att nå detta är det systematiska kvalitetsarbetet 
tillsammans med barnen och reflektion värdefulla metoder och verktyg. Även specialpedagogens 
kunskap och kompetens bör tas tillvara då det kan gynna verksamheten genom att stötta, utmana och 
hjälpa verksamheten i arbetet mot målet.  

Metoddiskussion 

Samtalsintervjuerna med barnen 

Jag tillbringade några dagar på avdelningen för att skapa en relation till barnen innan jag frågade om 
de ville delta i en intervju och även för att jag skulle få en inblick i de olika utrymmena på avdelningen 
inför samtalen. Inför samtalsintervjuerna med barnen förberedda jag mig genom att läsa in mig på 
frågorna för att inte behöva sitta och läsa i intervjuguiden, utan kunna fokusera på barnen. Jag 
lyckades tyvärr inte att memorera alla frågorna på de två A4 papper vilket resulterade i att jag ibland 
tittade ner och att jag även missade att ställa vissa av frågorna i några av de utrymmena vi gick runt i. 
Innan jag intervjuade barnen berättade jag vad vi skulle prata om och att jag ville höra deras åsikter 
och upplevelser av sin förskola, för att visa på mitt genuina intresse och då försöka att skapa ett 
intresse hos dem. 

Samtalsintervjuerna blev inte som jag hade hoppats då jag inte lyckades att fånga deras intresse och 
engagemang och några av barnen tappade då koncentrationen vilket säkerligen påverkade deras svar 
och då även resultatet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Jag genomförde alla samtalen 
genom att gå runt i nästan alla utrymmen. Anledningen till att vi inte fysisk var i alla rum var på grund 
av att jag ville försöka att upprätthålla och fånga barnens intresse vilket jag tror hade försvårats om vi 
gått iväg.  
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Som avslutande moment fick barnen ge utrymmet ett ”betyg” genom att visa en smiley och även 
motiverade sina val, vilket jag uppfattade det som att de uppskattade att få göra. Smileys var 
användbara på så sätt att jag i efterhand kunde se om deras val av smiley stämde överens med deras 
beskrivningar och upplevelser av de olika utrymmena, vilket det till stor del gjorde förutom några 
undantag.  

Om jag skulle göra om intervjuerna igen skulle jag göra en rad förändringar. Först och främst så skulle 
jag inte genomföra samtalen på eftermiddagen då barnen antagligen var trötta vilket kan ha påverkat 
samtalet. Inte heller skulle jag göra intervjuerna så långa, jag skulle i stället dela upp intervjuerna vid 
två olika tillfällen för att förhindra att de blev så långa och för att då öka möjligheten att fånga deras 
intresse. Jag skulle även ha genomfört samtalsintervjuerna med varje barn enskilt då det hade varit mer 
lämpligt eftersom jag var intresserad av att ta del av det enskilda barnets upplevelse och beskrivning 
av den fysiska miljön (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012).  

Aktionsforskningsinriktning 

Jag upplevde min samtalsledarroll som både spännande och utmanande samt att det gav mig ännu mer 
erfarenhet inför mitt kommande yrke som specialpedagog. Den aktionsforskningsinriktning jag hade 
upplevde jag som mycket positivt. Den enda kritik jag kan se var min roll som samtalsledare. I 
efterhand kunde jag se flera områden där jag borde ställt en fråga eller fler frågor, exempelvis kring 
vilorummet, där önskade jag att jag hade fortsatt att samtala kring utrymmets möjligheter för att få 
pedagogerna att se rummets potential till att utveckla och förbättra verksamheten. Inte heller lyckades 
under alla samtal att nå ett samskapande där alla fick komma till tals och redogöra för sina berättelser 
och reflektioner (Løw, 2011). Jag upplevde att jag försökte att få med alla i samtalet genom att vända 
mig till alla pedagogerna när jag ställde en fråga. Detta är något jag fortsättningsvis måste tänka på då 
det är viktigt att alla får göra sin röst hörd då allas kunskaper, erfarenheter och kompetenser är viktiga 
för att en verksamhet ska utvecklas och förbättras (Nylund m.fl., 2010).  

De reflektionssamtal jag hade med pedagogerna var mycket givande för mig och jag upplevde att det 
även var det för pedagogerna. Jag kunde tydligt se hur våra gemensamma reflektionssamtal skapade en 
förändringsprocess hos pedagogerna när de såg till den egna verksamheten. I samtalen kunde deras 
kunskap om den egna verksamheten och deras olika kompetenser lyftas fram, både genom mina 
reflekterande frågor till dem och frågor de ställde till varandra. Denna helhet av personlig-, kollegial- 
och kommunikativ kunskap bidrog till att de gemensamt kunde se möjligheter till förbättring i 
praktiken (Nylund m.fl., 2010). Denna metod menar jag, precis som Ozanne m.fl.(2008), är ett 
paradigm som kan skapa positiva förändringar i strävan mot en inkluderande miljö på förskolan. För 
att skapa en inkluderande miljö är det systematiska kvalitetsarbetet viktigt då det ska leda till 
utveckling av verksamhetens innehåll och arbetssätt för att varje barn ska ges optimala förutsättningar 
till utveckling och lärande (Skolverket, 2010a, Utbildningsdepartementet, 2008). Min uppfattning är 
att aktionsforskning är ett bra verktyg att använda vid det systematiska kvalitetsarbetet då metodens 
syfte är att skapa förbättringar i verksamheten. Jag upplevde att, och tolkade att även pedagogerna 
ansåg att, kombinationen av ECERS-skattningen och aktionsforskning var ett bra arbetssätt. Att först 
enskilt skatta och utvärdera ett område där detaljerna synades och sedan samlas för att delge varandra 
resultatet var en bra grund för att skapa en gemensam utgångspunkt i reflektionssamtalen.  
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ECERS 

Den generella bilden av metoden upplevde jag som bra då man i detalj får utvärdera verksamheten och 
att det då blir tydligt vilka områden som behöver utvecklas.  

Det visade sig att våra bedömningar skilde sig åt vid några av punkterna vilket kan förklaras med att vi 
hade olika perspektiv och då bedömde olika. När det kommer till själva genomförandet av skattningen 
så förstår jag varför de rekommenderar en utbildning innan och att deltagarna som ska skatta gör en 
gemensam pilot-skattning för att skapa samsyn i bedömningarna (Harms, 2010).  Jag hade själv 
genomfört en pilotstudie och upplevde då att några av frågorna var tvetydiga vid första anblick, men 
när jag läste instruktionerna och läste om frågorna igen förstod jag hur jag skulle tänka när jag läste 
frågan. Samma sak när de kom till att sätta ”mellanpoäng”, 2, 4 och 6, för att exempelvis ge poäng 2 
var alla frågor under poäng 1 tvungna att besvaras med nej och minst hälften av frågorna under poäng 
3 besvarats med ja. Dessa erfarenheter förmedlade jag till pedagogerna när vi gick igenom skattningen 
tillsammans vilket gav dem liten förförståelse för hur poängbedömningen skulle ske samt att de hade 
tillgång till manualen som stöd.  

En slutlig reflektion kring metoden är att den också kan ha en viktig funktion om den används som 
diskussions och reflektionsunderlag tillsammans med kollegor eller föräldrar. Då kan verksamheten 
samverka och samarbeta för att se förbättringsmöjligheter till att skapa en verksamhet av hög kvalitet 
och med en inkluderande miljö. 

Slutsatser 
Uppdraget som specialpedagog innebär att bidra till att skapa en verksamhet där barn i behov av 
särskilt stöd ges förutsättningar att nå sin fulla potential för utveckling och lärande.  

Med denna studie vill jag visa på betydelsen av att specialpedagoger och pedagoger gör barnen 
delaktiga i den verksamhet som rör dem. Jag upplever att det i denna studie tydligt visar sig att det är 
genom att lyssna till barnen och sätta dem i centrum som svar och vägledning till hur verksamheten 
kan anpassas utifrån det enskilda barnets intresse och behov kommer fram. Utifrån det kan 
verksamheten utvecklas och förändras för att skapa en lockande, utmanade och lärande miljö.  

Barnens delaktighet är en del i förskolans uppdrag och en förutsättning för att kunna skapa en 
inkluderande miljö. Det är barnets upplevelse och känsla av delaktighet som kan svara på om 
förskolan lyckats skapa en inkluderande miljö, därför är det viktigt att hitta ett arbetssätt där barnen 
görs delaktiga. En metod är den jag använt i denna studie där jag genomfört samtalsintervjuer med 
barnen. Genom att några av barnens röster lyftes under reflektionssamtalen bidrog det till att 
pedagogerna fick både en bekräftelse på områden de upplevde var i behov av förändring samt att de 
utifrån barnens uttalanden kunde se ytterligare utvecklingsområden. Jag upplevde att det möte som 
skedde mellan barnens subjektiva värld och pedagogernas värld, både direkt genom barnens uttalanden 
och genom pedagogernas reflektioner, var det som var kärnan i förändringsprocessen. Pedagogerna 
visade under samtalen att de till stor del hade barnet i centrum och att de ville förändra och försöka 
skapa en god miljö för alla barn trots att de upplevde att det fanns en rad hinder.  

Reflekterandets funktion och även de upprepande samtalens betydelse tycker jag tydligt framkom. 
Pedagogerna fick under de gemensamma reflektionssamtalen möjlighet att ta del av varandras 
erfarenheter, kunskaper och kompetenser och utifrån dessa kunde de tillsammans formulera 
förbättringsmöjligheter i verksamheten. Jag upplevde även att samtalsledarens roll var betydelsefull 
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när det kommer till att utmana pedagogerna genom reflexiva frågor, för att bidra till ytterligare 
perspektiv. Pedagogerna i denna studie visade att de efter ett samtal fortsatt sitt reflektionsarbete 
mellan våra samtal, det visade sig då de refererade till tidigare samtal och visade på ytterligare 
perspektiv eller förslag till utveckling och förbättring.  

När det kommer till barn i behov av särskilt stöd och hur förskolor arbetar för att skapa en 
inkluderande miljö så anser jag att förskolor bör bli bättre på att delge varandra goda exempel och 
kunskaper om hur de skapat positiva förändringar. I Barnstugeutredningen (1968 års 
barnstugeutredning (1979[1972]) tog man fasta på detta och skrev att positiva anpassningar och 
förändringar som förskolor gjorde redovisades till en central enhet för att denna information skulle 
vara tillgänglig för andra förskolor. Detta är något som jag tror skulle vara till gagn för många 
förskolor och huvudmän för att kunna skapa en förskola med hög kvalitet, allt för barnets bästa. 

Slutligen vill jag framföra att denna studie har gett mig en förståelse för den fysiska miljöns betydelse 
för inkludering, utveckling och lärande. Min tolkning av resultatet visar på att en verksamhet måste se 
till en rad faktorer i arbetet mot en inkluderande fysisk miljö, de som framkom var lokalernas 
utformning, barngruppens sammansättning, normer och regler samt barnens delaktighet. Med denna 
nyvunna kunskap och insikt har jag nu förvärvat fler verktyg i min roll som specialpedagog där jag ska 
arbeta med och för barn i behov av särskilt stöd. 

 

Vidare forskning 
Barn ska vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket jag tror är en förutsättning för att 
kunna skapa en inkluderande miljö i förskolan (Skolverket, 2010a). Därför föreslår jag att en liknande 
studie som denna men med förändringen att det skulle vara en longitudinell jämförande studie där 
även barnen är delaktiga i utvärdering och utveckling utifrån ECERS-metoden. Den skulle även 
innehålla aktionsforskningsansatsen då metoden är betydelsefull i reflektionsarbetet.  

Utifrån förskolans demokratiska uppdrag där barnen ska göras delaktiga i utformandet av 
verksamheten skulle det vara intressant att se vilka upplevelser och beskrivningar pedagogerna och 
barnen gör av förändringarna. Hur och om barnens delaktighet bidrar till skapandet av en inkluderande 
miljö och verksamhet? 
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Bilaga 2 - Missivbrev till föräldrar 
 

Hej!  

Jag heter Meta Dest och går sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. 
Jag ska genomföra en studie som ska användas till min magisteruppsats. Detta innebär att jag kommer 
att delta i verksamheten på X under några dagar i september.  

Syftet med min undersökning är att tillsammans med pedagoger och barn undersöka om och i så fall 
hur förskolans verksamhet kan utvecklas med stöd av en utvärderings- och utvecklingsmetod 
(ECERS), kan utvärdera och utveckla förskolans verksamhet så att den anpassas till alla barn, och 
varje barn.  Jag skulle önska att barnens röster kan få finnas med i forskningen, därför skulle jag vilja 
samtala med barnen, enskilt och/eller i smågrupper. Alla samtal med barnen kommer att spelas in 
(ljudupptagning). Det insamlade materialet, både barnintervjuer och samtal med pedagoger, kommer 
att användas i ett större forskningsprojekt vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms 
universitet. Projektledare är Eva Siljehag, universitetslektor i specialpedagogik. Hon kommer senare 
att kontakta er för att fråga om tillstånd att publicera materialet.  

Detta brev avser endast min studie och materialet kommer främst användas i studiesyfte. Under 
barnsamtalen kan information framkomma som gagnar barnet och verksamheten, ex. önskemål om 
aktiviteter och material. Om barnet ger samtycke kommer denna information att förmedlas till 
pedagogerna. För att kunna genomföra detta behöver jag tillstånd från vårdnadshavare, att jag får 
samtala med och skriva om ert/era barn. Både barn, pedagoger, förskola och avdelning kommer att 
vara anonyma i undersökningen, jag använder endast fiktiva namn i min uppsats.  

Vänligen kryssa i ett av alternativen, signera med namnteckning och lämna tillbaka den till 
pedagogerna på avdelningen X.  

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under.  

 Mitt barn får medverka i denna studie.  

 Mitt barn får EJ medverka i denna studie.  

 

Vårdnadshavare 1:    Vårdnadshavare 2: 

 

Ort och datum..................................................  Ort och datum.................................................. 

Underskrift       Underskrift 

......................................................................... ......................................................................... 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

.........................................................................   ......................................................................... 

 
Med vänlig hälsning  

Meta Dest                                     

Mail: xxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 3 - Missivbrev till pedagoger och 
förskolechef 
 
Hej! 

Jag heter Meta Dest och ska skriva min magisteruppsats vilket är det sista momentet i 
specialpedagogprogrammet vid Stockholms Universitet. Jag kommer att genomföra en studie om hur 
verksamheten kan utvärderas och utvecklas med stöd av aktionsforskning och en metod som heter 
ECERS (Early Childhood Enviroment Rating Scale). Det senare är en metod för kvalitetsbedömning 
av olika områden i förskolemiljön, för barn mellan 2,5 - 5 år.  

Syftet med undersökningen är att se hur pedagogerna med stöd av ansatsen och metoden kan utvärdera 
och utveckla förskoleavdelningens verksamhet så att den anpassas till alla barn, och varje barn. Ett 
särskilt intresse innebär att belysa situationer som rör specialpedagogiska frågor. 

Genomförandet av undersökningen går till så att ett arbetslag skattar sin verksamhet med stöd av 
ECERS - metoden.  Arbetslaget väljer ut ett av de sju delområdena som de vill utvärdera och utveckla. 
Jag och arbetslaget samtalar kring delområdet vid 4 tillfällen á 1 timme. Vi kommer tillsammans 
genomföra reflektionssamtal i grupp, dessa innefattar både utvärdering- och utvecklingsarbete. Detta 
innebär att vi kommer att forskar tillsammans (aktionsforskning) vilket blir ett utvecklingsarbete 
för arbetslaget som jag hoppas kommer att komma verksamheten till del. 

För att undersöka verksamheten utifrån barnets perspektiv kommer jag att genomföra barnsamtal, om 
föräldrarna samtycker. Barnsamtalen kommer att genomförs efter att jag deltagit i verksamheten och 
bekantat mig med barnen.  

Min undersökning och min uppsats ingår i ett större forskningsprojekt vid specialpedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Projektledare är Eva Siljehag, universitetslektor i 
specialpedagogik. En särskild etikansökan kommer att göras av projektledaren som innebär att 
pedagoger och föräldrar tillfrågas om tillstånd till att använda mitt insamlade material för publicering. 
Detta brev avser att endast min studie.  

Alla samtal med pedagoger och barn kommer att spelas in. Materialet kommer endast att användas i 
studiesyfte. Både pedagoger, barn, förskola, avdelning och område kommer att vara anonyma i 
studien, och i uppsatsen kommer endast fiktiva namn att användas. Deltagarna i studien kan när som 
helst avbryta sin medverkan om så önskas.  

 

Med vänliga hälsningar  

Meta Dest 

 

Mobilnr: XXX-XXXXXX 

Mail: xxxxxxxx@xxxxxxx 

 

Stockholms universitet 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


