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Sammanfattning 

Den fysiska miljön i förskolan är komplex och kan medföra begränsningar och möjligheter för 
pedagogerna att skapa en inkluderande verksamhet där barnen upplever sig delaktiga på sina villkor 
och möts med förståelse och respekt. Studiens syfte var att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 
belysa hur ett arbetslag och några barn i förskolan, beskriver, värderar och förändrar området utrymme 
och inredning i förskolans fysiska miljö.  

Utifrån en aktionsforskningsinriktad ansats och ECERS-metoden genomfördes fem gruppsamtal med 
ett arbetslag bestående av fyra pedagoger, ett gruppsamtal och individuella samtal med fyra barn.  

Gällande styrdokument och forskningsundersökningar lyfter fram vikten av att verksamheten anpassas 
till barnens olika behov och förutsättningar. I studien beskrev barnen hur de är flexibla och anpassar 
sig till miljön, dess struktur och tidsramar.  Pedagogerna beskrev hur de anpassar verksamheten utifrån 
miljöns fysiska-, ekonomiska-, och organisatoriska förutsättningar som till exempel; lokalernas 
utformning, kontinuerliga inskolningar, krav på samarbete inom förskolan och enheten.  När 
anpassnings- och förändringsmöjligheter genereras, diskuteras och genomförs framträder en 
balansgång mellan att ha en fungerande verksamhet utifrån pedagogernas uppfattning och att möta 
barnens olika behov och deras beskrivningar av desamma.  

Studien har visat på vikten av att barnen görs delaktiga, får sina röster hörda och lyssnade till i 
kvalitetsarbete vid förskolan.  Kan det även vara en väg att gå för att nå en fungerande verksamhet 
utifrån varje barns perspektiv och förutsättningar?    

Nyckelord  

Förskolan, Fysisk miljö, Aktionsforskning, ECERS- metoden, Specialpedagogik, Inkludering, 
Kvalitetsarbete 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................. 1 

Syfte ........................................................................................................ 2 

Frågeställningar ................................................................................................. 2 

Bakgrund ................................................................................................. 3 

Förskolan - ur ett historiskt perspektiv .................................................................. 3 

Specialpedagogikens inträde i förskolan ............................................................. 4 

Förskolan – en plats för alla barn och varje barn .................................................... 5 

Barn i behov av särskilt stöd i förskolans miljö .................................................... 5 

Inkludering och delaktighet med fokus på fysisk miljö .......................................... 6 

Alla barn och varje barn i mötet med förskolans miljö .......................................... 8 

Kvalitet i förskolan .............................................................................................12 

Metod .................................................................................................... 13 

Metodval ..........................................................................................................13 

Aktionsforskningsansats .....................................................................................13 

ECERS-metoden ................................................................................................14 

Urval och genomförande ....................................................................................14 

Samtal med arbetslaget ..................................................................................15 

Barnsamtalen ................................................................................................16 

Bearbetning av det empiriska materialet ..............................................................16 

Forskningsetik ...................................................................................................17 

Tillförlitlighet och validitet ...................................................................................18 

Resultat ................................................................................................. 18 

Resultat från de enskilda ECERS-skattningarna .....................................................19 

Utrymme för lek, vila och avskildhet inomhus .......................................................19 

Inredning .........................................................................................................20 

Verksamhetens anpassning till lokalerna ..............................................................21 

Barnens förslag till förändringar .......................................................................22 

Utemiljön som kompensation ..............................................................................22 

Barnens önskningar om förändringar i utemiljön.................................................22 

Förskolan – en plats för alla barn och varje barn ...................................................23 

Organisation .....................................................................................................25 

Förändringsmöjligheter växer fram ......................................................................26 

Diskussion ............................................................................................. 27 

Barnens och verksamhetens anpassning till den fysiska miljön ................................27 

Anpassning till barnen och förändringsmöjligheter .................................................29 



 
 

Förändringar för inkludering och delaktighet .........................................................30 

Kritisk granskning av metod och genomförande ....................................................32 

Slutsatser .........................................................................................................33 

Specialpedagogisk relevans och vidare forskning ...................................................34 

Referenser............................................................................................. 35 

 
Bilaga 1: Missivbrev till personal vid förskolan 
Bilaga 2: Missivbrev till föräldrar vid förskolan 

 



1 
 

Inledning 

Under mina tidigare studier och inom specialpedagogprogrammet har jag genomfört och varit delaktig 
i utvecklingsarbeten vid förskola och skola. Jag ser olika former av utvecklingsarbete som ett sätt att i 
samarbete inom en verksamhet öka kvalitén och därmed möjligheterna att optimalt möta alla barn. När 
jag som student vid specialpedagogprogrammet under hösten 2013 fick erbjudandet att delta i ett 
forskningsprojekt om specialpedagogiska frågor i förskolan vid Stockholms universitet och 
Specialpedagogiska institutionen valde jag att delta i projektet. Eva Siljehag är projektledare och 
projektets syfte är; att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter för en 
inkluderande verksamhet för alla barn och varje barn. Denna uppsats ingår som en del i projektet, där 
aktionsforskning utgör den vetenskapliga ansatsen med stöd av Early Childhood Environment Rating 
Scale-metoden (ECERS-metoden) samt upprepade gruppsamtal med pedagoger och barnsamtal. 
ECERS är en metod för kvalitetsbedömning i förskolemiljö för barn mellan 2,5 – 5 år. Bedömningen 
kan göras på sju olika delområen och görs utifrån en sjugradig skala (1-7) (Harms, Clifford & Cryer, 
2010). Förskolan som medverkar i denna studie valde att fokusera på delområdet utrymme och 
inredning i ECERS-metoden med motiveringen att förskolans miljö var ett område som de ville 
förändra och som de fått nedslag på vid en föräldraundersökning som gjordes år 2013.  

Förskolans miljö kan anses betydelsefull ur ett interaktionistiskt perspektiv där lärandet ses som ett 
resultat av interaktion mellan personliga faktorer och miljöfaktorer, där påverkan från olika faktorer 
kan få olika effekt på olika individer, och miljöer inte upplevs på samma sätt av alla individer 
(Björklid & Fischbein, 1996; Björklid, 2005). I flera studier har diskuterats om hur miljön där barnen 
vistas har en stor betydelse för barnen och deras utveckling, miljön kan fungera som ett stöd för 
barnen men även leda till att barn hamnar i svårigheter (de Jong, 2010; Eriksson Bergström, 2013; 
Isbell, 2012; Markström, 2007; Nordin-Hultman, 2004). Indikationer framhävs att flera barn i 
förskolan anses visa oro, koncentrationssvårigheter eller problem i det sociala samspelet (Nordin-
Hultman, 2004). Eriksson Bergström (2013) menar att förskolans fysiska miljö används att styra och 
organisera barngruppen samt att miljön kontrollerar och i viss grad även styr barnens 
handlingsutrymme. I dag går majoriteten av alla barn i förskolan och den genomsnittliga närvarotiden 
för barn i förskolan har ökat under de senaste fem åren (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013a). Hur 
miljön i förskolan ser ut kan således inverka på många barns utveckling och lärande, och sett utifrån 
att förskolan idag är en del av många barns vardag kan förskolans miljö vara ett intressant område att 
utforska. I den förskolemiljö som vi möter i svenska förskolor kan vi se avtryck från förskolans 
historia, vi ser även inflytanden från perioder där olika pedagogiska tankar lämnat spår i verksamheten 
och organisationen (de Jong, 2010; Nordin-Hultman, 2004). Samtidigt är den fysiska miljön sparsamt 
reglerad i styrdokumenten enligt Björklid (2005) som anser att även dess betydelse glöms bort i 
planering och utvärdering av verksamheten. ”En outtalad uppfattning är att en bra pedagog kan göra 
ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut” (Björklid, 2005, s. 10). Även i Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning 2012 av förskolan (Skolinspektionen, 2012) lyfts fram att förskolorna 
kontinuerligt och medvetet behöver arbeta med att utforma och utveckla den fysiska miljön så den blir 
lättillgänglig, kreativ och stimulerar barnen i deras utveckling och lärande. I Allmänna råd med 
kommentarar för förskolan (Skolverket, 2013b) finns flera punkter som diskuterar miljön på förskolan. 
Här poängteras även att ett barns behov av särskilt stöd inte kan ses som en egenskap hos barnet utan 

att det alltid är situationsbundet:  
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          Barnets behov av särskilt stöd är relaterat till vad som händer i mötet mellan  
          barnet och de människor och den miljö som finns samt de aktiviteter som sker  
          i förskolan. Det betyder till exempel att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö  
          men inte i en annan (Skolverket, 2013b, s. 31).  
 

Utifrån detta anser jag det intressant att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka och medverka i 
ett utvecklingsarbete kring förskolans fysiska miljö. Vilka möjligheter och begränsningar ses i 
verksamhetens fysiska miljö? Påverkar dessa hur verksamheten utformas? Vilket handlingsutrymme 
och möjlighet till delaktighet och lekgemenskap ges barnen i en inkluderande miljö?  Förutom 
projektet övergripande syfte har ett delsyfte formulerats; Att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 
belysa hur ett arbetslag och några barn i förskolan beskriver, värderar och förändrar området utrymme 
och inredning i förskolans fysiska miljö.  

Syfte 

Det övergripande syftet för det gemensamma projektet är: 

• Att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter för en inkluderande 
verksamhet för alla barn och varje barn.  

Denna studie resonerar och problematiserar en förskolas förändringsmöjligheter att anpassa den 
fysiska miljön och delområdet utrymme och inredning i ECERS- metoden till varje barn och dess 
behov. Delsyftet är:  

• Att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur ett arbetslag och några barn i förskolan 
beskriver, värderar och förändrar området utrymme och inredning i förskolans fysiska miljö.    

Frågeställningar 
• Hur beskriver barnen och pedagogerna verksamhetens fysiska miljö utifrån delområdet 

utrymme och inredning? 

• Hur anpassar pedagogerna den fysiska miljön till varje barn gällande delområdet utrymme och 
inredning? 

• Vilka utvecklings- och förändringsmöjligheter inom området presenteras av barnen och 
pedagogerna? 

• Hur genomförs förändringar och på vems villkor och i vems intresse?  
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Bakgrund 

Här redovisas en historisk tillbakablick på förskolan och alla barns rätt till en trygg, säker och 
inkluderande förskola utifrån gällande styrdokument och lagar med fokus på den fysiska miljön och 
specialpedagogik. Därefter följer en kort diskussion kring begreppen inkludering och delaktighet 
utifrån tidigare forskning med begräsning till studier som avhandlar förskolans fysiska miljö ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv, det vill säga hur miljön utgör möjligheter eller hinder för barnets 
utveckling, deltagande och inkludering. Slutligen behandlas begreppet kvalitet i förskolan.  

Förskolan - ur ett historiskt perspektiv 
Förskolan har sin bakgrund i den sociala, kulturella och ekonomiska omvandlingsprocess som 
inträffade i Sverige i slutet av 1880-talet och början av 1900-talet (Hatje, 1999). Föregångaren 
barnkrubban var en verksamhet för fattiga mödrars barn och barnträdgårdsrörelsen som hämtat idéer 
från Friedrich Fröbel medförde ett pedagogiskt ideal. Barnomsorgsverksamheten blev en del i den 
sociala reformpolitik som växte fram för att förebygga problem och hindra att barn blev föremål för 
barnavårdsåtgärder (Hatje, 1999). I Sverige framstår Alva Myrdal som en betydelsefull person, då hon 
var med och startade det socialpedagogiska seminariet, en föregångare till förskollärarutbildningen 
och hon argumenterade för en kollektiv fostran som skulle vara lika för alla barn oavsett inkomst. 
Vården och omsorgen skulle skötas av professionella och barnen skulle utvecklas till goda 
samhällsmedborgare (Markström, 2007).  

Benämningen förskola introducerades på 1940-talet (Hatje, 1999) och förskolans miljö formades 
utifrån ett hemideal vilket enligt Nordin-Hultman (2004) grundar sig på Fröbels syn på 
barnträdgården, modern och hemmet. Ett gott hem med en god mor var den ideala platsen för barnet, 
men eftersom inte alla hem var ideala var det viktigt att skapa en hemlikmiljö på förskolan, vilket även 
går som en röd tråd genom statliga texter fram till 1960-talet enligt Nordin-Hultman (2004). I 
förskolans miljö ses det i planeringen av återkommande inslag av vård och omsorg som till exempel 
en rymlig tambur för av- och påklädning, ett rum med stora matbord för måltider och ett rum för lek-, 
bygg- och vila samt den ”obligatoriska” soffan som används för vila och sagoläsning (Nordin-
Hultman, 2004). 

Enligt Nordin-Hultman (2004) var det under 1930 – 1950 talet reflektioner kring miljön och material i 
press och facktidsskrifter, detta utifrån influenser från engelsk och amerikansk förskolepedagogik, det 
”verkstadspedagogiska tänkandet”. Vikten av mer aktivitets- och lekmaterial för byggande, ritande, 
praktiskt arbete och teknisk konstruktion betonades samt att ge barnen möjlighet till lek, 
experimenterande med vatten och sand inomhus. Under 1950–60-talet då behovet av kvinnlig 
arbetskraft och behov av barntillsyn ökade tillsattes år 1968 en Barnstugeutredning för att pröva 
formerna för en förskoleverksamhet som på sikt skulle tillägnas alla barn (Nordin-Hultman, 2004).  

År 1972 publicerades betänkanden från Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26, 27) här beskrevs bland 
annat förslag på pedagogiska program, förslag på utformning av förskolans miljö inom- och utomhus 
samt hur förskolan skall bemöta barn med särskilda behov. I Förskolan del 1, (SOU 1972:26) 
introducerades benämningen barn i behov av särskilt stöd. Barn i behov av särskilt stöd benämndes 
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som barn som har svårigheter av fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga, språkliga orsaker eller barn 
som på grund av en bristsituation i sin uppväxtmiljö löper risk att senare få svårigheter av olika slag. 
Här noterades att ett handikapp bör ses i relation till kraven från omgivningen samt att integrering i 
vanlig förskolegrupp ska undersökas i första hand. Tidiga insatser ansågs viktiga men även tillgången 
till resurser i form av specialutbildad personal samt eventuell personlig resurs för barnet (SOU 
1972:26).  I Förskolan del 2, (SOU 1972:27) lyftes fram vikten av att bedöma hela miljön, både den 
personella (attityder, kunskap och personalbehov) och den fysiska miljön (här ingår även hjälpmedel 
och material) i förhållandet till det enskilda barnet samt att miljön planeras och ändras vid behov för 
att underlätta integrering av barn med behov av särskilt stöd. Gällande inomhusmiljön presenterades 
rum som kallades ”hemvist”, detta var tänkt för måltider och vila. Hemvisten skulle vara kompletterad 
med en centralt placerad ”lekhall” där barnen kunde gå runt och själva bilda grupper och delta i olika 
aktiviteter som intresserar dem. I betänkandet (SOU 1972:27) diskuterades även förskolans 
dagsprogram med rutiner för att främja barnens tidsuppfattning, men även gott om tid för lek och 
aktiviteter. Barnen fick inte utsättas för passiva väntestunder som kan bli pressande, olustbetonande 
och en orsak till konflikter. Här betonades även vikten av att barnen ibland delas upp i mindre grupper 
för att undvika att alla skall göra samma sak och personalen skulle individualisera inom gruppens ram. 
Självständighetsfostran ingick vid olika rutiner som av- och påklädning samt vid måltiderna och 
lekmaterialet skulle vara allsidigt, synligt och tillgängligt för barnen (SOU 1972:27). I Förskolan del 
2, (SOU 1972:27) framgick att utemiljön bör vara lika lärorik för barnen som inomhus miljön för att 
barnen skall få uppleva, experimentera och röra sig fritt, här framhölls även en önskan om att barnen 
fritt kan få röra sig mellan ute och inne miljön. Barnen skulle ha möjlighet att välja material, tidsram, 
arbetsplats och medarbetare för sina aktiviteter samt göra utflykter till park och skog för ytterligare 
upptäckter inom biologi och natur (SOU 1972:27).  

År 1985 genomfördes ett politiskt principbeslut som innebar att alla barn skulle erbjudas en plats i 
förskolan från ett och ett halvt års ålder vilket medförde att barnantalet i förskolorna ökade (Siljehag, 
(2010). Till en följd av beslutet om en förskola för alla kom år 1987 Pedagogiskt program för 
förskolan som enligt Nordin-Hultman (2004) återupprättade en mer traditionell pedagogik. Där de 
rekommendationer som gavs innebar en uppstramning av pedagogisk planering med vuxet ledarskap 
och mera struktur och anpassning för barnen till aktiviteter och tidsramar. Frågor om miljö och 
material nämndes fåordigt i texten, den fysiska miljön delades upp i två rum; lekrum-matrum och 
lekrum-vilrum. I direkt förbindelse med dessa rum skulle finnas avskilda vrår för dock-, familje- och 
yrkeslekar (Nordin-Hultman, 2004).  

Specialpedagogikens inträde i förskolan 

Siljehag (2010) gör en historisk beskrivning av specialpedagogernas inträde i förskolan som skedde i 
början av 1990-talet då även begreppet specialpedagogik infördes i förskolans styrdokument när 
Socialstyrelsen gav ut allmänna råd Barnomsorgen är för alla barn. Förskole- och 
fritidshemsverksamheten för barn som behöver särskilt stöd (Sos-rapport 1991:1). En av orsakerna till 
att detta skedde just då anses enligt Siljehag (2010) var att det under slutet av 1980 talet och början av 
1990 talet var en samhällelig ekonomisk nedgång som innebar att även förskoleverksamheten 
drabbades av nedskärningar samtidigt som barnantalet i förskolorna ökade. Den personal som 
vikarierade eller arbetade som resurser för barn i behov av särskilt stöd saknade ofta formell 
kompetens och bland personalen ledde detta till oro. De efterlyste stöd i form av åtgärder, experthjälp 
och specialistkompetenser. De signalerade också att flera barn än tidigare upplevdes som rastlösa, 
oroliga och splittrade (Siljehag, 2010).  Socialstyrelsen uppmanade enligt Siljehag (2010) 
kommunerna att införa mer specialistkompetens och utbildning till förskolorna vilket resulterade i att 
till exempel Stockholms kommun vidareutbildade personal till resurspedagoger. Deras inträde i 
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förskolan innebar en förskjutning från direkt stöd för barn i behov av särskilt stöd, till ett indirekt stöd 
där resurspedagogerna arbetade genom att handleda och stödja den ordinarie personalen i deras arbete 
med barn i behov av särskilt stöd. Avsikten var att ta tillvara den ordinarie personalens pedagogiska 
kompetens och höja den gällande arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta var även tankarna 
bakom den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen som startade år 1990 där även tillträde 
gavs för förskollärare och fritidspedagoger till alla inriktningar mot tidigare enbart till sär- och 
träningsskola. Resurspedagogerna var en betydande del av de första studentkullarna i den nya 
utbildningen. (Siljehag, 2010). 

Förskolan – en plats för alla barn och varje barn 

Barn i behov av särskilt stöd i förskolans miljö 

Förskolan har enligt Skollagen (2010:800) skyldighet att ta emot barn i behov av särskilt stöd. 
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande i en rolig, trygg och lärorik 
verksamhet som är anpassad till alla barn. Alla barn skall få uppleva sig vara en tillgång i gruppen och 
vistelsen ska bli ett positivt stöd för barn med svårigheter (Skolverket, 2011). ”Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar så de kan utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 2011, s. 5).  

Enligt Björck-Åkesson (2009) utgör specialpedagogik i förskolan tillsammans med barnhälsovård, 
socialtjänst och habiliteringen en betydelsefull del i det som internationellt kallas tidig intervention 
(Early Childhood Intervention, ECI). Björck-Åkesson (2007) beskriver ECI som ett fler- och 
tvärvetenskapligt kunskapsområde som gränsar till specialpedagogiken och innefattar barn i behov av 
särskilt stöd och barn i utvecklingssvårigheter under de tidiga åren fram till skolstart. Den första 
generationens forskning inom ECI fokuserade enligt Björck-Åkesson (2009) på barnet, det handlade 
om metoder för kartläggning och interventioner som var fokuserade på barnets brister och 
funktionsnedsättningar. Lutz (2009) menar att den internationella specialpedagogiska forskningen 
inom förskolan i stor utsträckning bedrivs i USA och att den bidrar till ett kategoriskt och 
kompensatoriskt synsätt på barns avvikelser. Han påpekar att det även är svårt att göra internationella 
jämförelser gällande forskning inom barnomsorgen då verksamheterna är organiserade utifrån olika 
utgångspunkter i olika länder (Lutz, 2009).  

Enligt Björck-Åkesson (2009) pågår nu den andra generationens forskning inom ECI, med fokus på att 
studera barnet i vardagen, att studera vad som underlättar aktivitet och delaktighet för barnet. 
Kartläggning är fortfarande viktigt för att finna både generella och specifika interventioner men nu 
läggs fokus även på förskolemiljön. Det handlar således om att kartlägga barnets förutsättningar 
(eventuellt diagnos, olika förmågor, personlighet och sätt att lära) samt förskolemiljön. Inom 
förskolemiljön lyfts fram den sociala miljön som handlar om hur barnet bemöts samt samspelet mellan 
barnet och andra barn och vuxna. Vidare benämns hur situationer för hur lärande formas, det vill säga 
uppläggning av aktiviteter och tidsplanering av dagen. Till den fysiska miljön räknas bland annat hur 
lokalerna är utformade, belysning, hjälpmedel samt material för lek, aktivitet och lärande. Tidig 
intervention bör således bygga på noggranna analyser av de resurser och svagheter som finns hos såväl 
barnet som den specifika miljön (Björck-Åkesson, 2009).   

Palla (2011) anser att en betydande del av svensk forskning om specialpedagogik i förskolan 
fortfarande har fokus på olika funktonsnedsättningar och/eller kan räknas till studier om tidig 
intervention. Hon menar att det är viktigt att nå en bredare och djupare förståelse för 
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specialpedagogikens och förskolans komplexitet i förhållande till barns identitetsskapande och 
olikheter. Palla (2011) förordar forskning som tar sin utgångspunkt i förskolan som en inkluderande 
praktik där fokus riktas mot frågor om barns olikheter och anser att det är viktigare att belysa vad som 
sker i specialpedagogiska sammanhang i förskolan än att undersöka hur specialpedagogik kan bli så 
effektiv som möjligt. I sin studie synliggör Palla (2011) bland annat hur barn skapas som subjekt när 
deras beteende förbryllade, oroar eller utmanar personalen i förskolan samt belyser huruvida barnet 
ges utrymme för att vara, kunna eller göra olika. Hon lyfter fram att det speciella uppstår i relation till 
förskolans krav, förväntningar och förhoppningar på barnet. Palla (2011) anser att det finns varierande 

möjligheter för utrymme respektive begränsningar för olikheter då barnens beteenden och kunskaper 
bedöms av personalen i relation till andra barn, deras ålder men även till olika skriftliga 
mallar och kartläggningar.  

Lutz (2009) lyfter fram att det idag finns teoretiska kunskaper om specifika funktionsnedsättningar 
vilka ökar förskolans möjligheter att anpassa och forma en pedagogik utifrån barnens behov. Han 
anser att ”Genom att tillgodogöra sig kunskaper från det individinriktade perspektiv och anpassa den 
till ett pedagogiskt inkluderande perspektiv, där miljön avnormaliseras, skulle specialpedagogiken 
kunna få funktionen att jämka ihop två olika perspektiv på barns avvikelser” (Lutz, 2009 s. 187). Han 
anser att sådana anpassningar i befintlig miljö kunde bidra till en inkluderande praktik och inte enbart 

vara till gagn för det enskilda barnet utan för arbetet med alla barn i en förskolegrupp (Lutz, 2009).  

Inkludering och delaktighet med fokus på fysisk miljö 

Begreppet inkludering växte sig fram under 1980-talet i flera anglosaxiska länder i ljuset av kritiken 
mot integrering. En del forskare och praktiker som arbetade med specialpedagogiska frågor ville skifta 
fokus i frågan från hur eleverna som anses som avvikande skall anpassa sig till skolan till hur skolan 
skall anpassa sig till att eleverna är olika och även se olikheterna som en resurs (Nilholm & 
Göransson, 2013). Sverige har skrivit under Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) 
som antogs i Spanien år 1994 och den anses vara en betydande faktor för att Inkluderingsbegreppet har 
fått ett så stort internationellt genomslag enligt Nilholm (2006). Enligt deklarationen ska alla barn, 
oavsett individuella skillnader eller svårigheter ha tillgång till ordinarie skolor med en pedagogik som 
tillgodoser deras behov med barnet i centrum (Svenska Unescorådet, 2006). Även barnkonventionen 
(UNICEF, 2009, artikel 23 och 29) lyfter fram barnets rättigheter till en inkluderande undervisning i 
ordinarie verksamhet samt deras rätt till en anpassad lärmiljö för utveckling och lärande såväl psykiskt 
som fysiskt.  

Inkluderingsbegreppet används, tolkas och beskrivs lite olika i politiska sammanhang, publikationer 
och bland de verksamma i praktiken (Dyson, 2001; Nilholm & Göransson, 2013; Sikes, Lawson & 
Parker, 2010). En framträdande definition är att enbart fysisk placering i en grupp 
(placeringsorienterad definition) inte är tillräckligt. I ett inkluderingsperspektiv är demokratiska 
processer på olika nivåer betydelsefulla samt att hänsyn tas till barnets eller elevens situation. Alla 
skall känna sig socialt delaktiga i den mån de önskar och pedagogiskt delaktiga vilket innebär 
delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 
förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2013; Odom, Buysse & Soukakou, 2011; Svenska 
Unescorådet, 2006). Begreppet delaktighet nämns i definitionen ovan. Ahlberg (2009) ser delaktighet 
som en viktig förutsättning för lärande och kommunikation, delaktighet är således en förutsättning för 
inkludering. I den svenska versionen av ICF (International Classification of Functioning, disability 
and Health) som är utgiven av Socialstyrelsen (2003) definieras delaktighet som ”en persons 
engagemang i en livssituation” (s. 14). Barns rätt och möjlighet till delaktighet diskuteras av Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) som ett grundläggande värde och en pedagogisk fråga: 
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         Delaktighet som värde baseras på etiska ställningstaganden som ger barn rätt att     
         uttrycka sin mening i olika kontext. Utifrån detta perspektiv är barn en del av ett     
         sammanhang där deras sätt att tänka och förstå utgör en värdefull dimension.    
         Delaktighet som pedagogik vilar också på etiska ställningstaganden men har här en    
         djupare innebörd. Denna innebär att barns sätt att förstå och uttrycka sig får en reell  
         betydelse genom att den tas tillvara och bildar både innehåll och form i såväl forskning     
         som praxis (s.71). 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är delaktighet som värde och pedagogik ömsesidigt 
beroende av varandra och de anlägger ett perspektiv på delaktighet där barn blir delaktiga i både ord 
och handling. Vilket innebär att barn behandlas med respekt av vuxna som försöker tolka deras 
meningsskapande utifrån deras sätt att uttrycka sig och agera. Vidare förväntas de vuxna ha tillit till 
och förväntningar på att barnen klarar av olika saker med stöd och handledning från vuxna (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Även Eriksson (2009) anser att delaktighet är att få bli sedd och hörd 
och att få möjlighet att uttrycka sina uppfattningar samt uppleva att någon intresserar sig för det som 
uttrycks. Vidare påpekar hon att det är de vuxna som bär ansvaret och makten för att ge barnen 
delaktighet samt att de vuxnas uppfattningar och erfarenheter av delaktighet påverkar barns aktivitet 
och konkreta delaktighet. I sin studie fann hon att förskollärarna definierade delaktighet som möjlighet 
till inflytande, känsla av tillhörighet och att delaktighet hörde samman med utförandet av aktiviteter. 
Fokus låg på att barnens möjlighet att få vara med och bestämma och ta beslut gällande praktiska 
saker som val av sånger eller sagor (Eriksson, 2009). Engagemang anses enligt Almqvist (2009) som 
en viktig påverkansfaktor för barns lärande. När lärarens samspelstil och bemötande av barnet utgår 
från att vara lyhörd för barnets erfarenheter, förmågor och intressen främjas barnets engagemang. 
Vidare påverkar externa faktorer som fysisk miljö, verksamhetsplanering och barnets egen motivation. 
Eriksson (2009) anser att barns delaktighet i förskolan kan ökas genom att se på delaktighet som 
pedagogik och engagemang. Då tas barnens intressen, erfarenheter och förståelse tillvara och barnens 
värld blir grund för den pedagogiska verksamhetens innehåll (jmf. Socialstyrelsen, 2003; Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Detta stämmer väl med förskolans läroplan gällande barns inflytande, 
”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 (Skolverket, 2011, s. 12).   

Barhanu och Gustafsson (2009) presenterar åtta faktorer som har en gynnsam effekt på delaktighet och 
jämlikhet för elever med funktionsnedsättning i skolan, dessa är: resurser, styrdokument, 
skolledningens attityd, samverkan, betygssättning, den sociala och fysiska miljön, pedagogik och 
didaktik samt professionalism (Barhanu & Gustafsson, 2009). I förskolans praktik är några av dessa 
aktuella för att nå en lyckad inkludering enligt det som framkommit i litteraturstudierna.       

En god kvalité på samverkan på olika nivåer är en viktig faktor för delaktighet och inkludering 
(Berhanu & Gustafsson, 2009; Odom et al. 2011). I förskolan aktualiseras pedagogernas samverkan 
med varandra, med andra kollegor, vårdnadshavare och ledning. För barn i behov av stöd kan vidare 
aktualiseras som Ottosson (2009) lyfter fram samverkan med andra instanser och professioner utanför 
förskolan, till exempel specialpedagog, talpedagog, logoped och arbetsterapeut.  

Fysisk och social tillgänglighet ses som en förutsättning för delaktighet och inkludering (Berhanu & 
Gustafsson, 2009; Odom et al. 2011). Sandberg och Eriksson (2010) lyfter fram hur barnens 
delaktighet i förskolan påverkas av tillgång av material och aktiviteter. En begränsad tillgång till hur 
interaktion och aktivitet kan bildas hämmar barnens möjlighet till ökad delaktighet (Sandberg & 
Eriksson, 2010). Lutz (2009) anser att anpassningar i miljön i relation till enskilda barn kan vara till 
gagn för arbetet med alla barn i en förskolegrupp och att detta bidrar till en inkluderande pedagogik 
som kan minska behovet av att kategorisera barn i förskolan. Det är därför viktigt att den fysiska 
miljön är tillgänglig och anpassad för alla barn med eller utan funktionshinder. Enligt Berhanu och 
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Gustafsson (2009) skall miljön vara utrustad med den teknik och det material som barnet behöver för 
att vara delaktig i en lärandegemenskap och utvecklas enligt sina förutsättningar. Odom et al. (2011) 
lyfter fram den sociala miljöns betydelse, att arbeta för att underlätta positiva relationer och 
socialemotionell utveckling i gruppen. Den sociala miljön påverkas av pedagogernas arbete med det 
sociala klimatet i barngruppen, attityder till olikhet, och hur olika gruppsammansättningar görs för att 
skapa en tillåtande social miljö för alla barn (Odom et al., 2011).  

Professionalism, kvalitén på pedagogik och didaktik ses som betydelsefulla faktorer för en 
inkluderande verksamhet enligt Berhanu och Gustafsson (2009). Här lyfts fram faktorer som hur 
undervisningen organiseras, hur specialpedagogiska kompetenser tas tillvara, pedagogernas 
kunskaper, möjligheter till kontinuerlig fortbildning samt samverkan mellan olika professioner 
(Berhanu & Gustafsson, 2009). Sikes et al. (2010) påpekar att även om politik, struktur och kultur 
formar de sociala och institutionella sammanhang där pedagogerna arbetar så är det deras personliga 
tolkningar och förståelser, deras dagliga arbete och deras handlingsfrihet, hur de utför inkludering som 
bestämmer hur politiken utformas och omformuleras i praktiken.  

Alla barn och varje barn i mötet med förskolans miljö 

Palla (2011) diskuterar hur förskolan som inkluderande praktik organiserar, klassificerar, strukturerar 
och grupperar barnen för att verksamheten ska fungera så att varje barn ska ha möjlighet att finna sin 
plats i gruppen och få möjlighet till utveckling och lärande. Med en mjukt, sympatiskt och vänlig 
styrning där pedagogerna förklarar och motiverar för barnen förskolans regler, hjälper och stöttar 
pedagogerna barnen att förstå och inordna sig i praktiken. Förmågan att behärska praktiken anses 
positiv för barnen, den ger dem framgång och kompetens samt möjlighet att bli en del av 
gemenskapen. Målet är att barnen självständigt skall kunna styra sitt beteende, som viktiga faktorer ses 
här huruvida barnet använder sin kropp på ett lämpligt sätt, kan leka på ett omtyckt sätt samt anpassar 
sig till rådande regler och rutiner. Hur detta skall ske är samtidigt lite diffust och för barnen finns 
utrymme att ibland överskrida gränser. Förutom styrning av pedagogerna finns en mindre märkbar 
styrning som sker genom tid och rutiner, rum och material vilket även styr pedagogernas 
handlingsutrymme (Palla, 2011).  

I sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande, har Nordin-Hultman (2004) 
studerat miljöns betydelse för barns vistelse och subjektskapande i förskolan. Hennes undersökning 
bygger på observationer i svenska och engelska förskolor där hon har studerat miljöerna i tre olika 
avseenden; det pedagogiska materialet som är avsett för barnens aktiviteter, hur rummen har utformats 
och är indelade för olika funktioner och aktiviteter samt hur tiden har strukturerats genom ett 
dagsprogram som delar in och schemalägger tiden och aktiviteterna. Nordin-Hultman (2004) anser att 
den planlösning som är vanlig i svenska förskolor med många åtskilda rum för olika aktiviteter får till 
följd att materialet för barnens aktiviteter är starkt reglerat. I förskolorna finns rum som är centralt 
placerade där det finns material som barnen alltid har tillgång till sedan finns det rum som ligger på 
lite avstånd och som barnen inte har fri tillgång till, detta kan till exempel vara målarrum och 
snickarrum. Vidare kan det handla om material som barnen inte har tillgång till på grund av att det är 
så högt placerat att barnen inte kan nå det utan hjälp. Hon påpekar även att gränsen mellan inomhus 
och utomhus är starkt markerad i de svenska förskolorna genom reglering av tiden. Nordin-Hultman 
(2004) ser dagsprogrammet som en central miljöfaktor, och stommen i dagsprogrammet utgörs av en 
rad dagligen återkommande aktiviteter och rutiner. Hon anser att dagsprogrammet och planeringen gör 
barnen beroende av pedagogerna för sina aktiviteter och för tillgång till tiden, rummet och materialet. 
Nordin-Hultman (2004) finner att: ”Det krävs ett relativt sett stort mått av de individuella barnens 
inordning och anpassning. Denna traditionsburna ordning begränsar starkt utrymmet för barnens 
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inflytande” (s. 100). Enligt Nordin-Hultman (2004) organiseras aktiviteterna, tiden och rummen i 
förskolan utifrån en förväntan att barnen är lika och att det utvecklingstänkandet som finns riskerar en 
ökning av exkludering, barn som inte passar in och att de uppfattas som avvikande. Hon ser en 
konflikt i pedagogernas önskan att inkludera barns olikheter samtidigt som det finns en vana och 
strävan att normalisera och göra alla lika på grund av traditionen att följa utvecklingsperspektivet som 
gör att barn hela tiden förstås som att de behöver förbättras eller utvecklas mot nästa steg i 
utvecklingen (Nordin-Hultman, 2004). Vid observationer av barn förordar Nordin-Hultman (2004) ett 
poststrukturellt synsätt där barnet kan ha många olika identiteter eller sätt att vara beroende på den 
konkreta och aktuella situationen vilket kan rikta uppmärksamheten mot möjligheter, hinder och 
normer i den miljö barnet befinner sig istället för mot enbart individuella förutsättningar hos barnet.   

Även Markström (2007) diskuterar hur föräldrar och personal vid förskolan talar om barn i termer av 
att de befinner sig i en naturlig utveckling som sker automatiskt och att barnet påverkas av den miljö 
och det sammanhang de befinner sig i. Samtidigt finns det begräsningar för individualitet och det 
naturliga, det finns förväntningar på vad barnet i förskoleåldern skall kunna utifrån ålder och kön. 
Därför behöver barnen övervakas så att de utvecklas som de ska och om de avviker från det förväntade 
kan det behöva särskilda insatser eller träning för att följa den tänkta utvecklingsnivån. Vidare finns 
enligt Markström (2007) förväntningar på att barnen skall klara av att vara en individ i kollektivet 
vilket innebär att följa uttalade och outtalade regler och rutiner. Därtill följer för barnen att de inom 
rimliga ramar ibland ifrågasätter och övertärder dessa regler och rutiner för att visa sig vara starka och 
reflekterande individer på en lagom nivå, barnen får inte vara för envisa, framfusiga eller för 
tillbakadraget utan det är hela tiden en balans beroende på situationen (Markström, 2007).  

I kunskapsöversikten Lärande och fysisk miljö framhåller Björklid (2005) att: ”Den fysiska miljön 
skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande” (s. 169). Hon menar att den fysiska miljön 
har betydelse för hur barn utvecklar en identitet i relation till platsen samt vikten av att den fysiska 
miljön för de yngre barnen är tillåtande så att barnen får utforska miljön, känna att den väcker deras 
nyfikenhet och känns meningsfull för dem. Värdefullt i denna aspekt är enligt Björklid (2005) att 
barnen kan vara med och ändra miljön så den passar deras lekar, genom tillgång till löst lekmaterial 
som till exempel kuddar, små bord och madrasser att använda i den aktuella leken. Enligt Björklid 
(2005) ser pedagogerna mer begräsningar i inomhusmiljön än i utomhusmiljön. Begränsningarna 
inomhus som nämns är brist på utrymme och trånga lokaler som är byggda för mindre barngrupper än 
vad som förekommer idag vilket anses påverka pedagogernas möjlighet att arbeta som man önskar. 
Enligt Björklid (2005) är det viktigt att barnen kan leka ostört utan avbrott i leken i en 
självinstruerande miljö så att barnen inte behöver be en vuxen om hjälp för att få tillgång till det 
material de behöver. Vidare betonas vikten av lugna rum där barnen kan få avskildhet och möjlighet 
till vila och avkoppling. Björklid (2005) påpekar att forsking visar att barn som haft möjlighet till en 
naturrik utomhusmiljö leker flera lekar, leker bättre i grupp och är mer uthålliga. En naturrik 
utomhusmiljö är en betydande plats för barnen att träna balans, vighet, snabbhet, koordination och att 
spinga. (Björklid, 2005).  

Isbell (2012) lyfter fram att förskolans miljö är komplex och att de fysiska och social inslagen i miljön 
samspelar med barnet utvecklingsnivå, deras tidigare erfarenheter och känslomässiga utveckling. Hon 
betonar vikten av att barnen ges tillfällen och platser att leka tillsammans i mindre grupper där de har 
möjlighet och tid att prata med varandra, dela med sig av sina idéer, och diskutera vad som skall hända 
i leken. Isbell (2012) anser att förskolan bör ha olika lek- och lärutrymmen som är tydligt åtskilda samt 
att dessa utrymmen är placerade så att leken vid ett område inte stör ett annat. Enligt Isbell (2012) är 
förskollärarens uppgift att skapa en miljö som passar barnens behov, hon påpekar betydelsen av att 
vara lyhörd för vad barnen visar intresse för och ta hänsyn till den bakgrund och de erfarenheter som 



10 
 

barnet har med sig hemifrån därför rekommenderar hon att förskolläraren tar sig tid och observera 
enskilda barn och barngrupper i lek. Även Kragh-Müller och Einarsdòttir (2012) lyfter fram vikten av 
att lyssna på barnen och låta dem vara delaktiga i uppbyggandet av miljön då det är barnen som lever 
barnlivet idag och vet hur det är att vara barn idag.  

Eriksson Bergström (2013) diskuterar bland annat barnens handlingsutrymme i relation till den fysiska 
miljön i förskolan. Materialet i hennes avhandling visar att i miljöer som inte är så statiska och 
förutbestämda kan barn gemensamt förhandla, komma överens om och vara aktiva utifrån sina egen 
behov. I rum eller områden som var inredda med fysiska verktyg och ett tydligt erbjudande som 
tillexempel en hem/eller dockvrå upptäckte barnen inte alternativa handlingserbjudanden och barnen 
lekte mestadels de lekar som pedagogerna hade planerat för (Eriksson Bergström, 2013).  Eriksson 
Bergström (2013) menar att upptäckten av handlingsutrymme inte alltid sker friktionsfritt eftersom att 
ha ordning på avdelningen, på barn och på den fysiska miljön är centrala angelägenheter i 
verksamheten. Detta leder även enligt henne till synliga regleringar och ett behov av regler i 
verksamheten. I miljön förhandlar barnen om utrymme för egna aktiviteter som går utanför de ramar 
och regler som finns. Ibland leder det till att barnen får ta utrymme för sina upptäckter i rummet eller i 
de tidsstrukturer som finns men det kan även leda till att deras handlingsfrihet inte får detta utrymme 
eftersom pedagogerna har andra mål för dagen eller aktiviteterna (Eriksson Bergström, 2013). Även i 
studier av Sheridan (2001) och av Einarsdòttir (2005) där det empiriska materialet bygger på barnens 
påståenden framkommer att barnen anser att de kan bestämma i leken men att de har liten möjlighet att 
påverka organisationen, strukturen och reglerna i förskolan.  

de Jong (2010) menar att det finns en nära relation mellan den fysiska miljön och sociala miljön 
genom att den fysiska miljöns utformning påverkar barnens lekgemenskap. Hon problematiserar kring 
hur utformingen bland annat bestämmer hur många barn som får plats i gemenskapen, vilka platser 
som är avsedda för vilka kontakter, och ställer sig frågande till om barnen själva har möjlighet att välja 
grupp och aktivitet eller är det begränsat av utrymmet? de Jong (2010) anser att den starka kopplingen 
mellan användning och plats har sin grund i förskolans historik till exempel; matrum, snickarrum, 
byggrum, sovrum eller vilorum. Vidare lyfter hon fram hur en organisation med olika åldersgrupper 
bredvid varandra kan skapa hinder till exempel när de yngre barnen vilar och de äldre då måste vara 
tysta. Hon anser att detta är organisationsfrågor som är viktigt att ta ställning till när man planerar för 
en god fysisk miljö vid förskolan. de Jong (2010) anser att personalens medvetenhet om lokalernas 
egenskaper och om deras användning är viktigt för att uppnå hög kvalitet i verksamheten eftersom det 
ständigt behövs en dialog om de rumsliga förutsättningarna för att kontinuerligt anpassa miljön till nya 
förutsättningar i form av nya gruppkonstellationer, nya intressen och ny personal (de Jong, 2010).  

Allmänna råd gällande miljön och mötet med barnen  

Under hösten 2013 gav Skolverket ut skriften Allmänna råd med kommentarer för förskolan 
(Skolverket, 2013b) denna ersätter Skolverkets allmänna råd och kommentarer om kvalitet i förskolan 
(SKOLFS 2005:10). Prioriterade områden i skriften är bland annat; Barngruppens och miljöns 
betydelse i det pedagogiska arbetet och Särskilt stöd. Inne- och utemiljön ses som en aktiv del i det 
pedagogiska arbetet, lärande sker i samspel med omgivningen, som omfattar såväl de mäniskor som 
ingår i verksamheten samt den fysiska miljön och därför betonas vikten av vad som barnen möts av i 
förskolans rum. Alla som vistas i miljön är medskapare av den och hur miljön är utformad påverkar 
vilken utveckling som är möjlig i den. Därför rekommenderas att förskolechefen och arbetslaget har 
återkommande samtal om och planering av verksamheten och förskolans miljö utifrån att den är en 
aktiv del av varje barns utveckling och lärande. Miljön skall vara säker och hälsosam samt möjlig att 
förändra utifrån den aktuella barngruppen och de behov som uppstår.  Vidare gällande säkerheten lyfts 
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fram vikten av att kontakten mellan personal och barn underlättas av miljöns utformning, men även att 
den tillåter barnen att få möjlighet att koppla av och leka i viss avskildhet (Skolverket, 2013b).  

Här påpekas även att en struktur där barnen får välja mellan i förväg fastlagda aktiviteter kan vara 
starkt disciplinerande och ett skenbart val för barnen då de vuxna har bestämt aktiviteterna. Detta 
anses kunna begränsa barnens delaktighet och möjlighet till egna initiativ samt att få ett reellt 
inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Vidare lyfts fram att många rum i förskolan kan 
ha en inneboende ordning och regler för vad som är tillåtet eller inte, detsamma gäller tillgången på 
material och hur och när det får användas. Vilket inte anses skapa utrymme för barnens egna 
innovationer och delaktighet (Skolverket, 2013b).  

En inkluderande syn ges gällande barn i behov av särskilt stöd. Barngruppen ses som en viktig och 
aktiv del i barnets utveckling och lärande och hela verksamheten skall ses som en resurs för barn i 
behov av särskilt stöd. Ett barn i behov av särskilt stöd skall inte ses och bemötas som ett objekt för 
specialpedagogiska insatser, kompensatoriska åtgärder utan som ett barn med samma rättigheter och 
skyldigheter som alla andra (Skolverket, 2013b).  

En trygg miljö ur hälsosynpunkt  

Miljöbalken (Miljödepartementet, 1998) är den lag som gäller för hur huvudmännen bör och ska agera 
för att utforma en god och hälsofrämjande miljö i förskolan. Den 1 januari 2014 bildades 
Folkhälsomyndigheten, som övertog Statens folkhälsoinstituts och Smittskyddsinstitutets uppgifter. 
Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd och ansvaret för 
miljö- och folkhälsorapportering till den nya myndigheten (Socialstyrelsen, u.å.). Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2013a) har förskoleverksamheten ansvar att känna till lagstiftningen i 
miljöbalken. Det praktiska tillsynsansvaret ligger på kommunernas miljönämnder eller motsvarande, 
vilka ansvarar för att tillsynsarbetet görs regelbundet och följas upp och utvärderas. Tillsynen utövas 
genom tillsynsbesök, rådgivning och information till berörda verksamheter. Folkhälsomyndighetens 
uppgift är att ge råd och stöd, samordna och följa upp det tillsynsarbete som görs i kommunerna:  

          Folkhälsomyndigheten har ingen vägledning för hur en förskola ska se ut eller hur    
          många barn som kan vistas i lokalerna (barn per kvadratmeter). Förutsättningarna   
          påverkar vilka lösningar som är lämpliga. Det kan handla om hur lokalerna disponeras,   
          vilken pedagogik som bedrivs eller hur mycket man är utomhus   
          (Folkhälsomyndigheten, 2013a).  
 
Förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och omfattas av kraven i egenkontrollförordningen. Förskolorna skall 
enligt Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten, 2013b) bedriva egenkontroll vilket innebär att 
de skall ha rutiner för att förebygga, upptäcka, känna igen och åtgärda brister i verksamheten vilket 
även skall dokumenteras. Några av de punkter som enligt Folkhälsomyndigheten (2013b) bör 
inspekteras vid en tillsyn är följande:  

• Bullernivån – bullernivån som uppstår av barnens och de vuxnas aktiviteter samt även bullrande 
installationer som fläktar och värmepumpar.  

• UV-strålning och elektromagnetiska fält – i förskolan bör utemiljön utformas så att barnen får möjlighet 
till skugga.  

• Vatten och ventilation 
• Hygien – en viktig del av förskolornas egenkontroll är att tydliga rutiner för städning och rengöring för 

att hålla en god hygien och undvika smittspridning.  
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Kvalitet i förskolan 
Skolverket (2013b) definierar kvalitet utifrån hur förskolan arbetar mot och uppfyller de nationella 
krav och mål som finns enligt skollagen och läroplanen samt verksamhetens strävan till 
kvalitetsutveckling. God kvalitet skulle då bland annat innebära att varje barn ges möjlighet att 
inhämta, utveckla kunskap och värden samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011). Sheridan, 
Pramling Samuelsson och Johansson (2011) menar att kvalitet inom pedagogik utgörs av fyra 
övergripande dimensioner som inte är hierarkiska utan interaktiva och ömsesidigt beroende av 
varandra. Detta eftersom lärandemiljön i förskolan består av ett komplext system av samspel mellan 
ideologier, människor, materiella resurser och pedagogiska processer (Sheridan m.fl., 2011).  De fyra 
dimensionerna enligt Sheridan m.fl. (2011, s. 27ff) presenteras nedan utifrån deras definitioner:  

Samhällsdimensionen, handlar om juridiska, ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar samt 
om övergripande intentioner med förskolan.  
Lärardimensionen, handlar om lärararens utbildning, kompetens och interaktion med barnen, samt 
lärarens förmåga att skapa lärmiljöer där barnen kan utvecklas enligt läroplanens mål och intentioner. 
Barndimensionen, handlar om barns välbefinnande och möjligheter att lära, utvecklas och vara 
delaktiga i lärandet och utformningen av förskolans miljö, innehåll och aktiviteter. 
Verksamhetsdimensionen, handlar om helheten och relationen mellan samtliga dimensioner och 
aspekter. Verksamheten påverkas av de förutsättningar som finns utifrån samhällsdimensionen, men 
även hur läraren använder dessa i relation till egna teoretiska och praktiska kunskaper. Vidare handlar 
det om hur läraren kan förena förskolans målsättning med barnens egna syften så de kan behålla sin 
lust att lära och en vilja till livslångt lärande (Sheridan m.fl., 2011).  

I ovanstående lyfts lärarens kompetens som betydelsefull vilket även poängteras av Skolverket 
(2013b) med orden ”Störst betydelse för kvalitén i förskolan har personalens utbildning och 
kompetens” (s. 15). I sin avhandling visar Sheridan (2001) på förskolor med låg vuxentäthet och låga 
materiella förutsättningar men med hög pedagogisk kvalitet. Utifrån detta anser hon att de strukturella 
betingelserna är viktiga men det avgörande är hur de utnyttjas av personalen utifrån deras kompetens. 
Skolverket (2013b) tar fasta på att förskolorna kan ha olika materiella förutsättningar och behov och 
poängterar att verksamheten inte kan utformas lika överallt samt att resurserna inte kan fördelas lika. 
Resursfördelningen bör enligt Skolverket (2013b) utgå från de lokala förutsättningarna vid förskolorna 
genom att ta hänsyn till socioekonomisk karaktär, barnens ålder, personalens kompetens, 
personaltäthet, lokalernas utformning, barn i behov av särskilt stöd, barn med annat modersmål samt 
barngruppens sammansättning och storlek. Enligt Skolverket (2013b) kan ett systematiskt 
kvalitetsarbete göra det möjligt att identifiera hur olika faktorer inverkar på verksamhetens kvalitet. 
Faktorer som lyfts fram är bland annat hur förskolans fysiska miljö inom- och utomhus är organiserad 
och tillgänglig samt hur verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 
varje barn ges optimala förutsättningar för utveckling och lärande i en inkluderande miljö (Skolverket, 
2013b).  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall personalen vid förskolan genomföra ett systematiskt 
kvalitetsarbete, barn och föräldrar skall ges möjlighet att delta i arbetet. Med systematiskt och 
kontinuerligt kvalitetsarbete menas enligt Skolverket (2012) att arbetet skall bedrivas strukturerat och 
uthålligt där fokus är en långsiktig utveckling. Här poängteras att verksamhetens resultat tillika skall 
följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter 
fram som betydelsefullt samt att det vid planering av utvecklingsinsatser är viktigt att ta hänsyn till 
aktuell forskning (Skolverket, 2012). I de Allmänna råd med kommentarer om systematiskt 
kvalitetsarbete för skolväsendet (Skolverket, 2012) ges inga förslag om vilka metoder som skall 



13 
 

användas för att utvärdera och utveckla kvalitetsarbetet men här presenteras att det är en cyklisk 
process som innehåller följande faser; följa upp, analysera och bedöma utvecklingsbehov, planera och 
genomföra insatserna (Skolverket, 2012 s. 25).  

Metod 

Under denna rubrik presenteras det metodval som gjorts och valet av en aktionsforskningsansats samt 
ECERS-metoden som ett verktyg. Vidare presenteras studiens genomförande och bearbetningen av det 
empiriska materialet. Studiens etiska aspekter lyfts fram och studiens tillförlitlighet och validitet 
diskuteras.  

Metodval 
I denna studie används kvantitativa och kvalitativa metoder vilket enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 
19) nämns som mixed methods. Den kvantitativa metoden består av ECERS- skattningen där resultatet 
sammanställts och redovisats i en tabell enligt poäng där ett poäng står för otillräckligt och sju poäng 
är utmärkt på utvärderingsskalan.  Den kvalitativa ansatsen består av att resultatet analyseras och 
diskuteras i upprepade gruppsamtal med pedagogerna för att synliggöra deras tankar och reflektioner 
om förskolans fysiska miljö och dess förändringsmöjligheter. Vidare görs ett gruppsamtal och 
individuella samtal med fyra barn för att möjliggöra för barnen att sätta ord på de delområden som 
pedagogerna valt och delge pedagogerna barnens röster. Gruppsamtalen med pedagogerna och 
barnsamtalen kan liknas ostrukturerade intervjuer enligt Bryman (2011) där en intervjuguide med en 
uppsättning temaområden som jag velat lyfta förberetts inför samtalen men i övrigt har frågorna 
skapats utifrån det som deltagarna lyft fram. Valet att genomföra gruppsamtal med pedagogerna 
istället för individuella samtal ligger i att studien har en aktionsforskningsansats. Enligt Nylund, 
Sanbacka, Wilhelmsson och Rönnerman (2012) handlar aktionsforskning om: ”att ta tillvara den 
professionella kompetensen som finns, men också att utmana och utveckla den. Detta ska ske under 
demokratiska former där samtalet blir centralt för lärandet” (s. 14).  De upprepade gruppsamtalen 
möjliggör för pedagogerna att ta del av varandras tankar och åsikter. Detta kan öppna upp för nya 
reflektioner hos de deltagande kring möjligheter och hinder i den fysiska miljön samt möjliggöra för 
dem att tillsammans se utvecklings- och förändringsmöjligheter i denna.  

Aktionsforskningsansats  
Denna studie tar sin utgångspunkt i och med att pedagogerna vid förskolan vill utveckla och förändra 
den fysiska miljön vid förskolan och anmält sitt intresse att delta i studien.  Folkesson, Lendahls 
Rosendahl, Längsjö och Rönnerman (2004) diskuterar skolutveckling och anser att en bottom up-
strategi, där utgångspunkten tas i de egnas erfarenheter och lokala behov är ett tillvägagångs sätt som 
har bättre möjligheter att leda till långsiktiga och väl förankrade förändringar. Enligt Kemmis (2009) 
syftar aktionsforskning till att förändra tre saker: utövarnas metoder, deras förståelse av sina metoder 
och de förhållanden som de utövar sina metoder i. Han påpekar att det är nödvändigt att se helheten av 
dessa tre då de är sammabundna med varandra men trots detta inte permanenta utan möjliga att 
förändra i en gemensam process. Kemmis (2009) och Mattsson (2004) betonar att det därför är viktigt 
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att förändringen inte kommer från externa teoretiker utan att det är praktikerna själva som erhåller ett 
kritiskt och reflekterande förhållningssätt som ger kunskap och möjlighet till att förändra sin praktik.  

Nylund m.fl. (2012) lyfter fram betydelsen av att i aktionsforskning se till båda de begreppen som 
ingår som en helhet; aktion och forskning. Enligt den presentation som Nylund m.fl. (2012) ger kan 
begreppen i denna studie uttryckas enligt följande: Aktion innebär att något, en händelse, en förändring 
vald och genomförd av pedagogerna skall prövas i praktiken. Handlingen följs sedan upp genom att bli 
föremål för diskussion och reflektion i arbetslaget. Eftersom denna studie sker över en begränsad tid 
kan här även ingå förändringar som planeras i framtiden, men som inte kan genomföras och utvärderas 
helt under tiden som studien pågår. Forskning innebär här att utgå från pedagogernas valda 
problemområde (den fysiska miljön) och systematiskt i ett samarbete mellan pedagogerna och mig 
som samtalsledare med ECERS-metoden och samtal som verktyg öppna upp för förändrings- och 
utvecklingsmöjligheter. ECERS-metoden och samtalen kan hjälpa pedagogerna att kritiskt granska 
den verksamhet som de är involverade i vilket Folkesson m.fl. (2004) och Nylund m.fl. (2012) lyfter 
fram som värdefullt men svårt. Forskningsprocessen avslutas i den här studien i en uppsats och min 
roll är uppstasskrivare och på så sätt göra kopplingar till tidigare kunskaper och teorier samt att när 
uppsatsen är godkänd och klar göra en återkoppling och uppföljning tillsammans pedagogerna.  

ECERS-metoden  
I denna studie används ECERS- metoden som ett verktyg för att utvärdera området utrymme och 
inredning.  ECERS-metoden har sitt ursprung i USA och den svenska versionen som här är aktuell är 
översatt, reviderad, validitets- och reliabilitetsprövad av Mona Andersson och Ulla Löfgren. (Harms, 
m.fl., 2010). Metoden baseras på sju delområden där varje område innehåller ett antal punkter som 
skall behandlas systematiskt:  

1. Utrymme och inredning – behandlar förskolans fysiska miljö både inomhus och utomhus, möbler och 
material. 

2. Vård och omsorg – behandlar organisering av måltider, vila, säkerhet och hygien. 
3. Språk och begreppsbildning – arbetet med och stimulans av barnens språkutveckling. 
4. Leka och lära – material och lärande för fin och grovmotorik, estetiska områden samt skolförberedande 

aktiviteter.  
5. Samspel – förhållningssätt och bemötande i samspelet mellan barn och vuxna.  
6. Verksamhetens organisation – dagsprogram, planering och aktiviteter samt barn i behov av särskilt 

stöd.  
7. Föräldrar och personal – behandlar samverkan mellan hem och förskola, personalens samarbete och 

kompetensutveckling samt pedagogernas utvärderings- och utvecklingsarbete (Harms, m.fl., 2010, s. 
21).  

 
I den aktuella versionen har vikt lagts på hur pedagogernas egen självvärdering kan vara ett 
utgångsläge för att utveckla kvalitén i förskolan (Harms, m.fl., 2010).  I en kvasi-experimentell studie 
av Andersson (1999) med hypotesen att ECERS kan användas för att förbättra kvaliteten i förskolans 
miljö visade resultatet att pedagogerna självständigt med hjälp av metoden kunde höja kvalitén i 
förskolan. Via kompletterande enkäter och intervjuer framkom att pedagogerna ansåg sig bättre kunna 
utnyttja sin potentiella kompetens när de blev mer medvetna med hjälp av ECERS- metoden 
(Andersson, 1999).  

Urval och genomförande 
Valet av förskola utgick från ett bekvämlighetsurval och ett målstyrturval (Bryman, 2011) då målet 
var att finna en förskola som ville delta i studien. Information om den kommande studiens syfte och 
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upplägg delgavs en förskolechef i en kommun som vidarebefordrade informationen till några 
förskolor. Av förskolechefen delgavs jag sedan kontaktuppgifter till en föreståndare vid en förskola 
som ville delta i studien. Förskolan består av två avdelningar; en småbarnsgrupp och en 
storbarnsgrupp, det är storbarnsgruppen som deltar i studien då ECERS-materialet är utformat i första 
hand för barn mellan 2,5 – 5 år. Storbarnsgruppen består vid studiens början av 19 barn i åldrarna tre 
till fem år och där arbetar fyra kvinnliga pedagoger med olika utbildning; Lisa, Stina, Maja och Ulla. 
Samtliga pedagoger har getts fingerade namn och här presenteras enbart deras namn för att försvåra ett 
igenkännande enligt etiska principer.  

Under hösten 2013 träffade jag föreståndaren och delgav henne ECERS-materialet, information om 
aktionsforskning, missivbrev till pedagogerna, ett uppdrag till arbetslaget i storbarnsgruppen att välja 
ett område samt en förfrågan om det var möjligt att göra en förstudie vid förskolan. Vid det första 
samtalet med pedagogerna lämnade jag över ett missivbrev att vidarebefordra till föräldrarna samt i 
uppgift till pedagogerna att välja ut fyra barn av dem där föräldrarna medgivit i deras medverkan till 
barnsamtalen. Det slutgiltiga urvalet skedde helt utifrån praktiska detaljer; tre flickor och en pojke i 
åldern fyra till fem år som var närvarande under den vecka när jag hade möjlighet att tillbringa mer tid 
vid förskolan. Inget av de deltagande barnen ansågs av pedagogerna vara barn i behov av särskilt stöd 
eller barn som de hade frågor kring. Barnen namnges inte i studien för att underlätta för läsaren att 
uppfatta om det är barn eller pedagoger som nämns.  

Pedagogerna vid storbarnsgruppen valde delområdet utrymme och inredning i ECERS-metoden 
eftersom de vill utveckla förskolans miljö och det var även ett område som de fått nedslag på vid en 
föräldraundersökning. Genom föreståndaren bokades en dag vid småbarnsgruppen då jag hade 
möjlighet att göra en förstudie och testa ECERS-materialet.  Detta eftersom jag ville få erfarenheter av 
att använda materialet innan jag skulle introducera det för de deltagande pedagogerna. Under 
december månad 2013 gjordes tillsammans med föreståndaren upp en tidsplan med datum och tider 
för hur studien skulle genomföras under våren.  

Samtal med arbetslaget  
Gruppsamtalens syfte var att få ta del av pedagogernas beskrivningar av området utrymme och 
inredning samt utifrån studiens syfte och metodansats att synliggöra de förändringsmöjligheter som 
väcks under samtalen och följa dem under processen. Studiens syfte var även att belysa hur 
pedagogerna ser på den fysiska miljöns anpassningar till varje barn, barn i behov av särskilt stöd och 
inkludering varför frågor kring detta lyftes under samtalen. Gruppsamtalen kan liknas vid en 
blandning av ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) samt hur Rönnerman (2007) diskuterar kring 
handledning inom aktionsforskning. Rönnerman (2007) betonar att handledning inte är att vara en 
föreläsare eller en person som kommer med idéer och praktiska förslag på åtgärder utan bygger på de 
deltagandes egna aktiviteter, diskussioner och reflektioner. Min roll är samtalsledare vilket innebär att 
initiera och föra samtalet framåt med hjälp av reflexiva frågor (Løw, 2011) och bidra till att alla 
pedagoger blir delaktiga i samtalet. Inför samtalen noterades punkter som jag ville lyfta utifrån 
studiens syfte samt eventuella frågor från våra tidigare samtal. Med pedagogerna genomfördes fem 
gruppsamtal under perioden januari – mars 2014, samtalen varade i cirka en timme och ägde rum i 
personalrummet vid förskolan. Samtliga samtal spelades in och transkriberades och analyserades en 
första gång innan nästa samtal ägde rum. Samtliga pedagoger var närvarade vid tre tillfällen och vid 
två tillfällen var en av dem frånvarande på grund av ledighet eller sjukdom.    

Vid det första samtalet berättade jag om ECERS-materialet, gav dem en kort beskrivning av 
aktionsforskning, min roll som samtalsledare, studiens syfte och de etiska rutinerna som följs i studien. 
Vi gick igenom varje punkt i det valda området i ECERS-metoden och diskuterade de förklaringar 
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som redovisas i materialet kring hur man skall gå tillväga vid bedömningen. Pedagogerna fick sedan 
till uppdrag att anonymt och enskilt fylla i skattningen tills vårt nästa möte. Tillsammans bestämde vi 
tre tillfällen näst kommande veckor där jag kunde besöka förskolan för att göra skattningen, 
fotografera i tomma lokaler och bekanta mig med barnen. För att inte påverkas av pedagogernas 
skattningar gjorde jag skattningen innan jag återfick deras resultat vilket skedde några dagar innan det 
andra samtalet.  

De fyra återstående samtalen hade lite olika fokus och bestod av diskussioner som presenteras som 
olika teman under studiens resultat. I början av varje samtal gjordes en kort resumé av föregående 
samtal som en återkoppling till pedagogerna. Vid det andra samtalet var fokus på ECERS-
skattningen, jag presenterade en sammanställning av resultatet som diskuterades och pedagogerna fick 
berätta om hur det upplevde att fylla i skattningen. Vid det tredje samtalet redogjordes för 
pedagogerna om det som framkommit under barnsamtalen. Vid det fjärde samtalet togs mycket tid till 
att diskutera de möjligheter och hinder till förändringar som framkommit och pedagogerna visade en 
stress över att de inte haft möjlighet att komma igång med de förändringar som de ville. Vid det femte 
samtalet var fokus att avrunda och se över vilka förändringar som skett, hur pedagogerna ser framåt 
och vi gjorde en överenskommelse om att ha en återträff under hösten när studien är avslutad.  

Barnsamtalen  

Inför barnsamtalen förberedde jag mig genom att hämta tips och inspiration från boken Att förstå 
barns tankar. Metodik för barnintervjuer av Doverborg och Pramling Samuelsson (2006). Beslut togs 
att låta barnen berätta till nio bilder från inomhusmiljön och sex bilder från utomhusmiljön, av etiska 
skäl valdes bilder utan barn. Pedagogerna hade valt ut de fyra deltagande barnen utifrån att de hade 
tillstånd att delta och var närvarande under denna vecka.  

Det första samtalet med barnen tog cirka en halvtimme och vi samlades på en matta i det lilla rummet, 
barnen valde plats. Under den tiden som samtalet ägde rum var de övriga barnen ute på gården. Hela 
samtalet spelades in och började med en presentationsrunda och jag berättade vad vi skulle göra och 
varför. Jag frågade även barnen om deras tillåtelse att berätta för pedagogerna om vårt samtal och vad 
som framkommit, samtliga barn gav sitt medgivande. Vid samtalet fick barnen i en första omgång 
berätta till varje bild inomhus, vad den föreställde, vad de gillade i rummet och vad de brukade leka 
där, ibland ställde jag även klargörande frågor. Nästa steg var att barnen i tur och ordning fick välja en 
bild från ett rum som de gillade bäst och berätta om varför, de fick även möjlighet att berätta om det 
var något i rummen som de ville förändra. Proceduren genomfördes på samma sätt med bilder från 
utemiljön. Samtalet med barnen transkriberades i sin helhet och en intervjuguide (Bryman, 2011) 
sammanställdes med teman som jag ville återkomma till för att förtydliga barnens röster i dessa teman.  

Vid nästa barnsamtal var ett av barnen frånvarande varför bara tre deltog. Vi samlades vid ett bord i 
det stora rummet och jag samtalade med ett barn i taget och de andra lekte eller ritade under tiden, vi 
var ensamma inne i förskolan. För att få ta del av alla de deltagande barnens åsikter gjordes ett nytt 
besök där jag samtalade med det barn som varit frånvarande. Samtliga samtal spelades in och 
transkriberades i sin helhet.   

Bearbetning av det empiriska materialet  
Bearbetningen av det empiriska materialet från ECERS-skattningen gjordes utifrån en kvantitativ 
ansats där resultaten summerades enligt riktlinjerna i manualen och redovisas i en tabell där även 
medelvärdet för varje punkt framgår. Under det andra samtalet med pedagogerna presenterades och 
diskuterades sedan resultatet. I analysarbetet av gruppsamtalen och samtalen med barnen lades fokus 
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enligt syftet på att följa hur pedagogerna och barnen beskriver och värderar förskolans fysiska miljö 
samt de förändringsmöjligheter som lyfts och växer fram. I analysarbetet användes ett induktivt 
förhållningssätt där det empiriska materialet var utgångspunkt, inte tidigare teorier (Szklarski, 2009). 
Samtligt inspelat material från gruppsamtalen och samtalen med barnen transkriberades direkt efter 
genomförandet och noteringar gjordes om frågor inför nästa samtal. Detta gjordes för att följa upp de 
förändringsmöjligheter och de planer som pedagogerna diskuterat samt lyfta eventuella oklarheter.  

När samtliga samtal var genomförda började det slutliga analysarbetet av materialet. Vid 
analysprocessen försökte jag bortse från min egen förförståelse och stöd för ett kvalitativt analysarbete 
hämtades i den modell som presenteras av Szklarski (2009) och som innebär sex steg av bearbetning 
av materialet. Det första steget innebär en översiktlig genomgång av det insamlade materialet för att få 
grepp om innehållet (Szklarski, 2009). Vid det första steget analyserades materialet från 
gruppsamtalen och barnsamtalen åtskilt och i materialet markerades de delar som var väsentliga för 
studien utifrån syftet och frågeställningarna. Det andra steget enligt Szklarski (2009) medför en 
detaljerad läsning för att upptäcka och avgränsa meningsbärande enheter som i det tredje steget 
relateras till varandra och den aktuella kontexten. I andra steget noterades som teman de beskrivningar 
av miljön, hinder och förändringsmöjligheter som återkom i båda materialen och i det tredje steget 
markerades de uttalanden av barn och pedagoger som specifikt lyfte fram dessa. Det fjärde steget 
innebär att granska och foga samman teman som har ett likande innehåll och mening (Szklarski, 
2009). Under steg fyra reducerades antalet teman genom att teman som hade liknande innehåll 
sammanfogades, vilket även gav flera teman nya rubriker. Det femte steget innebär att slutligt 
identifiera de centrala teman och säkerställa den empiriska förankringen (Szklarski, 2009). Det femte 
steget innebar att de teman som framkommit analyserades igen och mina reflektioner kring dessa 
noterades. Det sjätte steget enligt Szklarski (2009) innebär att verifiera det som framkommit med 
informanterna. I denna studie skedde detta kontinuerligt genom att vi startade upp varje samtal med en 
återblick på föregående samtal. Däremot har inte informanterna tagit del av resultatet i sin helhet sedan 

det sammanställdes.  

Forskningsetik 
En viktig del av forskningsetik handlar om hur personer som medverkar i forskningen behandlas, hur 
deras integritet skyddas och att de kan känna sig trygga med att deras identitet skyddas 
(Vetenskapsrådet, 2011). I studien följs de etiska principer som presenteras enligt Vetenskapsrådet 
(2002, 2011) enligt följande fyra huvudprinciper: 

Informationskravet: Samtliga deltagande har informerats om studien syfte och tillvägagångssätt. 
Informationen har getts skriftligt via missivbrev samt även muntligt.  Barnen har informerats muntligt 
av mig och deras vårdnadshavare via ett missivbrev. Samtyckeskravet: Innebär att de deltagande via 
missivbrevet gett sitt samtycke till deltagande och samtycke har inhämtats från vårdnadshavare 
gällande de deltagande barnen. Från barnen lämnades även ett muntligt samtycke till att deras 
information fick delges pedagogerna. Konfidentialitetskravet: I studien har de deltagande getts 
fingerade namn och vidare har förskolan beskrivits sparsamt för att förssvåra en identifikation. 
Samtliga uppgifter och det empiriska materialet har förvarats så att utomstående inte kan ta del av det.  

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet används enbart i forskningssyfte i första hand av mig för att 
färdigställa min uppsats. Om materialet kommer att användas i det projekt som pågår vid Stockholms 
universitet kommer de berörda att kontaktas av projektledaren.  

Förutom dessa etiska principer berörs denna studie kring etiska spörsmål kring 
aktionsforskningsansatsens mål. Målet med aktionsforskning är att det skall ske en förändring i 
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verksamheten för att processen skall anses fullständig. Under samtalen med pedagogerna som varit 
införstådda med aktionsforskningsansatsen har detta diskuterats och jag har även påpekat att det i 
denna studie inte är något krav på att förändringar skall ske eftersom det är under en begränsad tid som 
studien genomförs. I resultatdelen och diskussionsdelen framkommer pedagogernas beskrivningar på 
olika förändringsmöjligheter som de ser i framtiden och vilka som genomförts. 
Aktionsforskningsansatsen innebär ett ansvar för de deltagande, inte bara att uppsatsen skall 
färdigställas. Därför kommer jag att ha ett uppföljande och avslutande möte när uppsatsen är 
färdigställd där pedagogerna ges tillfälle att berätta om hur förändringsarbetet har framskridit sedan 
studien avslutades.  

Tillförlitlighet och validitet  
Studien är främst kvalitativ varför jag här använder begreppet tillförlitlighet istället för reliabilitet. 
Begreppet handlar om hur noggrann och systematisk själva forskningsprocessen har genomförts, 
trovärdigheten i resultaten samt hur tydligt läsaren kan följa processen (Thornberg & Fejes, 2009). 
Validitet handlar om huruvida jag har studerat det som angetts i studien syfte (Bryman, 2011). I den 
kvantitativa delen av studien används ECERS-metoden som är väl utprövad och standardiserad, 
materialet mäter det som är menat att mäta, i den här studien det aktuella området utrymme och 
inredning (Harms m.fl., 2010). Att resultatet var samstämmigt kan anses visa på en hög tillförlitlighet, 
vidare gavs pedagogerna möjlighet att ta del av och diskutera resultatet efteråt vilket även gav dem 
tillfälle att korrigera sina skattningar om så varit aktuellt.  

Under metodavsnittet redogörs för hur studien och analysen av det empiriska materialet har 
genomförts. Trovärdigheten ökar då pedagogerna har varit aktiva i själva forskningsprocessen från 
början, de har tagit del av resultatet av skattningen, deltagit i återkommande gruppsamtal där 
reflektioner lyfts och de har även getts sammanfattningar av mig om vad vi samtalat om vid tidigare 
samtal. För att öka tillförlitligheten i samtalen med barnen förberedde jag mig genom att skaffa mig 
specifik kunskap kring att intervjua barn utifrån Doverborg och Pramling Samuelsson (2006). Min 
profession som förskollärare gav mig erfarenheter inför barnsamtalen och jag besökte förskolan vid 
några tillfällen för att bekanta mig med barnen innan samtalen påbörjades. Samtalstiden med barnen 
var cirka en halvtimme vilket framkom var den maxtid som de orkade vara koncentrerade, upplägget 
med att erbjuda dem bilder underlättade för dem att hålla fokus. Efter det första gruppsamtalet med 
barnen framkom frågor som jag ville lyfta vidare med dem och här valdes individuella samtal med 
kamraterna i rummet som trygghet.  

I resultatet återges pedagogernas och barnens röster vilket varit genomförbart eftersom samtliga samtal 
spelades in och transkriberades i sin helhet. Det insamlade empiriska materialet bestående av 
pedagogernas och barnens röster anses tillräckligt för att svara på syfte och frågeställningar vilket gör 
att studiens validitet är hög.  

Resultat  

Nedan presenteras resultat från skattningen i tabellform och resultatet från samtalen med pedagogerna 
och barnen presenteras i sju teman där pedagogernas och barnens röster lyfts fram.  De teman som 
aktualiserats är följande: Utrymme för lek, vila och avskidhet inomhus; Inredning; Verksamhetens 
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anpassning till lokalerna; Utemiljön som kompensation; Förskolan – en plats för alla barn och varje 
barn; Organisation; Förändringsmöjligheter växer fram.   

Deltagarna i studien är fyra pedagoger som benämns med fiktiva namn samt tre flickor och en pojke i 
åldern fyra till fem år.  

Resultat från de enskilda ECERS-skattningarna 

Utrymme och inredning 1 2 3 4 5 Medelvärde 

              

1.  Utrymme inomhus 2 3 2 2 2 2,2 

2.  Basmöblering 3 3 3 2 3 2,8 

3.  Möbler för avkoppling 3 3 3 2 3 2,8 

4.  Lekutrymme inomhus 2 3 3 2 3 2,6 

5.  Utrymme för avskildhet 3 3 3 2 2 2,6 

6.  Utställning av aktuellt material    

     för och av barn  

4 4 4 3 4 3,8 

7.  Utrymme för grovmotorisk lek 3 3 3 3 3 3 

8.  Utrustning för grovmotorisk lek  4 4 3 4 4 3,8 

Medelvärde, exkl. extern bedömare – 2,93 av 7       

Medelvärde, inkl. extern bedömare – 2,95 av 7       

Tabell 1: Resultat av skattningen av de åtta punkterna i området utrymme och inredning. Nr 1-4 är 
intern bedömare (pedagogerna anonymt) och nr 5 är extern bedömare.  

ECERS-materialet användes främst som ett verktyg för att utvärdera den fysiska miljön. Skattningen 
visar ett ganska lågt medelvärde och rätt stor samstämmighet bland pedagogerna samt den skattning 
som gjordes av mig som extern bedömare. Pedagogerna berättade att det var svårare att göra 
skattningen än de förväntat sig men att det även fick dem att stanna upp och verkligen reflektera över 
hur det ser ut i verksamheten. Skattningen gav dem även inspiration till förändringar som Stina 
uttryckte det: ” Mitt i röran så fick jag väldigt många sådana där aha grejer. Så där var det ju – så där 
kanske man skulle kunna göra – jag fick många sådana tankar, fast jag hade oordning på pappren”.  

Utrymme för lek, vila och avskildhet inomhus  
Samtliga pedagoger upplever att det är trångt inomhus med små och få rum. Däremot anser 
pedagogerna att lokalerna är väl fungerande gällande ventilation och ljus samt är rena och väl 
underhållna. På avdelningen är det många stora fönster vilket ger ett bra naturligt ljus, samtidigt 
minskas väggytor för barnens alster. Trots detta har pedagogerna lyckats finna platser för teckningar 
och foton. Barnen berättar att de tycker om att visa upp till exempel teckningar som de gjort eller titta 
på foton på barngruppen som är tagna vid olika aktiviteter. Totalytan inomhus på avdelningen är 90 
kvadratmeter fördelat på: en groventré, en hall, badrum med två toaletter, ett större rum, ett litet rum 
samt lekrum. Stina lyfte specifikt fram att det saknas ett rum där barnen kan gå in och ta det lugnt, en 
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plats för avkoppling med mjuka möbler. Soffan på avdelningen har flyttats runt under åren och står nu 
i stora rummet. Placeringen upplevs inte som optimal av pedagogerna då det ”lätt blir springlekar” i 
rummet samt att barnen där leker med klotsar och bilar vilket inte alltid är så lugna aktiviteter.  Två av 
de deltagande barnen anser att de kan vila på soffan, ett av barnen förklarade: ”Man kan hämta en filt 
och säga till kompisarna att man vill vara i fred”.   

Pedagogerna berättar att det är svårt att finna en plats där några barn kan få leka i avskildhet när alla 
barn är närvarande och inomhus. De försöker att utnyttja hallen men det fungerar inte då barn lämnas 
eller hämtas så det är ingen bra lösning enligt pedagogerna. Även barnen berättar om hur de leker i 
hallen och att det är roligt för bänken som står där kan användas till bland annat ett sjörövarskepp. 
Samtidigt påpekar barnen att de inte alltid får vara där och de vet också vilka tider som gäller: ”Man 
får bara vara i hallen och leka om inget av barnen kommer då eller skall gå hem”.    

Pedagogerna har valt att ha matborden i olika rum för att skapa en lugnare matsituation, detta gör att 
det blir mindre fri golvyta i lilla rummet och lekhallen. Lokalen upplevs av pedagogerna som trånga 
för grovmotoriska aktiviteter och det handlar även om att det inte får vara för högljutt vid tidpunkten 
när småbarnen på avdelningen bredvid sover, eftersom ljudet förs vidare via golvet. Stina och Lisa för 
en dialog om detta: 

         Jag tänkte på att det är barn som behöver mera rörelse, det blir mycket att där får     
         ni inte springa, där får ni springa och då brukar jag hänvisa dem till lekhallen. (Stina) 
         Ja, där finns det inget de kan slå sig på men det är svårt när de små ligger och sover     
         och det då kan störa dem. (Lisa) 
         Där brukar de få ta fram bollar och så men då kan ju ingen annan leka därinne. Det går   
         ju inte att ha bygglek eller något sådant då om de håller på med bollar. Det saknar man   
         ju ett rum som man kunde ha till sådant där barn som behöver kunde få utnyttja. Men  
         då brukar vi köra lite dans, disco eller någon lek. (Stina) 
         Ja, det är ju det vi har för att de skall få röra på sig inomhus. (Lisa) 

 

Barnen är medvetna om att det finns en regel som säger att de inte får spring inomhus eftersom de kan 
göra sig själv eller andra illa och att det stör andra, speciellt de små barnen när de sover. Två av barnen 
berättar att de ändå springer, men slutar om fröknarna säger till, medan de andra två barnen väntar med 
att springa tills de kommer ut på gården. Pedagogerna anser att det är bra att barnen vet varför det 
finns en regel om att springa inomhus.  

       Det jag blev väldigt glad över är att vi har fått barnen att inse att det är så, att man inte        
        bara kör över dem utan att de vet varför. Att det är för att det skall fungera här inne, och   
        för allas välbefinnande. (Stina) 

 

Inredning  
Pedagogerna är nöjda med basmöbleringen av bord och stolar som består av ett lågt bord och tre högre 
bord med stolar anpassade till barnen. Enligt barnen fungerar det bra att sitta vid borden och 
pedagogerna ser det även som en motorisk övning för de yngsta barnen att klättra upp på stolarna. Vid 
tillfället för skattningen finns det tillräckligt med hyllor (20 stycken) i hallen och de är väl anpassade 
till barnen i höjd enligt pedagogerna. Under våren kommer barngruppen att utökas och då ser 
pedagogerna ett problem i att de inte kan erbjuda varje barn en egen hylla, vilket anses viktigt ur 
barnets perspektiv samt är en praktisk fråga: ”Ja, alla skall få ha sin egen plats och hur skall vi kunna 
be föräldrarna att ha med extra kläder när det inte finns plats för dem?” (Lisa). Det finns få låga hyllor 
vilket enligt pedagogerna beror på lite fri golvyta samt att de inte har tillgång till flera låga hyllor. Vid 
skattningen reflekterade pedagogerna inte över detta, men eftersom barnen pratat om detta togs det 
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upp vid samtalen. Barnen uttrycker det inte som ett problem att vissa saker som till exempel lego står 
högt upp utan har lösningar på detta. Ett barn förklarar: ”Då går man och hämtar en fröken, hon 
hjälper till” och ett annat barn berättar: ”Jag tar en stol och klättrar upp och hämtar det jag vill ha”. När 
pedagogerna samtalar om att försöka ordna flera låga hyllor framkommer att det även kan ses som en 
fördel att vissa saker, till exempel lego är högre placerat: 

          Men skall vi ställa lego framme då har vi det överallt, det är bättre att man lyfter fram     
          det tycker jag. (Ulla) 
          Ja, det är lite lättare för när de frågar efter det så vet jag att nu leker de barnen     
          med det och då får de plocka undan efter sig och jag har lite pejl på det, tycker jag i  
          alla fall. Då vet jag vilka som skall plocka undan för annars vet man kanske inte vem   
          som har plockat fram det och så blir det vi som går och plockar och plockar. (Maja)  

 

Framför allt kunde detta bli ett scenario när de små barnen som inte sover kommer in enligt Lisa: ”Det 
barnet som kommer in nu är ju väldigt duktig på att plocka fram, han kan plocka fram och vända ut 
och in på en låda och så är han klar och då går han till nästa låda”. Det nämnda barnet upplevs inte 
som ”stökig” men han byter ofta aktivitet och plockar inte upp det han lekt med innan. De deltagande 
barnen är medvetna om regeln att de måste ställa tillbaka sakerna efter sig och ett av barnen uttryckte 
detta som positivt: ”Då finns sakerna där när jag skall leka med dem och jag hittar dem”.  

Pedagogerna menar att det är svårt att ordna bra och tydliga vrår, platser för olika aktiviteter. Sina 
berättar nedan om lekhallen där även en hörna för byggmaterial finns:      

        Ja, sedan tänker man på vad har vi för system på leksakerna? Jo, för att vi har så få rum    
          gör att man inte kan ha ett byggrum, därför att i byggrummet så har vi vrån med     
          spisen och så har vi järnvägen och vi har ingen bra möjlighet. (Stina) 

 

Enligt pedagogerna har alla saker sina bestämda platser men det finns inte alltid tillräckligt 
lekutrymme bredvid. Därför får barnen vid många tillfällen ta med sig materialet och hitta en 
lämpligare plats. Detta gäller till exempel om de vill bygga med klotsar, djuren och tågbanan som 
finns i lekhallen. Barnen berättar också om detta och säger att de kan få hjälp av de vuxna för att finna 
en bra plats för leken. Pedagogerna saknar att barnen inte kan spara sin lek till följande dag till 
exempel om de bygger ett torn, nu är de tvungna att städa undan på grund av platsbrist och städning av 
lokalen.  

Verksamhetens anpassning till lokalerna  
Pedagogerna upplever att lokalerna fungerar bra när det är färre barn närvarande. På måndagar och 
fredagar är barnantalet reducerat till 13 barn, eftersom sex barn är deltidsbarn som bara är där 15 
timmar i veckan. Förskolan har avdelningsplaneringar på måndag och fredag förmiddag och ser efter 
varandras barn ute på gården, om de eftermiddagarna berättar Stina: ”Då försvinner de in i olika rum 
och då kommer leken automatiskt, det är ett sådant lugn då”. Under tisdag, onsdag och torsdag har 
pedagogerna planerat verksamheten för att reducera barnantalet som är inomhus samtidigt genom att 
dela upp barnen i tre grupper som har olika aktiviteter. Barngruppen vid förskolan är åldersmässigt 
väldigt ojämn varför pedagogerna inte delat in dem enbart enligt ålder i de tre grupperna då de även 
vill ha ungefär lika många barn i grupperna. Vid indelningen i grupper har pedagogerna valt att barn 
som ”drar igång varandra” inte är i samma grupp vidare har de sett till barnens mognad gällande 
koncentration och förmåga att ”sitta still”.  Vid barnsamtalen tog även ett barn upp att alla som är lika 
gamla inte är i samma grupp. Barnet noterade att inte alla som är fyra år är tillsammans med 
femåringarna vilket hon själv är: ”Nä, inte alla, X är inte med fast hon är fyra år”. Det nämnda barnet 
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X tog inte själv upp detta i vårt samtal men har pratat mycket om det med pedagogerna och i hemmet. 
Lisa har även haft en diskussion med barnets mamma: ”Jag förklarade att det var en plats som vi var 
tvungna att fylla upp och mamman sade ju direkt ingenting, men det är ju mera dottern som är lite 
upprörd”. Stina upplevde det som jobbigt att barnet kände så och har haft ett samtal med X som nu är 
nöjd, hon skall börja i den gruppen till hösten och nu kallar hon sig med dubbelnamn från båda 
grupperna. Stina berättar: ”Jag mådde lite dåligt av det, men blev glad när hon nu verkar ta det och ser 
fram emot hösten”.  

Alla grupper går till skogen en gång per vecka, de äldsta barnen för sig och de andra två grupperna 
tillsammans. Förskolan har även tid i en gymnastikhall varje onsdag under två timmar och dit går två 
grupper tillsammans utifrån ett rullande schema. Gruppen som är inomhus på förmiddagen är då alltid 
ute på gården på eftermiddagen. Alla fyra barnen gillar gruppaktiviteterna och att gå till 
gymnastikhallen som de skulle vilja göra oftare. Att gå till skogen tycker alla om förutom ett av 
barnen som säger: ”Det är inte är så roligt där”. Ingen av barnen uttrycker att det är trångt inomhus, 
men berättar att det ibland efter lunch är många och då lite stökigt och svårt att hitta en bra plats att 
sitta när det är läsvila. Barnen uttryckte även att det är bra när det är färre barn inomhus och är 
uppdelade.  Ett barn förklarar varför: ”Då kan man bygga hus med filtar, stolar och bord, det finns 
mera platser att leka på då”. 

Barnens förslag till förändringar  

Vid gruppsamtalet med barnen och vid de individuella samtalen framkommer några saker som barnen 
vill förändra eller saknar i inomhusmiljön. Ett barn önskar att hörnet i lekhallen med spis och bord 
skulle ha riktiga väggar och en dörr som en lekstuga inomhus: ”Så man kan få främmande som 
knackar på”. Ett av barnen ger följande förslag: ”Jag vill ha flera stora mjuka djur som jag kan sitta på 
och leka med och ett rum med många madrasser att ligga på, kuddar och flera filtar”. Detta var även 
något som de andra tre barnen höll med om.  

Utemiljön som kompensation  
Samtliga pedagoger upplever att utemiljön på förskolan på det hela är bra. De anser att utemiljön samt 
närheten till skogen ger dem möjlighet att erbjuda barnen bra möjligheter till rörelse utomhus och 
pedagogerna ser fram emot de längre utevistelserna: 

          Sedan försöker vi var vara ute på gården och går till skogen, det blir mer och mer sedan     
          när det blir vår och på sommaren är vi ute hela dagarna.  (Stina) 
          Ja, det är suveränt, för ute fungerar allt mycket lättare och bättre, är mindre konflikter    
          och så när de har mera yta att vara på. (Lisa) 
          Ja, där blir man inte lika stressad och så. (Maja) 
 

Även barnen uttryckte att utemiljön ger möjlighet till rörelse. Ett barn berättar om utevistelsen: ”Då 
hoppar, springer, gungar och rullar jag på gräset, det är roligt”. Barnen lyfte även fram att de särskilt 
uppskattade den stora sandlådan som ligger skyddad under tak där de under den varmare årstiden även 
får ha tillgång till vatten. I utemiljön var det få önskningar till förändringar av barnen och de vuxna.  

Barnens önskningar om förändringar i utemiljön 

Barnen önskade flera gungor eftersom de behöver vänta på sin tur om alla barnen vid förskolan är ute. 
Vidare önskade de flera cyklar av lite större modell, nu fanns det bara en som de ansåg vara tillräckligt 
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stor. Även pedagogerna ville ha flera gungor, en klättervägg och klätterställning men såg ingen direkt 
möjlighet att få detta nu då det är stora investeringar för förskolan.  

Förskolan – en plats för alla barn och varje barn  
I barngruppen finns det enligt pedagogerna fem barn som är i behov av särskilt stöd, ingen av de 
deltagande barnen i studien anses vara i behov av särskilt stöd enligt pedagogerna. Barn i behov av 
särskilt stöd är enligt pedagogerna barn som de tänker extra på, pratar om ofta eller har frågor och 
funderingar om.  De handlar om barn som är livliga, har ett större rörelsebehov, är utåtagerande, barn 
som är tysta, barn som har svårt att följa regler eller ”ta ett nej”, samt ett barn som har personlig resurs 
på grund av ett medicinskt funktionshinder.  

Pedagogerna anser att det är bättre för de barn som ses som barn i behov av särskilt stöd med mindre 
grupper. Pedagogerna menar att det är svårt att ge de barn som är livliga och har ett stort rörelsebehov 
möjlighet till rörelse inomhus samt att det för ett barn som är utåtagerande blir extra svårt om det blir 
för många barn ”tätt inpå”: ”Det är jobbigt för honom om han har trångt runt sig” (Stina). Pedagogerna 
berättar att det är svårt för dem och de andra barnen att förstå varför ”det smäller” ibland: ”Det kan 
fungera jättebra och sedan vänder man ryggen till och så händer det något på två sekunder” (Lisa). Det 
nämnda barnets föräldrar är oroliga och har tagit kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin, men 
förskolan har ännu inte fått någon återkoppling. Vid förskolan anser pedagogerna att det är bra för 
honom med fasta rutiner och förberedelse men även att detta inte alltid underlättar. Pedagogerna 
försöker nu ge honom utrymme att vara ”i fred när det hänt något” samt möta honom med flexibilitet 
när det är något han inte vill vara med på: 

        Ofta fungerar det väldigt bra, som vid Lucia, han skulle inte vara med då. Han var med en gång när vi  
        övade men sedan var det nej, jag vill inte. Då fick han sätta sig i soffan och läsa en bok istället och fick 
        bestämma att dörren skulle vara öppen till rummet, han hörde alltså oss i rummet bredvid. När jag sedan  
        pratade med mamman berättade hon att han sjunger alla sånger i bilen och när det väl var lucia var han med. 
        Han satt tydligen och lyssnade och var med på sitt sätt. (Lisa) 
 
 
För att bemöta de barnen som har ett större rörelsebehov har nu pedagogerna under studiens gång 
prövat att vara mera flexibla med grupperna på eftermiddagen och även erbjuda dessa barn som varit 
ute på förmiddagen att följa med ut med andra grupper på eftermiddagen. Lisa berättar att detta varit 
positivt och ser även det som en möjlighet att ”dela på barn” som alltid är tillsammans och ge dem 
tillfällen att leka och lära känna andra barn: 

         Jag tror att det är ganska bra att man jobbar med det och gör spontana grupper. Detta för     
         att det kan bli nya grupper som blandas och det ges tillfällen att leka. Då tänker man   
         också att vilka, tar jag med ut, den här och den här så blir det lugnare inne och det är ju  
         inte så att jag tar ut alla lugna barn och så får du inne alla som springer. Det underlättar   
         så mycket att dela på grupperna på eftermiddagen. (Lisa) 
 

Pedagogerna anser att två barn kontinuerligt testar gränserna, vilket även sker i hemmet enligt 
föräldrarnas information till pedagogerna. Ett av barnen beskrivs vid mellanmålet: ”Hon vill 
bestämma helt enkelt, hon skall inte sitta där, jag skall inte sitt där och äta mellanmålet – det skall du 
inte tro” (Ulla). Pedagogerna har likande strategier att möta dessa barn men har inte diskuterat det 
tillsammans förrän nu vid gruppsamtalen: ”Man har ju prövat i början alla strategier, att släppa lite på 
ramarna men det blev inte bättre, snarare sämre för henne och man märker att här är det ramarna som 
behöver finnas. Hon blir arg, men sedan kommer hon tillbaka och då blir hon lugn och trygg” (Stina).   
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Pedagogerna menar att speciellt de barn som ”hörs” i gruppen uppmärksammas av de andra barnen: 
”Idag satt de för öronen när hon satt och skrek” (Lisa). Samtidigt anser pedagogerna att även dessa 
barn är med i gemenskapen och lika populära som alla andra i gruppen men de är även medvetna om 
att de här barnen kan bli beskyllda för något de inte gjort: 

        De är ju med lika mycket som de andra, det är inte så att de är mindre populära hos de andra barnen. Sedan  
        kan de tycka att någon är lite extra bråkiga ibland och ibland kan de här barnen få skit fast den inte har  
        gjort något, så kan det vara att någon försöker skylla på dem. Han slog mig… och då får man säga att det  
        kan han inte göra för han sitter här bredvid mig men det är inte så att de inte får vara med utan det fungerar.  
        (Stina) 
 
Pedagogerna är även bekymrade för ett barn som nu börjat på deltid, men ofta kommer för sent på 
morgonen när gruppaktiviteterna skall börja klockan nio vilket de även påpekat för föräldrarna men 
inte upplevt några förändringar. När barnet kommer för sent inverkar det på de andra barnen och 
pedagogerna menar att det är svårt för honom att komma in i gruppen sedan: ”Det blir ju störande för 
de andra när de kommer för sent, och det blir ju även tufft för en del andra barn när det blir störande 
moment när de börjat och svårt för dem att vänta länge också” (Ulla). Pedagogerna anser inte att 
barnet är utestängt av de andra, men att han nu börjat ty sig mer och mer till de vuxna och funderar om 
det kan bero på att han blivit storebror: ”Det är ingen som stänger ut honom utan det är han själv som 
väljer att vara med oss. De andra vill ju gärna ha honom med, men han väljer att vara med oss” (Maja).  
Pedagogerna diskuterar även om att det är svårt att bemöta alla barn utifrån deras behov i grupperna 
när de är så olika:  
          Man måste vara som en kamelont och byta hela tiden och man får väl vara glad om man har en grupp på     
          sju när det är en sådan spridning på mognad också att man hittar något som kan passa alla men det kanske    
          inte är alla som orkar hålla på så länge. Då hade jag svårt också, jag kände mig så dålig när jag hade någon  
          som satt där och inte ville vara med. Nu har jag lärt mig att titta lite extra på det barnet och att inte hänga  
          upp mig på det barnet och inse att den är med på sitt sätt, lyssnar fast det inte ser ut så. Man känner sig   
          otillräcklig men får inse att jag inte skall pressa utan gör nog rätt i att låta det här barnet köra med en bil   
          eller leka med en dock och vara med på avstånd, den tittar på avstånd, hör vad jag säger och så länge den     
          inte gör något som stör de andra i gruppen eller att de tycker det är konstigt så blir det bra. Men det tog ett   
          tag innan jag kom dit. (Stina) 
        Ja, man vill att de skall vara med på tåget och så, då blir det lätt att man tjatar – kommer du också och så    
          (Maja).  
          Ja, det är skilt om de stör de andra, att hela gruppen påverkas och det inte blir något gjort (Stina). 
          Ja, men innan man når fram till det att man kan släppa dem och märker att de ändå är med, innan man         
          accepterat det själv, att låta henne eller honom sitta där (Maja). 
          Ja, för det är så man måste göra när man inte kan ge barnet något annat utan man måste ha det i gruppen         
          (Stina) 
          Ja, man måste ju se alla barn och se hur det är för dem just då, deras behov (Ulla).  
 
I diskussionen lyfter Stina fram hur hon haft svårt att släppa tanken att alla måste göra lika och delta i 
aktiviteter på samma sätt, vilket hon genom att observera barnet kommit fram till att inte är 
nödvändigt. Genom att diskutera detta med sina kollegor får hon även bekräftelse på att hon inte är 
ensam som har funderingar om detta och att hennes beslut i bemötande av barnet är samstämmigt med 
de andra pedagogernas uppfattningar.   
 
Vid förskolan har man en sol med strålar som visar på regler om hur man skall vara mot varandra och 
en av reglerna är ”Alla får vara med”, en regel som även barnen lyfte fram under samtalen. Ett av 
barnen förklarar att man kan ta hjälp av fröken om man inte får vara med och ser det som en trygghet: 
”Det är skönt för då vet man att man får vara med”. Pedagogerna berättar att de även finns en 
flexibilitet i detta och att ibland kan ett barn ”nekas” att vara med om det inte passar i leken men 
betonar att då är det viktigt att förklara och erbjuda barnet en annan aktivitet. Gällande barnet som har 
ett medicinskt funktionshinder berättar pedagogerna att hon nu förtiden är med de andra barnen. I 
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början av hösten då hon började vid förskolan hade hon inte ork eller kondition att hänga med i de 
andra barnens takt och drog sig då mycket till de vuxna. Under året har såväl pedagoger som 
assistenter arbetat för att barnet skall bli mer delaktig i gruppen och assistenten arbetar för att barnet 
skall vända sig till de andra vuxna: ”Ja, hon är duktigt på att säga till henne att gå och prata med dina 
fröknar om du vill göra något så hjälper de dig” (Lisa). I början var de andra barnen nyfikna på det 
”medicinska runt barnet” men nuförtiden är det ingen som reagerar på det, vilket pedagogerna tror 
beror på att assistenterna berättade och svarade på barnens frågor så det blev ett naturligt inslag för 
dem.  

Organisation  
 
Vid samtalen med pedagogerna framkommer att det är både för- och nackdelar att vara två avdelningar 
(småbarnsgrupp och storbarnsgrupp) som skall samverka samt att de tillhör en enhet som består av 
flera förskolor. Pedagogerna anser att det inte fungerar så bra när barn från småbarnsgruppen som inte 
sover kommer in till dem efter lunch för att delta i läsvila. Detta gör att barngruppen blir större och 
pedagogerna berättar att det är svårt att få ihop det tidsmässigt, då matsituationen för de yngre tar 
längre tid: ”Vi kan ju inte sitta och vänta när vi har ätit maten färdigt så det blir ytterligare att de gärna 
vill börja leka och då får man avbryta dem i det och det är heller inte bra”(Stina). Vidare anser 
pedagogerna att det är svårt att finna bra böcker som är lämpliga för alla barnen eftersom det är en 
varierad ålder samt att barnen ”orkar sitta och lyssna” olika länge. Pedagogerna har försökt lösa detta 
på olika sätt under året, men har inte funnit någon bra lösning då det även är svårt att schemalägga så 
att alla kan få ut en rast under dagen. I dagsläget arbetar de pedagoger som slutar tidigt utan lunchrast 
för att verksamheten skall fungera tillfredsställande. Svårigheterna har även blivit större då det i 
småbarnsgruppen är inskolningar vilket kräver flera pedagoger vid vilan. Pedagogerna anser att det 
inte är bra att barn från kön kontinuerligt inskolas i småbarnsgruppen under året. Det påverkar hela 
verksamheten och barngruppen vid stora avdelningen som då också får in nya barn från 
småbarnsgruppen som skall placeras in i grupperna och bli delaktiga i verksamheten. Samtidigt har det 
under våren varit en stor frånvaro av personal vid småbarnsgruppen och då går personal från 
storbarnsgruppen in för att skapa större trygghet för de yngre barnen. Lisa berättar hur det påverkar 
verksamheten för de större barnen: ”Ibland är det två borta och då måste man ju gå in och hjälpa till 
där istället för att lägga in två vikarier. Då får man dåligt samvete för att man måste gå in dit och så har 
man en egen barngrupp som ska fungera” (Lisa). Verksamheten har påverkats i storbarnsgruppen och 
pedagogerna anser att de haft svårt att genomföra planerade gruppaktiviteter vilket de anser mest 
påverka de barnen som är i behov av rutiner och kontinuitet: ”Det är inte bra för de barnen som redan 
har jobbigt när det kommer in flera barn så nu ska pedagogerna vid småbarnsgruppen försöka tänka 
om lite för det är ju vårt problem också” (Lisa). För att lösa detta har nu avdelningarna bestämt att 
storbarnsgruppen får prioritera sin verksamhet och att båda avdelningarna skall gå till skogen och 
gymnastiken i grupper så att den aktiviteten kan fortsätta: ”Vi har bestämt att vi skall ha våra grupper 
och småbarnsgruppen vill också gå till skogen och gymnastiken med några barn, vilket de inte ville 
förut så nu har vi gjort upp en planering för det” (Lisa). Fördelarna med att vara två avdelningar ser 
pedagogerna i att de kan hjälpa varandra ute på gården och att de kan lära känna de yngre barnen innan 
de börjar vid avdelningen.  
 
Pedagogerna anser att det är både för- och nackdelar att tillhöra en enhet med flera förskolor. 
Pedagogerna menar att det är en nackdel att de arbetsplatsträffar (APT) som de har varje månad är 
gemensamma för hela enheten. Detta leder till att de har svårt att hitta tid att diskutera tillsammans 
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med småbarnsgruppen, vilket de även framfört till enhetschefen: ”När vi har vår APT har vi det 
tillsammans med vår enhet, vi sitter aldrig själva längre och vi hinner inte få ihop vårt arbetslag på vår 
förskola, det är synd” (Maja). Nu har de bara en APT per termin som är bara för förskolan, men då har 
de fått en uppgift som skall genomföras denna kväll vilket leder till att de inte hinner samtala om det 
som är angeläget för dem. Att tillhöra en enhet ser de även som positivt, de har möjlighet att göra 
förfrågan till andra förskolor om material och möbler som de saknar och har även på detta sätt bland 
annat fått tag på mera stolar, en bokvagn och en ställning för utklädningskläder.  

Förändringsmöjligheter växer fram  
Att göra ECERS-skattningen gav pedagogerna en möjlighet att se på sin förskola, dess begränsningar 
och möjligheter på ett nytt sätt. Under samtalen visar pedagogerna en vilja att förändra miljön utifrån 
barnens önskemål och att göra den mer tillgänglig för barnen. Samtidigt är de medvetna om de 
ekonomiska begränsningar som finns och att de krävs ett samarbete på hela förskolan.   

Under samtalen lyfter pedagogerna fram möjliga förändringar i den fysiska miljön inomhus. Maja 
uttrycker att det är bra att få ett ”uppvaknande” och att hon nu ser flera möjligheter mot att tidigare 
fastnat på hindren: ”Ingenting är riktigt omöjligt som det kändes ett tag innan, utan nu är det mera så 
här, det här vill jag och det här kan vi göra, det gäller bara att komma igång” (Maja). Pedagogerna ser 
en möjlighet att frigöra mer golvyta genom att på sikt ta bort fasta garderober i lekhallen som inte 
används så mycket och istället utnyttja förvaringsutrymme i stora rummet. Vidare vill de utnyttja det 
rum som finns mellan avdelningarna och som nu fungerar som ett förråd för saker som skall slängas. 
Rummet är inrett till ett målarrum, men pedagogerna anser att det inte det är välfungerande på grund 
av läget samt att det är för smalt för ett stort bord. Pedagogerna anser att rummet skulle kunna 
utnyttjas som ett tystrum för vila, eftersom det ligger vägg i vägg med rummet där småbarnen sover 
samt finns ingång från båda avdelningarna, vilket skulle möjliggöra att även de små kunde utnyttja 
rummet. Pedagogerna diskuterar om att begränsa antalet barn som får använda rummet samtidigt för 
att säkerställa att det blir ett lugnt rum samt vikten att introducera rummet och dess 
användningsområde för barnen innan det tas i bruk. Enligt pedagogerna krävs ett gemensamt beslut av 
båda avdelningarna för detta samt att någon ansvarar så det blir omgjort till ett tystrum. Pedagogerna 
har inte haft möjlighet att samtala ihop sig med småbarnsgruppen varför inga förändringar ännu skett: 
”Det är ju inte något folk här så vi kan inte ha några diskussioner med andra än oss själva och det har 
vi redan här inne så det känns som om det är som det är” (Maja). Samtidigt har de ännu inte gett upp 
planerna om förändringar och hoppas få möjlighet till detta senare under våren.  
Efter det andra samtalet där pedagogerna delgavs barnens önskemål togs ett första steg att göra en 
förändring utifrån barnens önskemål. För att snabbt erbjuda barnen möjlighet till vila och lek på mjuka 
madrasser finner pedagogerna en lösning med hjälp av fyra madrasser som idag inte utnyttjas till vila. 
Madrasserna ställs i en garderob i lekrummet och introduceras för barnen att använda i lekrummet. 
Idag använder barnen madrasserna till att bygga med, vila på och leker mycket kreativt med dem 
enligt pedagogerna. Barnen använder även madrasserna att brottas på, vilket inte pedagogerna 
förutsett, men de har nu infört att en vuxen då agerar domare och följer leken. Pedagogerna vill även 
försöka byta ut en del av de höga hyllorna och skapa låga hyllor med olika teman som språkhörna och 
mattehörna. Här ser de en framtida lösning genom att det snart frigörs hyllor där barnens pärmar nu 
står eftersom pärmarna sänds hem eftersom ett nytt dokumentationssätt införs under senvåren.  

När pedagogerna samtalade om möjligheterna att ha olika vrår för aktiviteter fick Lisa idén om att de 
skulle utnyttja det stora uteförrådet för att göra en snickarvrå som hon delgav de andra: ”En snickarvrå 
kan vi få plats med i uteförrådet, nu när vi har städat, snickarbänken står ju där redan så det är bara att 
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ställa materialet på hyllan och plocka ner det när vi är ute” (Lisa). Detta ansåg de andra var en bra idé 
och de bestämde sig för att ställa i ordning en snickarvrå när det blir lite varmare ute. 

Diskussion 

Utifrån studiens syfte och den valda aktionsforskningsansatsen kommer jag här att redogöra för hur 
några barn och pedagoger beskriver, värderar och ser förändringsmöjligheter i förskolans fysiska miljö 
inom området utrymme och inredning i förhållande till varje barn. Redogörelsen presenteras i form av 
teman och samtidigt besvaras följande frågeställningar: Hur beskriver barnen och pedagogerna 
verksamhetens fysiska miljö utifrån delområdet utrymme och inredning? Hur anpassar pedagogerna 
den fysiska miljön till varje barn gällande delområdet utrymme och inredning? Vilka utvecklings- och 
förändringsmöjligheter inom området presenteras av barnen och pedagogerna? 
Hur genomförs förändringar och på vems villkor och i vems intresse?  
Jag kommer även här att kritiskt granska studiens metodval samt studiens specialpedagogiska relevans 
och ge förslag på vidare forskning kring den fysiska miljön i förskolan och hur den kan bidra till en 
inkluderande förskola för alla barn och varje barn.  

Barnens och verksamhetens anpassning till den 
fysiska miljön  
Förskolans inne- och utemiljö ses som en aktiv del i det pedagogiska arbetet, miljön skall var 
utmanande, lärorik, trygg. Verksamheten skall anpassas och utgå från att barnen har olika behov och 
förutsättningar då lärandet sker i samspel mellan barnets personliga faktorer och miljöfaktorer där 
även miljön kan påverka och upplevas olika av barnen (Björklid & Fischbein, 1996; Björklid, 2005; 
Skolverket, 2011; Skolverket 2013b). Ansvaret för att erbjuda barnen en god miljö för utveckling och 
lärande ligger på pedagogerna vid förskolan (Skolverket, 2011).  

Nordin-Hultman (2004) och Björklid (2005) lyfter fram hur detta arbete kan försvåras av hur 
planlösningen i förskolan är utformad och att pedagogerna upplever att lokalerna är anpassade för 
mindre barngrupper än vad som förekommer idag. I denna studie berättar pedagogerna om, och visar i 
ECERS-skattningen de svårigheter som de möter med små rum och trånga lokaler. Pedagogerna 
saknar ett rum där barnen kan få vila och avskildhet samt ett rum för grovmotoriska aktiviteter 
inomhus, de ser få möjligheter att möta barnens behov gällande detta. Barnen i studien uttrycker inte 
detta lika tydligt, men ger signaler om att de är ”flera platser att leka på” när de är färre barn inomhus 
samt önskar ”madrasser att vila på”. I samtalen med barnen visar de en stor flexibilitet och anpassning, 
de finner lösningar på hinder i miljön; till exempel de höga hyllorna, att finna plats för leken, sitt 
behov av vila och rörelse. Även Sheridan (2001) och Einarsdòttir (2005) fann i sina studier att barnen 
anser sig ha liten möjlighet att påverka organisationen, strukturen och reglerna i förskolan. Är det 
förskolans tradition och historia som påverkar barnens delaktighet i hur verksamheten och miljön 
utformas trots att gällande styrdokument (Skolverket, 2011) betonar verksamhetens anpassning till 
barnen och att barnen ges utrymme för egna planer, fantasi och kreativitet i lek? Historiskt sett har 
barnens möjlighet att påverka verksamheten varierat. I barnstugeutredningen (SOU 1972: 26,27) 
nämndes ett strukturerat dagsprogram med rutiner med hänvisning till att det främjar barnens 
tidsuppfattning men samtidigt lyftes fram att barnen skall ges tid att leka och ha fria aktiviteter. Detta 
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betonades även i det ”verkstadspedagogiska tänkandet” medan Pedagogiskt program för förskolan 
som kom år 1987 enligt Nordin-Hultman (2004) igen innebar mera struktur och anpassning för barnen 
till aktiviteter och tid. de Jong (2010) menar att det finns en historisk koppling till hur olika rum 
används i förskolan. Hon anser att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om detta och kan se 
förändringsmöjligheter i lokalerna för att kontinuerligt anpassa miljön till de behov som uppstår (de 
Jong, 2010).  Denna studie leder även till frågan om barnens anpassningsförmåga och deras förmåga 
att finna lösningar kan bidra till att de begränsningar som finns i miljön och verksamheten inte 
synliggörs för de vuxna? 

I samtalen med pedagogerna framkommer att de är medvetna och vill anpassa miljön och 
verksamheten till barnen. Samtidigt skedde i praktiken en anpassning av verksamheten till lokalerna. 
Pedagogerna reducerade antalet barn som är inomhus samtidigt då de anser att lokalerna fungerar väl 
med cirka 13 barn men inte med hela gruppen på 19 barn inomhus. Reduceringen sker genom att 
pedagogerna delat upp barnen i tre grupper och har gruppverksamheter som är starkt strukturerade 
gällande tid och rum. Grupperna växlar med att vara inom- och utomhus under dagen och det är enbart 
vid vissa aktiviteter som grupperna blandas. När pedagogerna gjorde uppdelningen till tre grupper 
framkommer det som även Palla (2011), Nordin-Hultman (2004) och Markström (2007) lyfter fram i 
sina studier. Hur pedagogerna ser till barnens förmågor, och hur barnens beteenden jämförs med de 
förväntningar som finns på dem utifrån ålder samt hur de förväntas ”klara av” att delta i den planerade 
verksamheten i grupperna. Vid samtalen med barnen framkom att de hade funderingar kring varför 
inte alla barn som är lika gamla ingår i samma grupp. de Jong (2010) noterar att miljön och 
verksamhetens utformning påverkar barnens möjligheter till olika sociala kontakter. Barnen i denna 
studie blir under stora delar av dagen hänvisade till de kamrater som ingår i deras lilla grupp, de har 
inte heller möjlighet att välja vilken grupp de tillhör eller vilka gruppaktiviteter de skall delta i. En 
angelägen fråga för kvalitetsarbete i förskolan torde därför vara att undersöka om och i så fall hur 
barnens utvecklingsmöjligheter och lust att lära påverkas i en verksamhet där dags- och 
veckoplaneringen mestadels är styrd och strukturerad utifrån de vuxnas villkor och intressen. 

Palla (2011) lyfter fram hur pedagogerna med en mjuk, sympatisk och vänlig styrning förklarar och 
motiverar förskolans regler för barnen. Vid förskolan i denna studie fanns några tydliga regler som 
barnen förväntas anpassa sig till och följa. Dessa var bland annat att; inte springa inomhus, plocka 
undan efter sig och ställa tillbaka saker där de tagit dem. Barnen som deltog i studien var väl medvetna 
om dessa regler och varför de fanns. Eriksson Bergström (2013) och Palla (2011) beskriver hur barnen 
förhandlar om eget utrymme för egna aktiviteter som går utanför de ramar som finns och att de även 
till en del förväntas testa och pröva gränser. I samtalen med pedagogerna framkommer att det är lite 
diffust gällande regeln att inte springa inomhus, vilket även barnen berättar om och har olika strategier 
för. Regeln att plocka undan efter sig tycker barnen är bra och liksom Nordin-Hultman (2004) lyfter 
fram är ordning och reda på avdelningen även viktigt här. Palla (2011) menar att barnen skapas som 
subjekt när de förbryllar, utmanar pedagogerna och inte följer de förväntade. I samtalen med 
pedagogerna framkommer att det är diffust vilka regler som bör följas och vilka som får testas. Vilket 
även Palla (2011) och Markström (2005) lyfter fram. I denna studie framkommer ett samband mellan 
att testa regler och vilka barn som av pedagogerna nämns som ”barn i behov av särskilt stöd”. De 
deltagande barnen ansågs inte av pedagogerna vara ”barn i behov av särskilt stöd”, dessa barn visar en 
stor anpassning till verksamheten och följde även alltid de regler som gäller förutom ”att springa 
inomhus” som två av dem ibland inte följde. Det kan således tolkas som att regeln ”att inte springa 
inomhus” är en regel som barnen får överskrida ibland.  Däremot nämns barn som till exempel ”inte 
kan ta ett nej” av pedagogerna bland barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna beskriver till exempel 
ett barn som ofta protesterar mot att sitta på anvisad plats vid matbordet och hur de då ”väntar” ut 
protesten och barnet slutligen anpassar sig till det sagda. Det är intressant att det är så viktigt att barnet 
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vid måltiderna godtar den anvisade platsen och följer de förväntade. Historiskt sett har vård och 
omsorg varit viktiga inslag och självständighetsfostran har betonats vid rutiner som av- och 
påklädning samt måltiderna (Nordin-Hultman, 2004; SOU 1972; 27). Kan det vara en anledning till att 
barnens handlande vid måltiderna får en speciell betydelse?  

Anpassning till barnen och förändringsmöjligheter  
Skolinspektionen (2012) lyfter fram att förskolan kontinuerligt och medvetet behöver arbeta för att 
utforma och utveckla den fysiska miljön och ett systematiskt kvalitetsarbete skall genomföras av 
personalen i förskolan (SFS 2010:800; Skolverket, 2012). Den fysiska miljön består av mer än bara de 
lokalmässiga egenskaperna som kvadratmeter yta och inredning, det handlar även om hur lokalerna 
och de förutsättningar som finns används enligt de Jong (2010). Vid förändringar och utveckling blir 
det således aktuellt att även ta i beaktande den sociala miljön, hur verksamheten är upplagd, hur 
lärande formas, hur olika aktiviteter är upplagda och tidsplaneringen av dagen (Björk-Åkesson, 2009; 
de Jong, 2010; Nordin-Hultman, 2004).  I förändringsarbetet för att utveckla kvalitén i förskolan för 
alla barn och varje barn är det därför viktigt att vidga blicken från individuella förutsättningar hos 
barnen och finna möjligheter, hinder och normer i den miljö där barnen befinner sig (Björk-Åkesson, 
2009; Nordin-Hultman, 2004; Skolverket, 2013b). 

I aktionsforskningsansatsen i studien används ECERS- metoden som ett verktyg att utvärdera området 
utrymme och inredning, vilket skulle kunna ses som ett första steg i en strukturerad process för att 
bedöma och analysera utvecklingsbehovet. Hur ser det ut, vad vill och kan vi förändra? I samtalen 
med pedagogerna framkommer att arbetet med skattningen hjälpte dem att se förändringsmöjligheter i 
verksamheten. Stina lyfte specifikt frågan om ett rum för avskildhet och vila vilket ledde till att 
pedagogerna började diskutera möjligheterna att ordna ett tystrum för vila i ett rum mellan 
avdelningarna som idag mest används som förråd.  

Förskolans fysiska miljö har vissa förutsättningar som inte går att förändra till exempel; faktiska ytan, 
planlösning samt till viss del även inredningen. Utifrån detta har pedagogerna byggt upp en 
verksamhet där de försöker kompensera de brister som de upplevt i miljön. Detta genom att utnyttja 
utemiljön, hjälpa barnen att få tillgång till material och finna bra platser att leka på, vilket även 
bekräftas av barnen. Genom att ECERS-metoden kombineras med upprepade gruppsamtal och samtal 
med barnen kunde pedagogerna komma vidare i processen och även få ta del av barnens röster kring 
området utrymme och inredning. Utgångpunkten att delta i studien för pedagogerna var att de ville 
förändra den fysiska miljön och det genomfördes förändringar i den fysiska miljön och även planer för 
kommande framtida ändringar. Utifrån ECERS-skattningen väcktes bland annat frågan om rum för 
avskildhet och vila vilket även barnens röster lyfte fram. I väntan på att färdigställa ett tystrum mellan 
avdelningarna erbjöds barnen madrasser att ta fram för vila och lek. Barnens röster bidrog även till en 
öppna upp en diskussion om behovet av flera låga hyllor för att öka tillgängligheten av lekmaterial för 
barnen.  

Under samtalen framkom även att förändringar i förskolans miljö kräver samarbete, tid för samtal och 
att förändringsmöjligheterna påverkas av organisatoriska faktorer som kräver beslut på ledningsnivå 
för att förändras. Detta var till exempel de kontinuerliga inskolningarna i småbarnsgruppen och 
organisationen med en småbarnsgrupp och storbarnsgrupp bredvid varandra. de Jong (2010) lyfter 
fram hur en organisation med olika åldersgrupper bredvid varandra kan skapa hinder för 
verksamheten. Pedagogerna i denna studie berättar hur de får tänka på ljudnivån för att inte störa de 
små barnen som sover, hur de stöttar upp vid sjukdom, hur de påverkas av inskolningar i 
småbarnsgruppen och tar emot småbarn som inte sover till sin läsvila. Detta påverkar även barnen i 
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storbarnsgruppen, de måste vara ”tysta” när småbarnen sover, får invänta de yngre barnen till läsvilan 
och under våren har gruppaktiviteterna inte alltid kunnat genomföras på grund av frånvaro av 
pedagoger vilket inneburit att rutiner och kontinuitet inte har fungerat som vanligt. Pedagogerna lyfter 
även fram positiva saker med att vara flera avdelningar samt att tillhöra en enhet med flera förskolor 
däremot upplever de en stress när de inte finner tid för samtal med småbarnsgruppen eftersom deras 
APT (arbetslagsträffar) nuförtiden sker inom enheten. Några av de svårigheter som pedagogerna lyfter 
fram ligger på samhällsdimensionen (jmf. Sheridan m.fl., 2011) och är ekonomiska frågor; pengar för 
att inskaffa nya låga hyllor och en kontinuerlig inskolning under hela året i småbarnsgruppen. Trots att 
pedagogerna inte ser stora möjligheter till förändringar i dessa beslut har de framfört önskemål om 
extra anslag till nya hyllor och egna APT inom förskolan till sin förskolechef. De har även berättat för 
henne om sina erfarenheter av de kontinuerliga inskolningarna, men under studiens genomförande 
skedde inga förändringar i dessa frågor. 

En förändringsprocess framkom under gruppsamtalen. Pedagogerna vidgade samtalet från att fokusera 
på lokalerna, barnen och svårigheterna till att även diskutera sina egna handlingar, agerande och 
förändringsmöjligheter. Vid gruppsamtalen där diskussionen även handlade om möten med barn i 
behov av särskilt stöd, gavs pedagogerna möjlighet att lyssna till varandra, ta del av varandras tankar 
och reflektioner kring dessa barn. Vid samtalen uppfattades pedagogerna som trygga med varandra, de 
fick tid att samtala utan avbrott vilket inte sker under vardagen på förskolan. Det blev ett forum där de 
gavs möjlighet att pröva funderingar och dela med sig av sina erfarenheter med kollegiet vilket jag tror 
kan ha bidragit till att det även växte fram förändringar som inte konkret gällde den fysiska miljön 
utan bemötande av barnen. Det kan dras paralleller mellan det som hände genom samtalen och vad 
aktionsforskningen syftar till enligt Kemmis (2009); att förändra utövarnas metoder, deras förståelse 
av sina metoder och de förhållanden som de utövar sina metoder i. I samtalen fick pedagogerna syn på 
sina egna och varandras agerande genom att berätta om dem. De förändrade till exempel sitt agerande i 
bemötande av barnen som inte ville delta i olika aktiviteter. Pedagogerna vågade pröva nya vägar i 
mötet med barnen och deras behov, de vågade vara flexibla och öppna upp de grupperingar av barnen 
och den dagsstruktur som de själva skapat. Samtalen gav pedagogerna en vidare och djupare förståelse 
för hur förskolans miljö påverkar verksamheten och att det finns saker som de kan förändra. Studien 
visar på vikten av att pedagogerna ges möjlighet till gemensam reflektionstid där ett barns behov som 
observerats av en enskild pedagog eller av flera pedagoger synliggörs i gemensamma diskussioner. 
Detta kan leda till ett samstämmigt och mer fruktbart bemötande för det enskilda barnet men även för 
de andra barnen i gruppen.  

Förändringar för inkludering och delaktighet 
Historiskt sett har förskolan i jämförelse med skolan varit en mer inkluderande verksamhet (Palla, 
2011) och i Förskolan del 1, (SOU 1972:26) påpekades att integrering i vanlig förskolegrupp skulle 
vara ett förstahandsval för barn i behov av särskilt stöd.  Under 1970-talet var det fortfarande 
begreppet integrering som användes med en placeringsorienterad definition och att barn i behov av 
särskilt stöd skulle placeras i en vanlig förskola (jmf. Nilholm & Göransson, 2013). Gällande 
styrdokument lyfter fram inkludering (Skollagen, 2010:800; Skolverket, 2011). Nu gäller inte enbart 
en placeringsorienterad definition utan vikten läggs på att alla barn skall få uppleva sig som en tillgång 
i gruppen vid förskolan och att barnens behov och intressen bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och verksamheten (jmf. Skollagen, 2010:800; Skolverket, 2011). Lutz (2009) anser att 
förskolan i jämförelse med skolan har en längre erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd i sin 
verksamhet. Han ser därför att förskolan med sin erfarenhet och med hjälp av den kunskapen som idag 
finns om specifika funktionsnedsättningar har stora möjligheter att utveckla en inkluderande 
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verksamhet vilket skulle gynna alla barn i förskolan inte enbart det enskilda barnet i behov av särskilt 
stöd. Lutz (2009) påpekar således som Björk-Åkesson (2009) vikten av att se helheten (barnet och 
miljön) för att uppnå en gynnsam inkludering. Detta eftersom inkludering inte enbart innebär närvaro 
(placering) i en grupp utan barnet skall vara socialt- och pedagogiskt delaktig utifrån sina 
förutsättningar och önskan (Nilholm & Göransson, 2013; Odom m.fl., 2011; Svenska Unescorådet, 
2006; UNICEF, 2009).  

Delaktighet innebär att barnet möts med respekt, lyhördhet, att pedagogerna försöker tolka och förstå 
barnets intentioner och intressen, att barnet konkret får vara med och påverka i förskolan.  
Pedagogerna har makten och ansvaret att möjliggöra denna delaktighet för barnen (Almqvist, 2009; 
Eriksson, 2009; Pramling Samulesson & Sheridan, 2003; Skolverket, 2011). Skolverket (2013b) lyfter 
fram att en starkt strukturerad verksamhet kan vara ett skenbart val för barnen eftersom det är de 
vuxna som bestämt aktiviteterna, ibland även materialet och hur barnen har tillgång till material och 
aktiviteter. Pedagogerna i studien beskriver hur de reflekterat över och har förändrat sitt bemötande 
gällande ett barn som de anser vara i behov av särskilt stöd. Här framkommer att det även påverkat 
deras syn på den för givet tagna regeln ”att alla måste göra samma saker och delta i aktiviteterna på 
samma sätt”, något som inte varit helt enkelt för dem att släppa. Samtidigt kommer det fram att det är 
viktigt för pedagogerna att de förändringar de gör inte påverkar de andra barnen: ”Ja, det är särskilt om 
de stör de andra, att hela gruppen påverkas och det inte blir något gjort” (Stina).  

Pedagogerna anser att det är svårt att möta alla barns behov i grupperna och ser det som viktigt att 
”alla barn får vara med” i lek och aktiviteter. De uppmärksammar även att några barn kan bli föremål 
för beskyllningar av andra barn och att ett av barnen inte lika mycket som förut är tillsammans med de 
andra barnen och är observanta på detta. De deltagande barnen upplever det som en trygghet att 
förskolan har en regel som säger att ”Alla får vara med”. Pedagogerna ser regeln som viktig men 
samtidigt något som måste handskas med viss flexibilitet ibland för att barnen även skall få leka 
utifrån sina behov.  

Inomhus ville pedagogerna förändra och göra materialet mer tillgängligt för barnen genom att ha flera 
lägre hyllor samtidigt fanns en diskussion om vilket material som skulle vara fritt tillgängligt för 
barnen. I diskussionen framkom att pedagogerna inte ansåg att det var lämpligt att till exempel lego 
var placerat på låga hyllor. Detta eftersom pedagogerna då inte kunde ha kontroll över vilka barn som 
plockat fram lego och sedan skulle plocka upp det efter avslutad lek. Eriksson Bergström (2013) lyfter 
i sin studie fram hur pedagogerna anser att det är viktigt med ordning på avdelningen. Även i denna 
studie framkommer i pedagogernas diskussion om lego vikten av ordning på avdelningen. När 
pedagogerna tog fram madrasser till barnen att vila och leka på resulterade det även i 
brottningsmatcher, vilket inte var det som pedagogerna önskat. Pedagogerna löste detta genom att en 
vuxen var domare vid brottningsmatcherna för trygghetens skull och införde inte förbud mot brottning. 
Därigenom kunde barnen fortsätta med den lek som de själva hittat på utifrån tillgången av madrasser. 
Sammanfattningsvis framkommer hos pedagogerna således en uppriktig vilja att följa barnens 
önskningar och behov, men samtidigt förekommer det regler som de anser måste finnas för allas 
välbefinnande och för att skapa en lugn miljö med ordning.  

Pedagogernas samverkan med varandra och andra kollegor samt fysisk och social tillgänglighet för 
barnen ses som en gynnsam faktor för delaktighet (Barhanu & Gustafsson, 2009). Pedagogerna i 
studien lyfter fram att de har ett gott samarbete med assistenten till det barn som har ett medicinskt 
funktionshinder. Tillsammans har de arbetat för att barnet skall bli mer delaktigt i gruppen och även ha 
en kontinuerlig kontakt med de andra vuxna.  

Under våren har det skett ett mera öppet samarbete och flexibilitet gällande grupperna mellan 
pedagogerna, för att möta barnens behov har de prövat vara mer flexibla med vistelsen ute och inne på 



32 
 

eftermiddagen. Flexibiliteteten kommer från att ge de barn som behöver mer rörelse tillfälle till det 
och de barnen har i första hand erbjudits att vara ute på eftermiddagen trots att de varit ute på 
förmiddagen.  Pedagogerna anser att dessa förändringar som prövats varit positivt för de barn som har 
ett större rörelsebehov och uppmärksammar även att det ger barnen möjlighet till nya sociala kontakter 
och lekkamrater. Här framkommer att det för pedagogerna är en balansgång att följa barnens behov 
och samtidigt ha en fungerande verksamhet både inom- och utomhus. Det finns en vaksamhet hos 
pedagogerna mot att grupperna skall bli ojämna. Därför erbjuds denna möjlighet att vara ute även på 
eftermiddagen i första hand till de barn som pedagogerna anser har ett större rörelsebehov och sedan 
till andra barn i gruppen.  Lutz (2009) påpekar att anpassningar i förskolan som görs för enskilda barn 
även kan ha en gynnsam inverkan för alla barn. Den förändring som pedagogerna i studien gjort med 
en mer öppenhet i grupperna gynnar i första hand barnen med större rörelsebehov men samtidigt 
öppnar det upp för valmöjligheter även för de andra barnen.  

Professionalism, kvalitén på pedagogik och didaktik anses betydelsefulla för en inkluderande 
verksamhet (Berhanu & Gustafsson, 2009). Detta kan tolkas liksom Sheridan (2001) och Skolverket 
(2013b) antyder; att personalens utbildning och kompetens har en mycket stor inverkan. Även Sikes et 
al. (2010) påpekar att det till sist är pedagogernas personliga tolkningar och förståelse kring 
inkludering och delaktighet som bestämmer hur det ser ut i praktiken. Skolverket (2013b) lyfter fram 
betydelsen av ett systematiskt kvalitetsarbete för att ge varje barn optimala förutsättningar för 
utveckling och lärande i en inkluderande miljö. Kan deltagande i en studie med 
aktionsforskningsansats bidra till en inkluderande miljö för varje barn och alla barn? Pedagogerna i 
studien visar från början genom att vilja delta ett intresse och en vilja att förändra förskolans fysiska 
miljö, vidare reflekterade de över sitt bemötande av barnen och att tillgodose varje barns behov. 
Pedagogerna anser att deltagandet i studien har blivit ett uppvaknande: ”Ingenting är riktigt omöjligt 
som det kändes ett tag innan, utan nu är det mera så här, det här vill jag och det här kan vi göra, det 
gäller bara att komma igång” (Maja).  

Isbell (2012), Kragh-Müller och Einarsdòttir (2012) påpekar vikten av att pedagogerna tar sig tid att 
observera eller lyssna på barnens röster så de kan få vara delaktiga i uppbyggande av förskolans miljö 
och verksamheten. Hur viktigt detta är tydliggörs i denna studie som visar hur barnen anpassar sig till 
verksamheten, liksom de studier av Sheridan (2001) och Einarsdòttir (2005) som visar att barnen anser 
sig ha liten möjlighet att påverka sin vistelse i förskolan. När pedagogerna i studien delgavs barnens 
röster genom mig reflekterade de och diskuterade vad som kommit fram och de önskemål som barnen 
lyfte fram. Några av barnens önskemål försöker pedagogerna även förverkliga och diskussionerna 
ledde även till andra förändringar än det gällande den fysiska miljön vilket gynnar inkludering och 
delaktighet.  

Kritisk granskning av metod och genomförande 
Metodvalet att göra en kvantitativ och kvalitativ studie med aktionsforskningsansats anser jag som ett 
bra val. Jag valde ECERS-skattningen som ett verktyg för att utvärdera den fysiska miljön, den blev 
även utgångspunkt för det andra samtalet. Jag tror att det även var viktigt för kommande analyser att vi 
i förväg gick igenom materialet och att pedagogerna hade tillgång till manualen vid skattningen samt 
att jag via en förstudie hade bekantat mig med materialet i praktiken. ECERS-skattningen kan även ses 
som en trygghet vid det andra samtalet, där vi samtalade om något praktiskt, konkret för att vid de 
senare samtalen komma in på andra frågeområden. I studien var det bara ett område; utrymme och 
inredning som användes i ECERS-materialet vilket egentligen är gjort för att användas i sin helhet 
(Harms m.fl., 2010). Andersson (1999) visar i sina resultat att pedagogerna självständigt kunde 
förbättra kvalitén i förskolan med hjälp av ECERS men jag ställer mig frågan om det här hade skett 
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samma förändringar utan aktionsforskningsansatsen när bara ett område användes? 
Aktionsforskningsansatsen bidrog här med samtal och reflektion, de förändringarna som gjordes eller 
planerades kom från pedagogerna själva vilket är viktigt för att de skall leda till långsiktiga och väl 
förankrade förändringar (Folkesson m.fl., 2004; Kemmis, 2009; Mattson, 2004).  
Valet av ett bekvämlighetsurval har sin grund i aktionsforskningsansatsen, det anses viktigt att 
pedagogerna själva vill delta, varför det anses som ett bra val. Däremot kan jag i efterhand se en brist i 
att de barn som deltog i studien inte var barn i behov av särskilt stöd eller ”tysta barn”. Det är särdeles 
viktigt att deras röst blir lyssnade till, speciellt i ett specialpedagogiskt perspektiv. Min roll som 
samtalsledare i gruppsamtalen med pedagogerna upplevde jag som spännande och lärorik, det var en 
utmaning att följa med, ta in alla deras röster och även att få alla att delta. För att få alla att delta 
varvade jag ibland med frågerundor där jag bad var och en att berätta, eller ställde frågor direkt till 
någon. Att jag hade möjlighet att delge dem barnens röster tror jag även påverkade resultatet, eftersom 
det var saker som barnen lyfte fram som inte pedagogerna reflekterat över. Att vara samtalsledare i 
studien har gett mig ytterligare erfarenheter som jag kan ha med i min framtida yrkesprofession. Jag 
anser att det har haft positiv betydelse för barnsamtalen att jag förberedde mig genom att läsa litteratur 
samt har erfarenhet av barnsamtal från min profession, det var även betydelsefullt att vara där och ”bli 
en bekant person” innan samtalen ägde rum. Vid samtalen med barnen upplevde jag det som positivt 
att de fick berätta till bilder, vilket troligen även hjälpte dem att hålla koncentration och att berätta om 
de olika rummen och platserna. Av etiska skäl valdes bilder utan barn och jag anser även att bilder 
med barn på kunnat leda till att de deltagande barnens fokus förflyttats från miljön till barnen på 
bilden. Att jag använde mig av både gruppsamtal och enskilda samtal med barnen ser jag som en 
möjlighet att få lyssna på det enskilda barnet, det gav mig även möjlighet att återkomma med frågor 
som kommit upp efter att jag lyssnat på det första samtalet. Jag ser i efterhand att det vore intressant 
att även ha tagit del av verksamheten vid ytterligare tillfällen för att därigenom få med informella 
samtal med flera barn, men ett sådant tillvägagångs sätt kan bli ett etiskt dilemma om inte alla barn i 
gruppen har tillstånd att delta i studien. Materialet i studien blev omfattande och jag anser att det var 
bra att ha en struktur att stödja sig på vid analysprocessen.  

Slutsatser 

Som specialpedagog ingår i mitt uppdrag att stödja pedagoger i förskolan att skapa en inkluderande 
miljö där alla barn och varje barn känner sig trygga, blir sedda och kan utvecklas optimalt och behålla 
sin lust att lära.  

Studien visar att förskolans fysiska miljö är mer än bara utrymme och inredning. Liksom framkommit 
i litteraturstudierna upptäcktes under gruppsamtalen med pedagogerna hur den fysiska miljön är 
komplex, den påverkas av och påverkar de som ingår i miljön samt de förutsättningar som finns på 
olika nivåer eller är skapade genom tradition och historia. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir det 
därför viktigt som studien visar att pedagogerna som ansvarar för miljöns utformning ges tillfälle till 
tid för reflekterande samtal för att möjliggöra för dem att anpassa miljön för alla barn och varje barn. 
Ett arbete som behöver fortgå kontinuerligt då grupperna ändras, barnen utvecklas och får nya 
intressen. Studien visar att ECERS-metoden tillsammans med en aktionsforskningsansats kan vara ett 
sätt att stödja pedagogerna i detta arbete, den visar även betydelsen av att pedagogerna tillsammans får 
lyssna på barnens röster och reflektera över det som lyfts fram av barnen. Pedagogerna i studien visar 
kunskap, vilja och engagemang för att förändra miljön och även att göra barnen mer delaktiga i den. 
Samtidigt synliggörs hinder som möjligen har sitt ursprung i traditioner och historia som är svåra att 
gripa tag i och förändra. Det är en balansgång som pedagogerna gör, att ha en fungerande verksamhet 
utifrån sin uppfattning och möta barnens olika behov och deras perspektiv. Under studiens gång visar 
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pedagogerna att de vågar pröva nya sätt att möta barnens behov, vilka de utvärderar i samtalen vilket 
skapar ett gemensamt förhållningssätt som bidrar till en inkluderande miljö för alla barn inte enbart 
barn i behov av särskilt stöd.  

Slutligen vill jag framföra att studien även har gett mig en tydligare bild av den fysiska miljöns 
betydelse för inkludering, delaktighet och barn i behov av särskilt stöd. Studien visar hur allting är en 
komplex helhet och det visar att ett kvalitetsarbete för en mer inkluderande miljö måste ske 
strukturerat, kontinuerligt och systematiskt. De faktorer som framkom i studien visade även på att det 
finns faktorer som inte direkt är fysiska här och nu, utan det handlar även om; bemötande och synen 
på barnen, hur verksamheten är strukturerad, organisation och även hur barnen anpassar sig till de 
förutsättningar de möter. Det sist nämnda lyfter tydligt fram betydelsen av att även barnens röster blir 
hörda och lyssnade till, vilket är något som jag personligen kommer att ta med mig som en viktig 
erfarenhet från studien i min framtida profession som specialpedagog.  

Specialpedagogisk relevans och vidare forskning 
Studien har specialpedagogisk relevans eftersom den presenterar ett sätt att utveckla och säkra kvalitén 
för en inkluderande miljö i förskolan. Den visar även på den komplexitet som gäller i förskolan som 
pedagogisk verksamhet som är viktigt att notera och ta i beaktande i mötet med varje barn och 
särkskilt barn i behov av särskilt stöd.  

Enligt Skolverket (2011) skall barnen vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet vid förskolan. 
Jag skulle vilja föreslå en studie där en förskola tar del av samtliga områden i ECERS-materialet med 
en aktionsforskningsansats och där även barnen deltar i en utvärdering via samtal kring samtliga 
områden. En sådan studie är förstås stor och omfattande, men utifrån denna studie ser jag ECERS-
materialet, aktionsforskning och barnens deltagande som tre viktiga och grundläggande faktorer att 
beakta i ett utvecklingsarbete för att skapa en inkluderande verksamhet där barnens delaktighet är 
genomgripande och synlig, och att de möts med förståelse, respekt och intresse av pedagogerna.  
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Bilaga 1       
Missivbrev till personalen vid förskolan 

Jag heter XXXXXXX och ska skiva min uppsats på avancerad nivå vilket är det sista momentet i 
specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. Jag skall göra en undersökning om hur 
verksamheten kan utvärderas och utvecklas med stöd av en utvecklings- och utvärderingsmetod som 
heter ECERS (Early childhood Environment Raiting Scale).  
Det är en metod för kvalitetsbedömning av basfunktionerna i förskolemiljö för barn mellan 2,5 – 5 år. 
Denna studie och min uppsats ingår i ett större forskningsprojekt vid specialpedagogiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Projektledare är XXXXXXX, universitetslektor i specialpedagogik. En 
särskilt etikansökan kommer att göras av projektledaren som innebär att personal och föräldrar 
tillfrågas om tillstånd att använda mitt insamlade material för publicering.  
 
Det övergripande syftet för det gemensamma projektet är: 

• Att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter för en inkluderande 
verksamhet för varje barn.  

Delsyftet för denna studie som handlar om förskolans fysiska miljö; delområdet utrymme och 
inredning i ECERS metoden är: 

• Att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur ett arbetslag och några barn i förskolan 
beskriver, värderar och förändrar området utrymme och inredning i förskolans fysiska miljö.   

De etiska rutineran är sammanställda utifrån Forskningsetiska principer, inom 
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. (Vetenskapsrådet, 2002). Den deltagande i studien är 
informerad om studiens syfte. 

• Den deltagande i studien är informerad om att hans/hennes deltagande är frivilligt, deltagaren 
kan när som helst avbryta sin medverkan om så önskas. Alla samtal kommer att spelas in och 
allt material kommer att förstöras när studien är avslutad.  

• I studien kommer den deltagande att vara anonym och den deltagande i studien är informerad 
och försäkrad att inga personliga uppgifter kommer att lämnas ut. Allt insamlat material 
kommer att avidentifieras, både personal, föräldrar, förskola och område är anonymt i 
undersökningen.  

• Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast används för forskningsändamål.  
 

Undertecknad person har tagit del av dessa rutiner och godkänner dem samt ger sitt medgivande att 
författaren får använda sig av relevant information samt citera henne/honom i studien.  

_______________________                     _____________________    

Ort och datum   Den deltagande 
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Bilaga 2       
Missivbrev till föräldrar på förskolan 

Jag heter XXXXX och jag går sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 
universitet. Jag skall göra en undersökning som ska användas till min uppsats på avancerad nivå, jag 
vill att barnens röster skall höras i forskningen. Därför vill jag prata med barnen om deras uppfattning 
om förskolans miljö inom delområdet utrymme och inredning och spela in samtalen (ljudupptagning). 
Jag kommer att delta i verksamheten vid några tillfällen under februari och mars månad. Dessutom 
kommer jag under tiden att ha flera samtal med personalen där vi pratar om utvärdering och utveckling 
i förskolan.  
 
Det insamlade materialet kan komma att användas i ett större forskningsprojekt vid 
specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Projektledare är XXXXX, 
universitetslektor i specialpedagogik. Hon kommer senare att fråga er om tillstånd att publicera 
materialet.  
 
Detta brev avser endast min undersökning och materialet kommer att användas enbart i studiesyfte. 
Jag behöver därför tillstånd från er föräldrar, att få prata och skriva om vad som era barn säger om 
förskolans fysiska miljö inom delområdet utrymme och inredning. Både barn och personal kommer att 
vara anonyma i undersökningen, jag nämner inga namn. Inte heller kommer förskolans namn att 
skrivas ut i uppsatsen. Vänligen skriv er namnteckning om ni samtycker till min undersökning.  
 

Ort _________________________  Datum ______________ 

Vårdnadshavare  

Underskrift ________________________________________ 

Namnförtydligande __________________________________ 

 

Ort _______________________    Datum ________________ 

Vårdnadshavare 

Underskrift ________________________________________ 

Namnförtydligande _________________________________ 

Med vänlig hälsning, XXXXXXXX 

Tel: XXXXXX eller XXXXXX 

xxxxx.xxxxx@live.se 
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