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Sammanfattning

Den här studien ingår i ett större projekt vid Stockholms universitet och specialpedagogiska 
institutionen. Syftet är att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter i en 
inkluderande verksamhet för alla barn och varje barn.

Delsyftet för denna studie är att belysa hur några pedagoger och barn beskriver förändringsmöjligheter
inom området samspel i en inkluderande förskolemiljö. 

Fyra pedagoger och jag har skattat området samspel i ECERS - metoden, det vill säga Early Childhood
Environment Rating Scale. Enligt ECERS – skalan visar förskoleavdelningens verksamhet på hög 
kvalitet, då samspel avses. Resultatet av skattningen visas i en tabell. 

Utifrån en aktionsforskningsansats genomfördes fem reflektionssamtal med ett arbetslag i förskolan. 
Under studien genomfördes även tretton barnintervjuer med tio barn som var mellan tre och sex år 
gamla. Av dessa analyserades fem intervjuer, där barnen Leo, Kim och Vera som är i behov av särskilt 
stöd ingick och de redovisas i resultatdelen. Det har varit viktigt att framhålla barnets röst i uppsatsen 
då studien fokuserar på barn och deras olika behov. Under reflektionssamtalen uttryckte pedagogerna 
en vilja att fortsätta arbeta med konfliktlösning i barngruppen. Då det gällde TAKK, tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation, så var tre av pedagogerna redan bekanta med tecken 
och förutsättningarna för teckenanvändning ser goda ut.

Resultatet av samtalen och intervjuerna pekar på att avdelningen har en inkluderande verksamhet, med
flera möjligheter till samspel för alla barn och varje barn. De barn i behov av särskilt stöd  bidrog med 
en viss form av olikhet som övriga barn lärde sig tolerera och acceptera och omfattades av det 
engagemang som pedagogerna visade och utövade.

Nyckelord

Samspel, inkludering, ECERS, aktionsforskning, förskola, barnintervjuer, TAKK, specialpedagogik.

2



Innehållsförteckning
Inledning..................................................................................................5
Syfte........................................................................................................7

Frågeställningar.................................................................................................7
Bakgrund..................................................................................................8

Studiens teoretiska utgångpunkter.......................................................................8
Emmanuel Lévinas..........................................................................................8
Lev Vygotskij och sociokulturell teori.................................................................9
Relationella perspektiv....................................................................................9

Tidigare forskning och undersökningar................................................................10
Samspel......................................................................................................10
Barn i behov av särskilt stöd..........................................................................11
Inkludering..................................................................................................13
Utvärdering i förskolan..................................................................................14

Styrdokument..........................................................................................15
Salamancadeklarationen....................................................................................15

FNs konvention om barnets rättigheter............................................................15
Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010.................................................16
Skollagen 2010:800......................................................................................16

Metod.....................................................................................................16
Metodval..........................................................................................................16
Aktionsforskning...............................................................................................17
ECERS- Early Childhood Environment Rating Scale................................................18
Urval...............................................................................................................18
Genomförande.................................................................................................19

Reflektionssamtal med pedagoger...................................................................20
ECERS - skattning.........................................................................................21
Barnintervjuer..............................................................................................22

Bearbetning av empiriskt material......................................................................23
Forsknings etiska aspekter.................................................................................23

Informationskravet.......................................................................................23
Samtyckeskravet..........................................................................................24
Konfidentialitetskravet...................................................................................24
Nyttjandekravet............................................................................................24

Tillförlitlighet och validitet..................................................................................24
Uppföljning av deltagarna i studien.....................................................................25

Resultat..................................................................................................26
Samtal med pedagogerna..................................................................................26

Samtal 1......................................................................................................26
Mina kommentarer........................................................................................27
Samtal 2......................................................................................................27
Mina kommentarer........................................................................................28
Samtal 3......................................................................................................28
Mina kommentarer........................................................................................29
Samtal 4......................................................................................................30
Mina kommentarer........................................................................................31
Samtal 5......................................................................................................31
Mina kommentarer........................................................................................32

Teman i pedagogernas samtal............................................................................33
Att uppmuntra barnen att lösa konflikter..........................................................33
Engagemang i verksamheten.........................................................................33

3



Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK.......................33
Jämförelse av skattning med ECERS – instrumentet, tabell 1:............................34
Förklaring till tabell 1....................................................................................34

Barnintervjuer..................................................................................................34
Samtal 1......................................................................................................34
Samtal 2......................................................................................................35
Samtal 3......................................................................................................35
Samtal 4......................................................................................................35
Samtal 5......................................................................................................36

Teman i barnens samtal.....................................................................................36
Kontakten med pedagogerna är lekfull.............................................................36
Vetgirighet...................................................................................................36
Konfliktlösning..............................................................................................36
Bilder och sagoläsning gynnar språket.............................................................37
Mina kommentarer........................................................................................37

Diskussion...............................................................................................38
Metoddiskussion...............................................................................................38

Gruppsamtal................................................................................................39
Intervjuerna med barnen...............................................................................39
Teorier.........................................................................................................40
ECERS - skattningen.....................................................................................40

Resultatdiskussion............................................................................................41
Barn och pedagogers syn på området samspel.................................................41
Inkludering..................................................................................................42
Barn i behov av särskilt stöd..........................................................................43

Slutsatser och vidare forskning...........................................................................44
Referenslista............................................................................................45

Bilaga 1.......................................................................................................48
Bilaga 2.......................................................................................................49

4



Inledning

Den här studien ingår i ett större projekt vid den Specialpedagogiska institutionen på Stockholms 
universitet. Det övergripande syftet för vårt gemensamma projekt har varit att undersöka hur ett antal 
förskolor kan bidra till möjligheter för förändring ur ett inkluderande perspektiv, då alla barn och varje
barn åsyftas. Under utbildningstiden till specialpedagog har jag sett hur samtal i pedagog sammanhang
bidragit till förändringsmöjligheter för verksamheten. Orsaken till att jag valde att delta i projektet var 
att jag som uppsatsskrivare inom projektet förväntade bedriva reflekterande samtal med pedagogerna 
utifrån en aktionsforskningsansats samt genomföra barnintervjuer och därmed inkludera barnets röst i 
studien. Åberg (2007) menar att då det gäller lärande i handledda grupper är en av möjligheterna att 
gemensamt skapa kunskap i en process som är integrerad i det dagliga arbetet (a.a.). 

Tillsammans med pedagogerna i förskolan har jag arbetat utifrån området samspel i ECERS- metoden.
ECERS står för Early Childhood Environment Rating Scale och är en utvärdering och 
utvecklingsmetod och området samspel valde deltagarna vid vårt första samtalstillfälle. Under fem 
samtal reflekterade jag tillsammans med fyra pedagoger vid en förskoleavdelning. Jag genomförde 
även tretton barnintervjuer med tio förskolebarn, i åldern tre till sex år och tre av de intervjuade var 
barn i behov av särskilt stöd. Pedagogernas och barnens utsagor fick ett stort inflytande i denna studie.
Enligt aktionsforskning ska aktioner bedrivas av pedagogerna under forskningen, men detta skedde 
inte i så hög utsträckning och jag kunde ha varit mer drivande. Samtidigt har vi sett 
förändringsmöjligheter och resultatet blev en inspirerad aktionsforskningsansats. 

På avdelningen gick Leo, som var fyra år och som hade ett diagnostiserat behov. Leo hade stöd av en 
barnskötarresurs, Elsa. Ett annat barn var Kim, som var fyra år och som hade en språkstörning men 
ännu ingen diagnos. Ett tredje barn var Vera, som var fem år och behövde extra uppmärksamhet men 
som inte hade någon diagnos. Intervjuerna genomfördes med fokus på dessa tre barn Leo, Kim och 
Vera. Barnen fick lämna sitt godkännande, innan jag berättade om innehållet i barnintervjuerna för 
pedagogerna.

På avdelningen arbetade fyra kvinnliga pedagoger varav tre var förskollärare och den fjärde var 
barnskötarresurs och Leos stödperson. Pedagogerna på avdelningen hade organiserat arbetet kring 
pojken Leo och han brukade sitta centralt på avdelningen för att kunna delta i gemenskapen med barn 
och pedagoger. Vid vårt första samtalstillfälle valde pedagogerna området samspel som kom att ligga 
till grund för våra fyra övriga samtal. Området samspel har varit en bra utgångspunkt för samtal kring 
inkludering samt barn i behov av särskilt stöd och dessa barn har fått mer uppmärksamhet än övriga 
barn i våra samtal. 

Då jag valde teoretiska perspektiv till denna uppsats fastnade jag bland annat för Emmanuel Lévinas.  
Lévinas och hans tankar om den Andre gav mig associationer till barn i behov av särskilt stöd och 
mötet med den Andre som är olik mig. Sharon Todd (2008) menar i mötet med den Andre utmanas 
självets existens och om den Andre upplevs som annorlunda blir utmaningen större (a.a.). Att lära sig 
att förhålla sig till olikhet är både nödvändigt och givande för pedagoger och barn i en inkluderande 
verksamhet.

För mig som arbetat en längre tid som förskollärare i förskolans betyder den här uppsatsen ett 
kliv närmare yrkesrollen som specialpedagog. När jag efter två terminers studier till 
specialpedagog fick frågan om jag ville delta i projektet vid den Specialpedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet, var det inte svårt att bestämma sig. Jag tyckte att 
arbetet med aktionsforskning lät intressant eftersom det var en ansats där pedagoger 
tillsammans med forskaren bedrev en gemensam forskning. Att vi intervjuade barnen och att 
deras röst skulle vara framträdande i uppsatsen, var också något som gjorde mig 
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nyfiken.Innehållet i studien pekar mot stödinsatser i verksamheten och det känns betydelsefullt 
att ha fått vara den som uppmärksammat en vidare utveckling för just de barn som behöver ett 
särskilt stöd. 

I vårt samhälle behöver många människor träna på att se och värdera om det som är olika. Människans
lika värde ligger till grund för ett samhälle i jämlikhet. Där det fungerar används andra perspektiv och 
andra sätt att resonera. Genom min forskning har jag sett att pedagogernas engagemang bidrar till 
inkludering.

I en intervju med barnboksförfattaren Gunilla Bergström på SVT Play den 2015-01-14 och 
programserien hade titeln ”Min sanning”(Cecilia Bodström, 2014) berättade Gunilla om sin dotter som
har en psykisk funktionsnedsättning. Författaren och hennes man var till en början mycket ledsna över 
att barnet avvek från det som var normalt. En dag när Gunilla satt och tittade på den lilla flickan som 
var glad och nöjd, så slog det henne att fokus behövde flyttas från de vuxna med så dystra tankar till 
det lilla barnet: ”Lämna dig själv och se på den andra människan!” Uttalandet illustrerar mötet med 
den Andre som Lévinas beskriver det och den olikhet som trots allt finns mellan mig och den Andre.
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Syfte 

Den här studien ingår i ett större projekt vid den specialpedagogiska institutionen på Stockholms 
universitet.

Det övergripande syftet för vårt gemensamma projekt är:

● Att undersöka hur ett antal förskolor kan bidra till möjligheter för förändring ur ett 
inkluderande perspektiv, då alla barn och varje barn åsyftas.

Delsyfte för denna studie som handlar om samspel i förskolan är:

● Att belysa hur några pedagoger och barn beskriver förändringsmöjligheter inom området 
samspel i en inkluderande förskolemiljö.

Frågeställningar

1. Hur tolkar pedagogerna området samspel utifrån ECERS - metoden?

2. Hur tolkar pedagogerna området samspel i ett inkluderingsperspektiv? 

3. Vilka möjligheter och svårigheter beskriver pedagoger och barn inom området samspel?

4. Vad fodras för att barn och pedagoger ska bli samspelande individer i en förskola för alla?

5. Hur blir barnen delaktiga då förskolans inkluderande verksamhet skapas?
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Bakgrund

I avsnittet Bakgrund presenteras studiens teoretiska utgångspunkter.                                                      
Grundläggande för filosofen Lèvinas etik är upplevelsen av den Andre. När jag valde Lévinas 
utvecklingslinje av fenomenologisk etik fick jag associationer till barn i behov av särskilt stöd och 
mötet med den Andre som inte liknar mig. De olikheter som man får lära sig att förhålla sig till och 
mötet med den andre ska innehålla respekt och öppenhet. När Vygotskij talar om den proximala, den 
närmaste utvecklingszonen och barnet som tar hjälp av ett annat barn eller en vuxen, tyder det på 
samspel och samverkan. Barnet lär sig att kunskapen även kan förmedlas av ett annat barn och att det 
är tillåtet att be om hjälp. Ahlberg (2013) menar att i ett relationellt perspektiv söks mötet mellan 
eleven i den omgivande miljön, ett relationellt perspektiv har relevans för samspels och 
inkluderingsprocesser och att målgrupperna är barn i behov av särskilt stöd och elever med 
skolsvårigheter (a.a.)   

Därefter följer tidigare forskning och undersökningar med avhandlingar, artiklar och litteratur som är 
relevanta för studiens syfte. Dessa belyser inkludering, samspel, barn i behov av särskilt stöd och 
utvärdering i förskolan. 

Efter det följer aktuella styrdokument för förskolan: Salamancadeklarationen, FN:s konvention om 
barnets rättigheter, Läroplan för förskolan och Skollagen. Jag vill genom styrdokumenten visa på vilka
möjligheter och svårigheter som beskrivs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och hur arbetet 
med inkludering tolkas. 

Studiens teoretiska utgångpunkter

Emmanuel Lévinas

Jan Bengtsson (1998) berättar om den litauiske filosofen Emmanuel Lévinas (1906-1995) som var
en forskare som inrättade en egen utvecklingslinje av fenomenologisk etik. Fenomenologin är en 
teori och en metod inom filosofin, läran om fenomen. Fenomenologi är även en term som står för 
flera olika synsätt och teorier och i fenomenologi vill man fånga upplevelser av ett 
fenomen.Lévinas kritiserade traditionell filosofi för att den, enligt honom, försökte att inordna 
tillvaron i ett slutet system. Grundläggande för Lévinas etik är upplevelsen av den Andre. Lévinas 
visar med hjälp av den Andres närvaro i en levande relation, ansikte mot ansikte, att det är i mötet 
med den Andre som självets existens utmanas och om den Andre är annorlunda ju större blir 
utmaningen (a.a.). Mötet med barn i behov av särskilt stöd kan ju vara ett sådant möte och det är 
viktigt med en öppen och respektfull inställning. 

Sharon Todd (2008) menar att upptäckten av vad den Andre känner uppstår inte via projektion utan 
genom lyssnande och genom en egen tillgänglighet då det gäller kommunikation och öppenhet för den 
Andre. Lyssnandet har en central plats hos Lèvinas och när man kommunicerar med den Andre, är det 
just lyssnandet som avgör hur mötet blir (a.a.):
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Lyssnandet kräver, enligt detta synsätt, en uppmärksamhet för hur det halsbrytande och nyckfulla 
spelet inom språket äger betydelse för den Andre. En betydelse som överstiger lyssnarens 
kunskapsförmåga. För att vidga den idén ytterligare innebär lyssnandet ett uppmärksammande av 
den Andres alteritet (annanhet) som inte kan åstadkommas genom språket (Todd, 2008, s.170)

Eva Melin (2013) berättar i sin avhandling att under de observationer som hon genomförde i förskolan
blev det tydligt att olikheter mellan människor kan vara en källa till svårigheter i deras möten. Todd 
(2008) skriver om Lévinas som menar att mötet med den Andre utmanar självets existens och om den 
Andre upplevs som annorlunda blir utmaningen större. Lévinas anser också att undervisning handlar 
om att möta den Andre, medan lärande är att ta emot mer från den Andre än vad jaget redan har (a.a.).

Lev Vygotskij och sociokulturell teori

Leif Strandberg (2006) menar att den sociokulturella teorin kan ses som en filosofi med anknytning till
samspel och lärande och där ett ömsesidigt meningsskapande är centralt. Olga Dysthe (2003) berättar 
om Lev Vygotskij och hans arbete som i första hand gick ut på att begripa det mänskliga medvetandet 
och hur detta utvecklades. Vygotskij menade att pedagogen har ett medierande uppdrag och där 
ömsesidigt meningsskapande står i fokus (a.a.). Mediering är ett centralt begrepp i sociokulturell teori 
och en företeelse som utgör det innersta när man studerar utveckling och lärande: 

Människans relation till världen är indirekt. Det sker med hjälp av verktyg, tecken, språk, andra 
människor. Det finns något mellan världen och människan. Relationen är medierad (Strandberg, 
2006, s. 201).  

Roger Säljö (2014) anser att människan kännetecknas av att hon till skillnad från andra arter skapar 
och använder materiella och språkliga verktyg. Vår samverkan med dessa verktyg betyder mycket i ett
sociokulturellt perspektiv då det gäller lärande och utveckling. Strandberg (2006) menar att aktiviteter 
som leder till lärande och utveckling är kreativa och det finns en stor kraft i människors kreativa 
deltagande i utvecklingsarbete. Människors aktiviteter är alltid situerade det vill säga att de äger rum i 
specifika situationer som kulturella kontexter (rum eller platser) (a.a.). Svensson Höstfält (2011) och 
Säljö (2014) beskriver Vygotskijs begrepp Zone of Proximal Development - den närmaste 
utvecklingszonen (ZDP), där avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd 
jämförs med vad man kan prestera under vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater. 
Det är samspelet och språket och kommunikationen som bidrar till barnets utveckling. Strandberg 
(2006) skriver att när barn och ungdomar påverkar sina lärande situationer och med hjälp av 
utvecklingszoner överskrider de svårigheterna och övar det som de ännu inte kan. Vygotskij ansåg att 
människors samspel inte bara var en metod som stödjer lärande och utveckling, han menade att 
samspel är lärande och utveckling (a.a.) 

Relationella perspektiv

Ann Ahlberg (2013) menar att ett relationellt perspektiv har relevans för samspels och inkluderings- 
processer. En av målgrupperna är barn och elever i behov av särskilt stöd och det är genom att 
fokusera på relationer och interaktion i skolan som skolproblematik hanteras. Författaren berättar att 
de relationella perspektiven har sitt ursprung i handikappforskningen och etablerade sig i de nordiska 
länderna under 1960 - 70-talet. Perspektiven kan ses som en motbild till traditionell essentialism inom 
handikappforskningen, där funktionsnedsättningar ses som en individs särskilda egenskap. 
Förklaringar till problem i skolan söks därför i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. 
Relationer och samspel studeras mellan de fyra nivåerna individ, grupp, skola och samhälle. Det 
kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP, är grundat på empiriska studier som under en 
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längre tid utförts i grundskola, gymnasium, förskola, särskola och i kommunal vuxenutbildning. I 
centrum står inkluderings och exkluderingsprocesser i skolans sociala praktik samt relationer och 
kommunikation mellan skilda ansvarsnivåer och deltagande i skolans verksamhet. Man kan säga att 
det kommunikativa relationsinriktade perspektivet har betydelse för alla elever men perspektivet får 
särskild relevans för elever med svårigheter att nå kunskapsmålen i skolan (a.a.). 

Tidigare forskning och undersökningar

Samspel

Kerstin Bygdeson-Larsson (2010) har i sin avhandling tagit fasta på de samspelsprocesser som 
finns i förskolan. I studien användes Pedagogisk processreflektion (PPR), en metod som hjälper 
barn i lek och samspelssvårigheter och ger vuxna en insikt om lärande, lek och samspel. Det 
övergripande syftet med PPR – forskningen i studien, har varit att vinna kunskap om 
samspelsdimensionen i förskolans arbete och att utveckla en modell för kompetens och 
verksamhetsutveckling. Rekryteringen och urvalet av avdelningar i förskolan skedde i dialog 
med verksamheten. De teoretiska utgångspunkterna var: Ett relationellt och kontextuellt synsätt 
på barns utveckling, reflekterande empirisk forskning, hermeneutiskt perspektiv, sociokulturellt 
perspektiv, verksamhetsteori samt objektrelationsteori.

Resultatet visade att det var möjligt för personalen med stöd av PPR att förändra sitt sätt att tolka det 
som skedde i samspelsprocesserna med och mellan barnen. Den förändrade tolkningen ledde till ett 
mer medvetet förhållningssätt och att man med större skärpa kunde se och förstå de olika barnens 
perspektiv i situationen. 
Resultatet visar också att förändringar i personalens professionalitet växte fram med stöd av 
gemensamma reflektioner och ett nytt teoretiskt perspektiv (Bygdeson-Larsson, 2010).
Enligt Svenska Unescorådet (2006) uttrycks i Salamancadeklarationen att pedagogiken skall 
inriktas på det enskilda barnet och dess behov. På så sätt ska samtliga elever kunna dra nytta av 
undervisningen, oavsett vilka behov eleverna har (a.a.). 

Melin (2013) beskriver i sin avhandling att syftet var att söka förklaring till fenomenet barns 
sociala delaktighet i förskolans verksamhet och området samspel har även det ett inflytande i 
studien. Författaren påpekar att när barnkonventionen infördes 1989 började forskare intressera 
sig för barns delaktighet i större utsträckning än tidigare. Urvalet gick till så att personalen på 
avdelningarna valde ut 16 barn till undersökningen som därefter observerades av forskaren. 
Melin har i sin studie använt sig av olika teoretiska perspektiv, bland andra Daniel Stern och 
Emmanuel Lévinas. Studiens resultat visade att det fanns ett samband mellan social delaktighet 
och strukturen vid fyra förskoleavdelningar samt personalens syn på förskolebarn och barnens 
behov. Det visade sig ha en avgörande betydelse för barnens delaktighet i kamratskapet. Det 
som också framgick i studien var att personalen framförallt övervakade barnen när de lekte och 
inte alls deltog i barnens lek. Det innebar att barnen på egen hand fick hantera den 
gruppdynamik som uppstod och Melin kommenterar detta:

Personal som vill verka för social delaktighet behöver kunna intervenera/ingripa i gruppen så att 
leken kan fortsätta utan att barn hamnar utanför de (Melin, 2013, s.19).

I läroplan för förskolan (Lpfö 98,10) under avsnittet om normer och värden står vad som bidrar 
till samspel, samverkan och samhörighet:                                                                                        
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Arbetslaget ska:

Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där 
samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.                    

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra.                                                                                               

Lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor. 

Göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr 
deras synpunkter och handlande.                                                                                                          

Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och 
förhållningssätt i förskolan (s. 9).

Barn i behov av särskilt stöd

Anette Sandberg (2009) beskriver i sin bok det specialpedagogiska området som det ser ut i 
förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vilket sätt utvecklingsstörda och barn utan diagnos
samspelar.  

Undersökningen beskriver samspelet mellan barn med utvecklingsstörning och barn utan 
diagnos och även samspelet med vuxna. Urvalet var tio barn med utvecklingsstörning och tio 
barn utan någon diagnos. Gunnar Kyléns teori om utvecklingsstadier, kommunikation och 
samspel användes i studien. Observationer och enkäter genomfördes. Barnens samspel med 
andra barn och med vuxna har studerats och analyserats. Resultatet visade att de skillnader som 
man kunde se fanns framför allt på det kommunikativa planet och handlade om vem eller vilka 
som barnet står nära. Hur samspelet fungerar beror på barnet, dess personlighet och på miljön 
som omger barnet:

Delaktighet innebär inte bara att få vara med och bestämma och ta beslut, delaktighetsbegreppet 
innehåller fler dimensioner än så. Att få vara med i samspel och gemenskap, att aktivt få medverka
och att få känna engagemang innefattas också i begreppet delaktighet (Sandberg, 2009, s.217)

Henning Rye (2009), ägnar särskild uppmärksamhet åt kvaliteten i samspelet och relationen 
mellan vuxna och barn. Bokens syfte är att beskriva hur avgörande de mellanmänskliga 
erfarenheterna är för utvecklingens av barnens biologiska, psykosociala och psykiska 
förmågor. Barn i behov av särskilt stöd är beroende av goda relationer med vuxna för sin 
utveckling och författaren understryker vikten av att sätta in hjälp under barnets tidigare år. 
Det är också barn i behov av särskilt stöd och deras föräldrar är de som är i störst behov av 
just interaktionsinriktade insatser. Rye beskriver sina erfarenheter av att hjälpa 
omsorgsgivare, lärare och behandlare att skapa en meningsfull och utvecklingsfrämjande 
interaktion samt ett tryggt och känslomässigt klimat mellan omsorgsgivare och barn. 
Kommunikationen beskrivs som en förutsättning för den psykosociala och psykiska 
utvecklingen. Genom interaktion och kommunikation utvecklar barnet sin uppfattning av 
förhållandet till omsorgspersonerna och hela världen. 

Linda Palla (2011)berättar om dilemman som ett barn i behov av särskilt stöd ställs inför i 
förskolan. Utanförskapet som kan bli påtagligt om inte pedagogerna verkar för en aktiv 
inkludering och en personlig insats för att barnet ska kunna etablera kontakter. Författaren talar 
om den fysiska miljön som ska utvecklas så att barnet inte upplever den som ett hinder för 
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samspel. Barn som har en assistent är alltid i en beroenderoll, det är något som pedagoger måste
vara medvetna om och det ses som viktigt för barnets självständighetsutveckling. Palla påpekar 
hur maktaspekten i förskolan ser ut: ”Förskolan är den inkluderande institution som har den 
diskursiva makten att definiera och iscensätta vem som ska komma att konstrueras som speciell 
och hur detta speciella ska uppfattas och tas om hand. För att kunna utöva denna makt krävs att 
barnet observeras, mäts och jämförs” (s.87).

Gunilla Lindqvist (2011) framhåller i sin artikel att flera forskare menar att sedan i mitten av 
1990-talet fram till idag har det skett en ökad segregering i skolan. Bland annat genom särskilda
undervisningsgrupper och nivågrupperingar. Lindqvist skriver att tanken med de segregerade 
lösningarna bygger på ett kompensatoriskt synsätt och enligt ett kompensatoriskt perspektiv ska 
barnet erbjudas tillrättalagt stöd och kompenseras för sina svaga sidor. Författaren använde sig 
av två kartläggningar i form av enkäter under läsåret 2008/2009. Syftet var att undersöka hur 
personalen och rektorerna ser på sitt arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Skolans arbete 
kring dessa barn innebär samordning och samarbete mellan skolans olika aktörer. Hur de olika 
yrkesgrupperna ser på detta arbete och hur samarbetet utförs är av vikt för hur barnen lyckas i 
förskolan och skolan. Resultatet visade att rektorerna ansåg att de själva och deras personal hade
stora möjligheter att påverka barns måluppfyllelse vilket bara en fjärdedel av personalen själva 
tyckte. I resultatet framgår också att förskolan och skolan vilar på olika traditioner då det gäller 
att möta barn i behov av särskilt stöd och förskollärarna i undersökningen var den enda gruppen 
som tyckte att den ansvarige läraren skall ha det största inflytandet över denna elevgrupp. 
Majoriteten av de övriga lärarna och rektorerna tyckte att specialläraren/specialpedagogen 
skulle ha det största pedagogiska inflytandet.

Terje Ogden (2003) menar att barn och ungdomsforskningen visar på att socialkompetens är en 
”vaccinationsfaktor” som gör barn redo för att hantera stress och motgångar. Social kompetens 
är även en nyckelfaktor i arbetet med att utforma en inkluderande skola (a.a.). Ogdens forskning
lyfter fram den sociala kompetensen som något mycket betydelsefullt inom förskola/skola. Det 
här är argument som skulle kunna användas i många sammanhang, bland annat då lärartimmar 
försvinner och barnen i skolan i högre grad hänvisas till sig själva. För barn i behov av särskilt 
stöd framstår socialkompetens som en egenskap vilken bidrar till god inkludering och bra 
förutsättningar för både samspel och inlärning.  

Artikeln nedan pekar på att fler små barn mår dåligt i förskolan och att specialpedagogiska 
insatser inte räcker till.

Karin Rehnblad och Jane Brodin (2014) beskriver i sin artikel vad som är specialpedagogens 
uppgift i förskolan. Studien är utförd i en sydsvensk kommun med 11 000 invånare. Syftet med 
studien var att undersöka vilket typ av stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
Rapporter i från förskolan visar på en förändring där allt yngre barn mår dåligt jämfört med 
tidigare decennier. I vilken utsträckning har förskollärarna ett stöd av specialpedagoger för att 
underlätta för barn i behov av särskilt stöd i förskolan? Oftast är det ju så att specialpedagoger 
är anställda i en kommun och att deras uppgift är att serva flera förskolor. I den kommun där 
studien utfördes fanns tre specialpedagoger som ansvarade för barn i behov av särskilt stöd i 
förskola och skola. Resultatet visar bland annat att specialpedagogernas viktigaste funktion är 
som rådgivare, handledare samt bollplank till personalen. De har även en viktig roll när det 
gäller att tillsammans med föräldrarna upprätta handlingsplaner. Specialpedagogerna bedömer 
att behovet av deras kompetens ökar kontinuerligt och att läroplanen är ett stöd i arbetet. 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) riktas en viss kritik mot samhället:

En ändring av det sociala perspektivet är ofrånkomligt. Alltför länge har personer med 
funktionshinder betraktats av ett samhälle som har koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på 
deras möjligheter (s.16).
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Citatet förespråkar ett öppet synsätt och att inte fokusera på de svårigheter som finns hos en 
människa med behov av särskilt stöd. Det är väsentligt att kunna möta en annan människa 
utifrån olikhet och respekt. 

Inkludering

Miljön ses idag som den anpassningsbara och övriga barn som resurser i en inkluderande 
verksamhet. Utbildning ses som nödvändig för ett arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
Utbildning som genererar nya alternativa arbetssätt och möjligheter för pedagogen att se 
elevernas/barnens behov och utvecklingsmöjligheter.   

Akalin, Bakkaloglu, Demir, Iscenkarasu och Sucuoglu (2014) Preschool teachers knowledge levels 
about inclusion är en artikel som är baserad på en studie gjord i Turkiet. Syftet är att undersöka hur 
inkludering kan främjas hos personal i förskoleverksamhet. I studien deltog 169 pedagoger som var 
verksamma inom förskoleverksamhet. Deltagarna var mellan 18 och 53 år gamla och deras 
utbildningsnivåer varierade. Deltagarna fick genomgå ett test; ”Inclusion Knowledge Test” (IKT), som
var skapat av forskarna i studien. Syftet med studien var att identifiera vilka aspekter av inkludering 
som förskolepersonalen behövde lära sig mer om. I studien framgick att framgångsrik inkludering i 
förskoleverksamhet behöver lärare som kan anpassa undervisningsmetoderna, strategierna och 
instruktionerna. Resultatet visade på att förskollärarutbildning rekommenderades för att undervisa 
barn i behov av särskilt stöd på ett allsidigt och professionellt sätt. I undersökningen var flera av 
deltagarna inte förskollärare men många undervisade barn i behov av särskilt stöd utan egentliga 
kunskaper (a.a.).

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står följande om lärarutbildning samt 
fortbildning:

Tillse att lärarutbildningen och fortbildning av lärare inom ramen för en systematisk förändring, 
anpassas till undervisningen av elever med behov av särskilt stöd inom det ordinarie skolväsendet 
(s. 12).

För att kunna bedriva en skola för alla behövs ett synsätt hos lärare och annan skolpersonal som 
bejakar elevers olikhet och som ser alternativa former av inlärning. Att dessutom arbeta för ett 
gott klassrumsklimat, innebär att elevernas olikheter tas tillvara och att samspelet mellan 
eleverna stärks.  

Borgunn Ytterhus (2003) studie bygger på en undersökning som genomfördes under perioden 
1996-2000. I tolkningsarbetet använde man sig av deltagande observationer i fem norska 
kommunala förskolor under en tid av sex månader. 80 barn deltog och av dessa var 19 barn i 
behov av särskilt stöd på olika sätt. Fokus riktade sig på direkta möten mellan de 19 barnen och 
de övriga. Barnen var i åldern tre till sex år. Det är själva mötet som står i centrum och det är 
interaktionistiskt teori och mikrostrukturalistiskt tänkande som inspirerat till studien. Syftet med
studien var att fokusera på barnens samvaro i förskolan och på sociala inklusions och 
exklusionsmekanismer och vad som sker när barn med och utan funktionshinder och barn med 
och utan minoritetsbakgrund möts. Författaren sammanfattade undersökningen och pekade på 
resultaten då det gäller inkludering och exkludering av rörelsehindrade i kamratmiljö. Det var 
inte brister i de funktionshindrade barnens sociala kompetens som ledde till fysiska 
samverkansbrott utan det var miljöns utformning. Mycket kan emellertid göras genom att aktivt 
anpassa den fysiska miljön och inriktningen för att jämställa funktionshindrade med övriga 
medborgare då det gäller de yttre villkoren för det sociala livet. Den vuxne behöver se det 
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enskilda barnet just där det befinner sig och samtidigt är det viktigt att vi som vuxna utformar 
villkoren tid, rum och atmosfär. På det sättet kan vi påverka samspelet mellan barnen och 
omgivningen, framhåller Ytterhus (2003).

Jari Linikko (2009) skriver utifrån ett inkluderingsperspektiv. Syftet med avhandlingen är att 
tydliggöra motsättningar i verksamheten så som de visar sig i lärarnas utsagor om undervisning 
av elever i behov av särskilt stöd i de statliga specialskolorna i Sverige, särskilt utifrån ett 
inkluderingsperspektiv. 
Linikko berättar att från 1960- talet har utvecklingen gått mot en ökad integration av elever med
funktionsnedsättningar (a.a.).

Vad kännetecknar en inkluderande skola? David Skidmore (2004) beskriver att arbetet 
fokuserades kring elevernas olikheter, eleverna skulle mötas utifrån sina egna 
förutsättningar och inställningen bland lärarna var att alla elever hade möjlighet till 
inlärning. Viktigt var också att alla elever värderades lika mycket för sina framsteg, oavsett 
vilka förutsättningar de hade. Man anpassar alltså skolan till elevernas individuella behov 
oavsett de olikheter som finns istället för att anpassa eleven till skolan genom ett 
kompensatoriskt tänkande (a.a.). 

Mara Westling Allodi (2010) menar i kapitlet Undervisningsmiljö och socialt klimat att ofta 
försummas det sociala klimatet i skolan och att i en inkluderande verksamhet är det viktigt att 
förbättra det sociala klimatet det vill säga kvaliteten på relationerna i klassrummet. Den 
inkluderande undervisningsmiljön skall utvecklas och underhållas genom förebyggande insatser
och specifika interventioner eller insatser. Arbetet med skolans pedagogiska målsättningar och 
värderingar som påverkar undervisningsmiljön är därför centralt i arbetet för att skapa skolor 
som kan möta olikheter (a.a.). 

Kristian Lutz (2014) skriver i en artikel att successivt, under 1990-talet, så ersattes begreppet 
integrering med inkludering inom specialpedagogiken och som i högre grad utgår ifrån ett 
relationellt perspektiv. Det är i mötet mellan individer och den omgivande miljön som både 
möjligheter och svårigheter kan uppstå (a.a.)

Då det gäller integrering i skolan står följande i Salamancadeklarationen(Svenska Unescorådet, 
2006): 

Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle
och att åstadkomma skolundervisning för alla, dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig 
utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och slutligen hela utbildningssystemet (a.a., s.11)

Enligt Salamancadeklarationen så är ordinarie skolor med integrationsinriktning det bästa sättet 
att arbeta mot attityder som diskriminerar. I vissa fall används även separat undervisning i 
kombination med inkluderande undervisning för att kunna ge varje elev det de verkligen 
behöver.

Utvärdering i förskolan

Mona Andersson (1999) beskriver ECERS- metoden som används till att utveckla och förbättra 
miljöns kvalitet i förskolan och en hypotetisk undersökning i studien är att personalen genom att 
använda ECERS kan förbättra miljöns kvalitet i förskolan. Anderssons avhandling låg till grund för 
arbetet med rapporten (2010) och hennes samarbete med USA och de medarbetare som nämns i 
rapporten.                                
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Styrdokument

Nedan följer styrdokument som är relevanta då det gäller arbetet med inkludering i förskola och skola.
Samspelsaspekten tydliggörs också i flera av styrdokumenten och medmänsklighet understryks.

Salamancadeklarationen

När Salamancadeklarationen antogs vid den internationella konferensen den 7-10 juni 1994 i 
Salmanca i Spanien framhölls undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Arrangörer av 
konferensen var den spanska regeringen och Unesco (Svenska Unescorådet, 2006).

Salamanca - deklarationen om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med 
behov av särskilt stöd (a.a., s.9).

Svenska Unescorådet (2006) menar att varje människa med funktionshinder har rättigheten att själv 
uttrycka önskemål då det gäller val av utbildning. Föräldrarna ska ha en given plats då det gäller 
rådfrågning om vilken utbildningsform som är bäst för barnet utifrån barnets behov, ambitioner och 
förhållanden. 

Den integrerade skolans uppgift är att utveckla en pedagogik med barnet i centrum och som har 
förutsättningen att ge undervisning åt alla barn även de som har grava skador och funktions hinder. 

Det sociala perspektivet behöver ändras och samhället har under alltför lång tid fokuserat på 
svårigheterna hos personer med funktionshinder än på de möjligheter som finns. 

Särskild uppmärksamhet skall ges till barn och ungdomar med svåra funktionshinder eller med flera 
funktionshinder. De har samma rättigheter i samhället att få möjlighet att uppnå ett oberoende som 
vuxna. Likaså ska de kunna skaffa sig en utbildning med så höga krav som de kan tillgodogöra sig. 

En nyckelfaktor som framhålls är utbildning av all undervisande personal då det krävs stimulans för 
att nå resultat i en integrerande skola. Den integrerade skolans möjligheter till framgång beror på om 
man i ett tidigt skede kan identifiera, bedöma och stimulera de mindre barn som har behov av särskilda
undervisningsmetoder (a.a.).

FNs konvention om barnets rättigheter 

1998-11-20 antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter som också utgör 
en del av folkrätten (http://unicef.se/barnkonventionen):

Den starkaste internationella instrumentet är konventionen, som blir lag i de länder som 
undertecknar den och den mest välkända konventionen inom FN-familjen är Barnkonventionen. 
Konventioner ska införlivas i det enskilda landets lagstiftning (a.a. s.7-8).

I artikel 23 i barnkonventionen står att läsa att konventionsstaterna ska erkänna att ett barn med fysisk 
eller psykisk funktionsnedsättning ska få leva anständigt och under förhållanden som är värdiga.          
På så sätt främjas självförtroendet och barnet aktiva deltagande i samhället. 

Samspelsaspekten finns med i konventionen och det betonas att det vårdbehov som barnet kan ha, ska 
säkerställas utifrån ett samspel mellan barnets föräldrar och tillgängliga resurser. Det ska finnas 
möjligheter till utbildning och undervisning, hälso och sjukvård, habilitering och att det ekonomiska 
bistånd som utgår till barnet ska om möjligt vara kostnadsfritt (a.a.)
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Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010

I läroplanen återges medmänsklighet och synen på människans olikhet som något självklart att 
hantera inom förskolans verksamhet.

Enligt Lpfö 98,10 ska förskolan främja och stärka barnens empati och engagemang i andra 
människors situation. Verksamheten ska präglas av omtanke om individens hälsa och utveckling
och inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering.

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga om andra utvecklas till medkänsla och omsorg, 
liksom öppenhet och respekt för olikheter i människors tänkesätt och levnadsvanor. 

Barnen ska uppmuntras att reflektera över och dela sina funderingar då det gäller frågor om 
livet. Läraren behöver utveckla egenskaper som rör lyhördhet och empati samt visa intresse för 
olika människor och deras historia. Det är viktigt att kunna samspela med eleverna för att förstå 
deras tankar och frågor (a.a.).

Skollagen 2010:800
Här finner man ganska allmänna riktlinjer men att tala om ett livslångt lust att lära kan ju vara 
effektivt då det berör alla barn och varje barn. Samspelet mellan vårdnadshavare och pedagoger 
framhålls också:

Kap. 8 § 9 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 
ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 
ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av 
särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges ett sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda insatserna (SFS skollag, 2010:800, s.31)

Här finns en tydlighet om hur samverkan mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavarna 
skall utformas, ett viktigt samspel som kretsar kring barnet. I skollagen (2010:800) står det att 
utbildningen i förskolan syftar till att barn ska tillägna sig och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska stödja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Metod

Metodval 

I denna studie har jag använt mig av flermetodsforskning då den är både kvalitativ och kvantitativ till 
sitt innehåll. Bryman (2011) menar att det finns en trovärdighet när man kombinerar kvalitativa och 
kvantitativa metoder och den handlar om integrering. Metoderna ska användas som en mix eller just 
som en integrering där delarna samspelar i en enhet (a.a.). Flermetodsforskningen har till största delen,
bestått av kvalitativ forskning med intervjuer och reflekterande samtal med aktionsforskning som 
ansats. I arbetet kring ECERS- skalan och med tabellen som visar resultatet av självskattningarna, har 
jag arbetat kvantitativt. Jag anser att de två olika forskningstraditionerna har kompletterat varandra och
att det har varit berikande att använda flermetodsforskning för att kunna presentera studien i sin helhet.
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Aktionsforskning som metod har varit berikande även om ansatsen i denna studie inte ledde fram till 
mer än en inspiration av aktionsforskning. I barnintervjuerna har jag använt både öppna och specifika 
frågor. Enligt Bryman (2011) så leder inte öppna frågor respondenternas tankar i någon viss inriktning,
utan man kan se den kunskapsnivå som respondenterna har och hur de tolkar en fråga. Jag har även 
använt semistrukturerade frågor som täcker många olika slags exempel på intervjuer och i mitt fall 
handlar det om ett frågeschema där det finns ett antal frågor men där ordningsföljden varierat. Jag har 
också använt mig av uppföljningsfrågor i samtalen med barnen för att få mer innehållsrika svar (a.a.).  

Studien innehåller även en kvantitativ utvärdering i form av ECERS - utvärderingsskala. ECERS står 
för Early Childhood Environment Rating Scale och är en utvärdering och utvecklingsmetod och 
samspel har varit ämnet som studien har kommit att handla om. Arbetslaget som jag har arbetat 
tillsammans med bestod av tre förskollärare, en barnskötarresurs och jag själv som extern bedömare. 
Vi har oberoende av varandra skattat verksamheten utifrån området samspel och använde oss av en 
sjugradig skala, där ett står för otillräcklig och sju poäng är utmärkt. Skattningen innebar att man 
räknade poäng och sammanställde resultatet i en tabell. Skattningen har efter genomförandet legat till 
grund för samtalen med pedagogerna och jag har valt att presentera resultatet i en tabell i resultatdelen.
Nedanstående presentation innehåller ett avsnitt om aktionsforskning och därefter ett avsnitt om 
ECERS – metoden.

Aktionsforskning

Aktionsforskning för med sig ett demokratiskt sätt att utmana förtryck och att bevara social 
rättvisa (Rönnerman, 2011, s. 51).

Nylund, Sandback, Wilhelmsson och Rönnerman (2010) menar att i aktionsforskning är ett samarbete 
mellan praktiker och forskare centralt och det bygger på ett antagande om att pedagogen har en egen 
kunskap om sin praktik. Man kan likna aktionsforskning vid en spiral där de olika stegen är planera-
agera-observera-reflektera (a.a.). Jag och pedagogerna i arbetslaget har inspirerats av 
aktionsforskningsansatsen och det betyder att själva aktionerna inte skedde i så stor utsträckning. Vi 
arbetade utifrån spiralen och planering skedde vid vårt första möte och löpande under våra samtal, 
observationer och reflektioner skedde under de fyra kommande samtalen men aktionerna som skulle 
ha skett, skedde i en mindre omfattning än vad som var tänkt. Tidsaspekten var orsaken till att vi inte 
hann utveckla aktionerna i en högre utsträckning. Nylund m.fl. (2010) anser att praktikernas erfarenhet
och forskarens kunskap möts och resultatet blir en utveckling och förståelse av den egna praktiken. 
Det handlar inte om en omfattande projektverksamhet utan om ett sätt att hantera de vardagliga 
frågorna och för att nå den här utvecklingen behövs tid (a.a.). Tiden räckte inte till då pedagogerna 
hade mycket att berätta och jag själv inte satte tydliga gränser för dem när det gällde att driva fram 
aktioner. 

Rönnerman (2012) berättar om Kurt Lewin som arbetade som socialpsykolog i USA på 1940 talet och 
som intresserade sig för människors förändringar och gruppers handlingar. Den forskning som fanns 
kring social handling kallade han för aktionsforskning. Det som var mest framträdande i Lewins 
studier var hur han såg vikten av deltagarnas intresse i en förändringsprocess. Nylund m.fl.( 2010) 
skriver att på 1970-talet i England fanns ett nytänkande inom läroplansutveckling Theachers as 
resarcher och Lawrence Stenhouse och John Elliot bildade organisationen ”Collaborative Action 
Research Network”. Idag utgör organisationen ett stöd för lärares forskning och utveckling. I USA 
bygger traditionen på John Deweys tankar om skolans samhällsanknytning och är en del av 
progressivismen. Professor Ken Zeichner använder beteckningen Practitioner Research som är en 
tradition där verktyg som dagboksskrivande, observationer och dokumentation är framträdande även i 
Sverige (a.a.).
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Rönnerman (2012) menar att de senaste decennierna har aktionsforskningen varit synlig då det gäller 
kompetensutveckling i Sverige. Erfarenheter från projekten är att pedagoger visat sig vara positiva till 
denna form av kompetensutveckling då den även kan kopplas ihop med den enskilda pedagogens 
utveckling men att den även bidrar till yrkets kunskapsbas. Det räcker inte bara med utbildning utan 
det behöver också utvecklas strukturer för möten, dialog och samverkan mellan praktik och forskning. 
Rönnerman anser att aktionsforskning skulle kunna ses ur ett ”bottom-up” perspektiv, vilket innebär 
att det är praktikern som själv ställer frågorna och handlar för en förändring. När det gäller ett top-
down perspektiv beslutar någon annan om vad som ska ske i verksamheten. Sammansättningen av 
aktion och forskning kan ses som utmanande då den riktar sig till två fält i kombination; forskning och
vardagen och enligt författaren är det något som kan ge kraft. Aktionsforskning företräder ett 
angreppssätt som är praktiskt och har en inriktning som är problemlösande. I denna utveckling finns 
en öppenhet för val av metoder och lösningar och det blir betydelsefullt för att pedagogerna ska förstå 
sina egna tankar, få aktioner prövade och utmanas av teorier (a.a.).

ECERS- Early Childhood Environment Rating Scale

I Harms, Clifford & Cryer (2010) kan man läsa att de svenska forskarna Mona Andersson och Ulla 
Löfgren är viktiga i sammanhanget och att de har etablerat ECERS-metoden i Sverige. ECERS- 
metoden är amerikansk och skriften Utvärdering och utveckling i förskolan publicerades för första 
gången 1994 i Sverige med en svensk version av ECERS utvärderingsskala.

Den metod som jag använt gavs ut 2010 och är en revidering av den tidigare skriften. Metoden 
används i kvalitetsbedömning av förskolans miljö med hjälp av ett utvärderingsinstrument, ECERS- 
skalan.  Pedagogerna får då ett stöd att kunna kartlägga kvaliteten på förskoleavdelningen. Orsaken till
att en revidering genomförts är att ett verktyg av den här karaktären inte är statiskt utan fodrar en 
översyn i linje med nytt kunnande och erfarenheter och fokus ligger liksom tidigare på barns behov av 
en god förskolemiljö och hur man ska möta dessa krav. Ett viktigt nytt inslag är kvalitetsindikatorerna 
som har ökat från 36 till 43 i den senaste versionen av ECERS.  

I ECERS - metoden ingår områdena Samspel, Lek och lär, Utrymme och Inredning, Språk och 
begreppsbildning, Vård och omsorg , Verksamhetens organisation och Föräldrar och personal.Mitt 
eget arbete med ECERS - metoden utgår från samspelsområdet och de fem punkter som ingår där. 
Pedagogerna i arbetslaget liksom jag som extern bedömare, utvärderade verksamheten en och en. 
Därefter gick vi gemensamt igenom området samspel. De fem punkter som vi har behandlat är: 29. 
Vuxenledning vid grovmotoriska aktiviteter 30. Vuxnas ledning av barn 31. Normer för samvaro 32. 
Samspel mellan vuxna och barn 33. Samspel mellan barn. För oss har det inneburit samtal med flera 
aspekter utifrån samspel och ett märkbart engagemang då det gäller arbetet med barn i allmänhet och 
med barn i behov av särskilt stöd. Jag tror att det har varit bra för arbetslaget att få syn på sitt arbetssätt
som gynnar alla barn och varje barn. 

Urval

Till denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts, jag kontaktade min nuvarande enhetschef och 
därefter en av avdelningarna i enheten. Varken det arbetslag som jag kom att arbeta med eller 
barngruppen var jag bekant med sedan tidigare. Bryman (2011) hävdar att bekvämlighetsurval kan ge 
data med intresseväckande innehåll men det är viktigt att man känner till de restriktioner som finns då 
det handlar om generalisering. Det kan resultera i en onyanserad bedömning då jag som extern 
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bedömare står för nära arbetslaget och inte kan tillföra en kritisk och neutral bedömning (a.a.). 
Kriterierna för urvalet var sådana att pedagogerna skulle arbeta med barn i åldrarna tre till sex år och 
vara intresserade av att utvärdera och utveckla sin verksamhet. Studien innehåller en utvärdering 
utifrån ECERS – metoden och området samspel. Jag har genomfört fem gruppsamtal med en 
pedagoggrupp i förskolan och har under studien varit inspirerad av en aktionsforskningsansats.        
Jag har också utfört tretton barnintervjuer med tio barn i förskolan och barnen satt tillsammmans två 
och två under intervjuerna.

Studien genomfördes i en förskola som ingår i en enhet med fem kommunala förskolor och som ligger
i en större stad. Förskolan består av fyra åldershomogena barngrupper. Barnantalet på aktuell 
avdelning är arton barn varav tio är pojkar, åtta är flickor och det finns fjorton barn i gruppen som är 
tvåspråkiga. Arbetslaget består av fyra pedagoger varav tre är förskollärare och en är barnskötarresurs 
till ett barn med ett diagnostiserat behov. Ett annat barn har en språkstörning och han utreds av 
landstingets logoped och ett tredje barn behöver extra uppmärksamhet och har ingen diagnos. Dessa 
barn deltar i mina barnintervjuer och även flera av de andra barnen.

Orsaken till att jag valde att ansluta mig till forskningsprojektet var inriktningen av studien ur ett 
aktionsforskningsperspektiv och den intressanta utvärderingsmetod som skulle ligga till grund för de 
samtal vilka jag skulle genomföra. Att tillsammans med en pedagoggrupp bedriva aktionsforskning på 
detta sätt är att utgå ifrån reella erfarenheter och att ge pedagogerna inflytande i ett 
forskningssammanhang. Vi är tre uppsatsskrivare och en projektledare som ingår i en 
handledningsgrupp och vi studenter gör enskilda studier på förskolor i anslutning till en större stad. Vi 
skriver utifrån ett gemensamt huvudsyfte men använder olika delsyften. Under vårterminen 2014 fick 
vi i aktionsforskningsgruppen en första information om metod och forskningsansats och efter det har 
vi träffats med jämna mellanrum. På försommaren 2014 utförde jag en pilotstudie på en annan 
förskola än den jag som jag senare kom att göra forskningsprojektet vid. Jag valde då själv ett område 
ur ECERS - manualen, verksamhetens organisation. Pilotstudien tog en dag att genomföra och jag fick
möjlighet att öva skattning, utvärdering och sammanställning. 

Vårt första samtal i förskolan, 2014-08-27, bestod av information för kommande möten och vi bokade 
tider och plats för samtalen. Arbetslaget fick låna ECERS - manualen samt boken ”Aktionsforskning i 
förskolan-trots att schemat är fullt” (Nylund m.fl., 2010) . I den sistnämda boken beskriver Karin 
Rönnerman vad aktionsforskning är och hur den tillämpas. Vid detta första samtalstillfälle diskuterade 
pedagogerna även de valbara ämnena för studien och kom fram till att det var området samspel i 
ECERS-metoden som de ville fördjupa sig i samt utvärdera och utveckla. Urvalet av barn gick till så 
att jag samtalade med barnen två och två. I sällskap med en kompis känner man en större trygghet och 
Säljö (2000) menar att man får också hjälp att fundera och reflektera över samtalet och sig själv. 
Barnintervjuerna gick bra att genomföra, vi höll till på en tom avdelning och kunde samtala ostört 
under förmiddagen. Barnen beskrev flera samspelssituationer där de deltagit och deltar i dagligen. 

Det är särskilt viktigt i intervjuer med barn att vuxna uppträder som formella intervjuare. Om vi 
följer allmänna metodregler för en intervju, kan det hjälpa oss att få distans till våra egna 
uppfattningar om hur barn ”är” (Dalen, 2007,s.43).

Genomförande

Inför min vistelse på förskoleavdelningen skrev jag ett missivbrev som jag överlämnade till 
pedagogerna och som i sin tur delade ut dem till vårdnadshavarna på aktuell avdelning. I brevet 
ombads vårdnadshavarna att kryssa för en ruta för att ge sitt samtycke eller ej till barnintervjuer med 
barnet/barnen (Vetenskapsrådet, 2011). De allra flesta breven kom tillbaka inom utsatt tid men i några 
få fall fick pedagogerna påminna föräldrarna. Jag skrev även missivbrev som ett led i informationen 
till förskolechefen och de pedagoger som jag skulle arbeta tillsammans med.    
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Jag har under perioden 2014-09-27 till 2014-10-01 genomfört fem kvalitativa reflektionssamtal. Vid 
det första samtalet tog jag upp etiska frågor som samtyckeskravet, anonymitetskravet och möjligheten 
att som deltagare, ha rätt att avsluta forskningsstudien i förtid om så önskas. Vi använde avdelningens 
arbetslagsplanering till samtalen och träffades på avdelningen vid tre tillfällen kl. 07.30 - 08.45 och 
vid två tillfällen kl. 15.30 - 16.15. Jag har fokuserat på att vara delaktig i pedagogernas upplevelser 
och reflektioner då det gäller området samspel.  Syftet med studien innefattar barn i behov av särskilt 
stöd samt inkludering i förhållande till samspel. Min roll har varit samtalsledarens och jag har fördelat 
ordet när det behövts samt ställt en hel del frågor för att leda samtalet vidare såväl öppna som 
specifika frågor. Vi bedrev samtal utifrån en aktionsforskningsansats och försökte hitta 
utvecklingsmöjligheter i verksamheten samt bedriva aktioner utifrån dessa. Vi kom fram till några 
insatser som behövdes utvecklas i gruppen men där stannade aktionerna. Jag drev inte aktionerna 
vidare till handling utan aktionsforskningen blev snarare som en inspiration. Orsaken till det var 
tidsbrist och vi hann inte med att analysera tillräckligt för att kunna bedriva förbättringar.    

Under barnintervjuer och i samtal med pedagogerna använde jag mig av ljudupptagning via 
mobiltelefon. Alla gruppsamtal och barnintervjuer har transkriberats för att därefter analyserats. 
Bryman (2011) menar att det finns flera goda orsaker för att låta analysen vara närvarande i 
transkriberingsarbetet och det gör att forskaren blir medveten om när olika teman dyker upp. Monica 
Dalen (2007) anser att man ska försöka att bortse i från sin egen förförståelse i samtalssituationer 
tillsammans med barn. Det är väsentligt att försöka se världen genom barns ögon och samtidigt ha 
kunnandet att fånga upp barnens egna erfarenheter och tolkningar av episoder i deras vardagsliv. När 
barn ska intervjuas i samband med ett forskningsprojekt är det speciellt viktigt att det etableras ett 
förtroendefullt förhållande mellan barn och vuxen innan intervjun påbörjas. Kvaliteten på intervjun 
har ett stort värde och en betydande roll för barnets utsaga och därför behöver förberedelserna vara 
noggranna (a.a.). Jag informerade barnen två gånger innan det var tid för intervju och på så sätt fick de
en möjlighet att reservera sig om de inte ville bli intervjuade. Kinge (2008) beskriver att samtalet med 
barnet kan komma att stimulera vår egen personliga progression, då det är genom kommunikation och 
dialog vi växer som människor och även vår yrkesidentitet når utveckling. Jag skapade frågor och 
frågeställningar utifrån området samspel, punkterna 29-33. 

Reflektionssamtal med pedagoger

Vid fem tillfällen under en period av fem veckor, reflekterade jag tillsammans med arbetslaget kring 
punkterna, 29 – 33, som tillhör området samspel i ECERS – metoden. Med hjälp av ECERS skattade 
vi och utvärderade verksamheten. Aktionsforskningsansatsen ställer krav på ett samarbete mellan 
forskare och praktiker och det tog jag fasta på; jag lyssnade noggrant till pedagogernas utsagor och 
diskussioner under samtalen, ställde uppföljningsfrågor och klargjorde uttalanden när det fanns behov 
av det. Jag har använt mig av den kurslitteratur som vi haft under utbildningen då det gäller barn i 
behov av särskilt stöd och inkludering i verksamheten. Vi har vid flera tillfällen talat just om de barn 
som betecknas som barn i behov av särskilt stöd på avdelningen.   

Under studiens gång har jag arbetat med ett arbetslag bestående av tre förskollärare och en 
barnskötarresurs och vi har träffats vid fem tillfällen. Den barnskötarresurs som ingått i 
samtalsgruppen har på grund av tjänstebesök vid habiliteringen varit frånvarande vid två tillfällen, 
men jag har följt upp henne och det skattningsarbete som hon har utfört. Vid det första samtalet 
bokade vi tid och plats för de fyra kommande samtalen och jag berättade jag om ECERS - metoden 
och den aktionsforskningsansats som vi skulle utgå ifrån under studien. Jag bad pedagogerna att ha 
barn i behov av särskilt stöd och inkludering i åtanke under våra kommande samtal. Pedagogerna 
valde området samspel i ECERS - metoden och vi reflekterade kring samspel under de fyra samtalen 
som återstod. Jag informerade om det större forsknings projektet vid specialpedagogiska institutionen 
på Stockholms universitet med projektledare Eva Siljehag, universitetslektor i specialpedagogik. Min 
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studie är en del av projektet och jag förklarade att mitt material endast skulle komma att användas i 
studiesyfte.

Samtalen utfördes på befintlig avdelning under arbetslagsplanering och det har inneburit både morgon 
och eftermiddagstid. Jag har som samtalsledare utfört samtalen utifrån ECERS- utvärderingsmaterial 
och låtit diskussioner och åsikter ligga till grund för våra reflektioner. Jag har också använt mig av 
öppna frågor som enligt Bryman (2011) lämnar plats för unika eller oväntade svar eller effekter. Vi har
även samtalat om inkludering utifrån den kurslitteratur som jag läser. Jag har lyssnat, observerat, 
deltagit i samtalet och har vid behov fört samtalet framåt. Pedagogerna har varit aktiva i samtalet, 
intresserade och sakliga.                                                                                                                    
Rönnerman (2007) menar att handledning blir ett verktyg när aktionsforskning tillämpas och driver 
processen framåt då man fokuserar på olika göranden samt då det gäller utvecklingen av kunskap 
(a.a.) Under samtalen ställde jag uppföljningsfrågor för att få pedagogerna att berätta mer och för att 
bättre förstå det sammanhang som avsågs (Bryman, 2011). I samtalen gav jag alla deltagare möjlighet 
att komma till tals, de fick en chans att reflektera över det sagda och jag valde att förtydliga vissa 
uttalanden (Hägg & Kouppa, 2007).

ECERS - skattning   

De områden i ECERS - metoden som var valbara var; Samspel,Utrymme och inredning, Språk och 
begreppsbildning, Vård och omsorg, Verksamhetens organisation, Leka och lära och Föräldrar och 
personal. Vid vår första träff valde pedagogerna området samspel och dess fem delområden.                 
I ECERS manualen går det att utläsa hur skattning, utvärdering och sammanställning ska genomföras. 
Det är betydande för de personer som ska skatta att de får möjlighet att bekanta sig med metoden, 
innan de utför en skattning. Andersson och Löfgren (2010) anser att för den externa bedömaren är det 
av ännu högre grad väsentligt att förbereda sig. Innan studien utförde jag en pilotstudie på en annan 
förskola och jag prövade på de olika momenten som skattning, utvärdering, sammanställning. Jag 
valde vid det tillfället själv ut ett område, verksamhetens organisation. 

Jag var delaktig i avdelningens verksamhet under två dagar innan jag utförde min egen skattning som 
extern bedömare. De flesta frågor kunde jag svara på självständigt men jag vände mig till pedagogerna
ett par gånger då jag inte hade tillräcklig information för att besvara frågan. Pedagogerna gjorde sina 
skattningar oberoende av varandra och hade två veckor på sig att utföra dem. De hade även tillgång till
ECERS - manualen och uppgifter om hur utvärderingen och bedömningen gick till. Under samtalen 
gick vi gemensamt igenom de olika kriterierna och diskuterade och reflekterade kring pedagogernas 
skattningsresultat. Generellt så upplevde pedagogerna att frågorna var lätta att tyda men i några 
enstaka fall diskuterade vi hur frågorna skulle tolkas.   

Här nedan presenterar Andersson och Löfgren (2010) tre alternativ hur resultaten av ECERS - 
skattningen kan användas; 

1. Alla pedagoger skattar oberoende av varandra. Arbetslagets åsikter kommer att vara utgångspunkten
i en gemensam diskussion om hur arbetet skall fortgå. Skattningen används här som ett 
diskussionsmaterial.

2. Skattningen sker som ovan men sammanställningsprofilen används för att redovisa en genomsnittlig
bedömning av de olika punkterna. Sammanställningsprofilen kan t ex användas för att visa en 
kvalitetsprofil för föräldrar.  

3. En enskild bedömare gör utvärderingen och kan med hjälp av sammanställningsprofilen grafiskt 
presentera sin bedömning.

Det är alternativ 1 och 2 som passar in på det arbete som jag har utfört. Vid det sista samtalstillfället 
hade jag sammanställt en bild i sammanställningsprofilen som visade hur arbetslagets skattningar såg 
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ut. Deltagarna i undersökningen var nöjda med det resultat som de hade fått genom utvärderingen av 
sin verksamhet och dessutom hade ju tankar om förändringsmöjligheter uppstått.                                   
Jag har sammanställt resultaten i en tabell i resultatdelen. 

Barnintervjuer  

Under tre dagar besökte jag förskoleavdelningen för att lära känna barnen och se hur de lekte och 
agerade i grupp och enskilt. Jag åt också lunch med barngruppen varje gång jag var där. Barnen var 
positivt inställda till mig. Då det gällde det barn som har ett diagnostiserat behov jag fick jag i början 
närma mig honom med viss försiktighet, något som gick över efter ett par dagar. Jag berättade för 
barnen om de intervjuer som jag skulle genomföra och frågade dem vid två tillfällen om de ville 
medverka. Intresset var stort och jag begränsade mig till tretton intervjuer.

Jag valde att intervjua barnen två och två för att de skulle känna stöd av varandra och Bryman (2010) 
menar att för samtalets utveckling är det gynnsamt då reflektioner på varandras utsagor kan få igång 
samtalet. Barnen kände ju inte mig så bra och det såg jag, när de vid ett par tillfällen pratade tyst och 
inte riktigt vågade ha ögonkontakt. Säljö (2000) anser att i samtal växer färdigheten av att iaktta och 
förstå sig själv samt att uppmärksamma nya perspektiv. Frågorna i intervjuguiden utgick från området 
samspel i ECERS - manualen och jag använde mig även av adekvat kurslitteratur om samtal med barn.

Barnintervjuerna inleddes med att visa hur mobiltelefonens bandspelare fungerade och det tyckte 
barnen var helt naturligt. I ett par fall ville de lyssna lite efteråt för att se hur inspelningen blev.            
Samtalen varade mellan sju och tio minuter och vid de tio första samtalsintervjuerna satt vi i lugn och 
ro på en grannavdelning som var tom under förmiddagen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000)
menar att det är viktigt att låta barnen få tid att tänka färdigt och inte pressa dem att svara snabbt. Inför
intervjuerna hade jag med mig min intervjuguide men jag använde också uppföljningsfrågor för att få 
barnen att utveckla svaren. Bryman (2011) menar att det är vanligt att man använder sonderings eller 
uppföljningsfrågor speciellt i samband med öppna frågor. Det händer ganska ofta att respondenten 
behöver ha hjälp för att kunna svara och när det behövs ytterligare information kan man använda sig 
av standardiserande sonderingsfrågor till exempel; Kan du säga något mer om detta? (a.a.). Jag 
anpassade frågorna efter barnets ålder och för dem som hade det svårare med svenska språket. Kvale 
och Brinkman (2014) menar att det är väsentligt att använda frågor som är anpassade efter ålder och 
att man kan överbygga problem genom att intervjua barnen i sina naturliga miljöer. Jag började med 
att ställa övergripande frågor, för att därefter använda mer specifika frågor och Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2000) påpekar också att man kan be barnet att berätta.  

Här följer barnintervjuernas frågeområden: lek enskilt eller i grupp, lek med pedagoger, sagoläsning 
och gemensam vila, skogsutflykter, bussutflykter och konfliktlösning på avdelningen. Jag har skapat 
frågeområden utifrån området samspel och har samtidigt utgått från aktiviteter som utförs med 
förskoleavdelningen med hela barngruppen alternativt med delar av barngruppen. Det har skett med 
tanke på att få fram barnens röst då det gäller samspel. Konfliktlösning var ett tema i pedagogernas 
samtal och det var spännande att tala med barnen om hur konflikter kunde lösas. 

En av intervjuerna genomförde jag tillsammans med Leo, som har ett diagnostiserat funktionshinder 
och som inte heller har något tal. Ja och nej frågor användes under intervjun, barnet kan göra sig 
förstådd med ansiktsmimik och kan på så sätt besvara frågor. Leo har en egen resurs Elsa som var med
under intervjun och hon hjälpte mig att tolka och förtydliga för Leo, då vissa frågor behövde en 
förklaring. Frågeområdena var nästan identiska med de tidigare intervjuerna med undantag av en fråga
om fotboll och en fråga om vad han tyckte om varje pedagog på avdelningen. 
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Utifrån principen om samtycke ville jag ha barnens tillåtelse att förmedla deras berättelser till 
pedagogerna. Jag frågade alla barn om de tyckte att det var ok att jag berättade om samtalen för deras 
pedagoger och alla barn svarade ja.

Bearbetning av empiriskt material

De fem samtalen med pedagogerna samt de tolv barnintervjuerna har jag spelat in via mobiltelefonen. 
Leos intervju spelade jag inte in, då han inte kan tala utan jag antecknade under samtalet istället. Jag 
har använt hörlurar och lyssnat igenom samtalen och transkriberat dem. Inför resultatets 
sammanställning och tematisering av det empiriska materialet har jag åter granskat materialet och jag 
har tagit del av utskrifterna ett flertal gånger. Teman som framkommit har jag skissat upp som 
överskådliga figurer och jag använder mig av överstrykningspennor i flera färger för att tydligt kunna 
se de mönster som finns. Bryman (2011) menar att en noggrann databearbetning ger delaktighet i 
forskningsprocessen och man kommer sitt material nära. Samtalstiden med pedagogerna var 45 
minuter - 1 timme per gång och barnsamtalen varierade mellan sju - tio minuter. ECERS- skattningen 
har jag sammanställt i en tabellform.  

I analysarbetet av samtalen med pedagogerna och intervjuerna med barnen har jag utgått ifrån 
fenomenologisk etik, sociokulturell teori och relationellt perspektiv. Fejes och Thornberg (2009) anser 
att man utgår ifrån det empiriska materialet som varit utgångspunkten i studien och påpekar att det ska
analyseras kvalitativt och kategoriseras systematiskt och tematiserat utifrån studiens syfte (a.a.). Jag 
har även utgått från de förändrings och utvecklingsmöjligheter som pedagogerna har uttalat och som 
rör ämnet samspel och jag har ställt frågor som rör specialpedagogik utifrån barn i behov av särskilt 
stöd och inkludering.

Forsknings etiska aspekter

Jag har i arbetet med min studie tagit del av vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som 
innebär fyra allmänna huvudkrav och min studie följer dessa principer: 

Informationskravet

Den förskoleavdelning som jag har samarbetat med fick tidigt informationen om studiens syfte och att 
det var frivilligt att delta. Inför studiens start fick samtliga vårdnadshavare och pedagoger ett 
missivbrev med information om studiens syfte och att deras medverkan var frivillig (Bilaga 1 och 2). 
Det material som under studien samlades in skulle inte komma att användas till något annat än i 
forskningssyfte. I brevet till vårdnadshavaren berättade jag att det som framkommer i intervjuerna kan 
med barnens godkännande komma att förmedlas till pedagogerna och syftet är att det kan gagna barnet
och verksamheten. 
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Samtyckeskravet

Pedagogerna gav sitt samtycke och informerades om att de kunde avbryta sin medverkan vid vilken 
tidpunkt som helst och att deltagandet i studien var frivillig. Barnen är ju omyndiga och därför ska 
man vända sig till vårdnadshavarna i detta fall. Arbetslaget fick frågan vid första samtalet om de tyckte
att tillräcklig information lämnats och alla samtyckte. Samtycket måste hämtas direkt av forskaren.

I missivbrevet till vårdnadshavare fanns det möjlighet att kryssa för om de samtyckte eller ej och 
längst ner i brevet skulle båda vårdnadshavarna, om de var två, skriva under. Detta var en försäkran att
båda vårdnadshavarna hade uppfattat det hela på ett korrekt sätt.

Barnen som är mellan tre och fem år gamla har fått information om vad jag gör på avdelningen och 
vad deras samtalsintervjuer ska användas till. Då samtalsintervjuerna med barnen skulle genomföras 
frågade jag dem åter igen om de ville delta och berättade kort vad det innebar. Barnen har också varit 
medvetna om att jag spelat in deras samtal. 

Konfidentialitetskravet

Våra inspelade samtal kommer att anonymiseras och i studien kommer alla deltagare att få påhittade 
namn. Avdelning, förskola och stad/ort kommer likaså att inte vara namngivna. Pedagoger och barn 
har avkodats och jag nämner varken kön, ålder eller namn. Och detta har gjorts för att man i uppsatsen
inte ska kunna identifiera var och vilka deltagare som funnits med i studien. Det insamlade materialet 
hanteras konfidentiellt och förvaras där ingen annan än jag själv kan komma åt det. Pedagogerna i 
arbetslaget kommer att erbjudas att ta del av mina tolkningar av citat och de slutsatser jag kommit 
fram till. 

Nyttjandekravet

Innebär att all insamlad information och materialet i studien bara får användas för forskningsändamål. 
Det insamlade materialet kommer endast att användas i studiesyfte och kommer efter avslutat 
uppsatsarbete att förstöras för att inte materialet skall kunna hamna i fel händer. 

Tillförlitlighet och validitet 

Enligt författarna Fejes och Thornberg (2009) hör begreppet validitet hemma i den kvantitativa 
forsknings traditionen men används emellanåt av forskare inom kvalitativ forskning. Begrepp som 
trovärdighet och tillförlitlighet kan användas i stället för validitet och reliabilitet när det gäller kvalitet 
och hur grundlig man har varit (a.a.). Bryman (2011) refererar till forskarna Guba och Lincoln (1994) 
som har föreslagit att de kvalitativa studierna skall bedömas och värderas utifrån helt andra kriterier 
om än de som de kvantitativa forskarna använder sig av. De använder sig av begreppet tillförlitlighet 
som består av fyra delkriterier; Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och
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konfirmera. Validitet och reliabilitet förutsätter att man ska komma fram till den enda och absoluta bild
av verkligheten, då det istället kan finnas mer än en beskrivning (a.a.). 

I min studie ingår som utvärderare; tre utbildade förskollärare, en barnskötarresurs och jag själv som 
extern bedömare. Pedagogerna är samstämmiga i vad beträffar yrkeserfarenhet då de har arbetat i 
förskolan i flera år. Resultatet av skattningen av området samspel stämmer väl överens i arbetslaget 
och visar då på en hög tillförlitlighet. Skattningen som extern bedömare, liknade arbetslagets 
bedömning och det höjer värdet för studiens trovärdighet. Vi diskuterade alla frågor som var knutna 
till samspel i materialet och frågorna uppfattades till största delen som tydliga men det fanns några 
enstaka frågor som var svåra att tolka. ”Styrkan i aktionsforskning ligger i den inre validiteten, vilken 
handlar om hur väl studien återgivit de olika aktörernas uppfattning” (Lindgren, 2009, s.163). 
Deltagarna i undersökningen har haft möjlighet att läsa igenom studien och ta del av de uttalanden de 
har gjort och därmed kunna godkänna sina utsagor. På så sätt bekräftas det att de är rätt citerade och att
feltolkningar inte har smugit sig in och detta bidrar till att studiens validitet blir större.

Enligt Harms, m.fl. (2010) så har ECERS prövats ut genom de kvalitetsindikatorer som ingår i 
skalorna och vad som gäller deras validitet och reliabilitet. I det här fallet innebär validitet att    
ECERS - skalan mäter vad den avser att mäta, förskolemiljöns basfunktioner. Det innebär också att de 
kvalitetsindikatorer som används bedöms vara riktiga och det är väsentligt hur formuleringarna i 
texten är skrivna under varje rubrik. ”Reliabilitet handlar om mätinstrumentets tillförlitlighet, det vill 
säga med vilken precision instrumentet mäter vad det är avsett att mäta, i detta fall att resultaten av 
utvärderingar i stort sett blir desamma oberoende av vem som gör bedömningen”( a.a. s. 11). Det är 
även viktigt att nivådefinitionerna är tydligt formulerade. ECERS - skalans validitet och reliabilitet har
genomgått en grundlig test i USA och detta har även skett i Sverige vid två tillfällen.  

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med barnen (Bryman, 2011) och när jag lyssnade 
igenom barnintervjuerna så var det tydligt att jag kunde lägga till fler frågor i intervjuguiden. Jag har 
också använt mig av bilder med ett barn som behöver stöd i samtalet. Alla samtal spelades in, såväl 
samtalen med pedagogerna som intervjuerna med barnen, med ett undantag: samtalet med Leo. Det 
gör att jag har fått med många detaljer och det har i sin tur inneburit att det finns entydlighet när 
tolkning och analysarbete har genomförts.

Uppföljning av deltagarna i studien

Efter det att jag avslutat aktionsforskningsstudien i förskolan har jag haft kontakt med Petra, en av
avdelningspedagogerna vid ett par tillfällen. Jag har funderat på hur barnet Vera mår och om hon 
känner sig ensam på avdelningen. Vi hann aldrig prata om Vera ordentligt under våra samtal och 
jag frågade Petra om Vera har någon nära vän i förskolan. Petra svarade att hon har vänner men 
inte någon nära vän. Jag och Petra kom fram till att pedagogerna kunde göra ett försök att hjälpa 
henne att finna en bra vän, någon som är en jämlik kompis för Vera. Detta är något som kan 
betraktas som en aktion enligt aktionsforskningsansatsen (Nylund m.fl.,2010). 
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Resultat

Här i resultatdelen kommer jag att redogöra för resultatet av ECERS - skattningen och de fem 
reflektionssamtalen med förskolepedagogerna. Samtalen hölls utifrån de fem punkter som området 
samspel innehåller. Arbetslaget består av förskollärarna Petra, Sara, Pia samt Elsa som är 
barnskötarresurs och de har alla en lång erfarenhet av arbete i förskolan. De teman som framkom från 
reflektionssamtalen var: konfliktlösning, engagemang och tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation, TAKK. Resultatet av skattningen ligger högt och redovisas i tabellform på sidan 34 i 
resultatdelen samt beskrivs och förklaras på ett kortfattat sätt. Enligt ECERS – skalan ligger resultatet 
mellan god och utmärkt. Av totalt tretton barnintervjuer som jag genomfört är det fem 
samtalsintervjuer som jag har haft med barnen Leo, Kim och Vera, som analyserats och bearbetats.De 
tre barnen Leo, Kim och Vera har olika behov av särskilt stöd, Leo har ett diagnostiserat behov, Kim 
utreds för språkstörning och Vera har ingen diagnos men behöver extra uppmärksamhet. De fem 
intervjuerna redovisas utifrån de teman som har framkommit under transkriberingsarbetet: 
konfliktlösning, vetgirighet, bilder och sagoläsning gynnar språket och kontakten med pedagogerna är
lekfull.                 

Samtal med pedagogerna

Samtal 1. 

Under denna första träff funderar pedagogerna över vilket område de ska välja i ECERS – manualen. 
Sara anser att språk är ett intressant område och att arbetslaget är bra på att använda ett tydligt 
vardagsspråk men behöver utveckla ett mer avancerat språk. De andra pedagogerna röstar för samspel 
och de anser att med många nya barn i gruppen så passar området samspel bra. Pedagogerna enas om 
samspel. Petra tycker också att samspel är ett ämne som är lämpligt för de barnintervjuer som jag ska 
genomföra: 

Hela verksamheten genomsyras av samspel. I alla situationer är vi tillsammans och vi har behov av
varandra hela tiden.(Petra) 

Petra ansåg även att arbetet med ECERS - metoden skulle bli intressant då hon tidigare varit med i ett 
projekt med ett utvärderingsarbete:                                                                                                  

Det fick mig att kliva ur mig själv och titta på min yrkesroll utifrån en stund, se hur jag gjorde i 
den situationen och det var jättenyttigt. (Petra).

Vi talar också om barn i behov av särskilt stöd, om inkludering och de kommande barnintervjuerna. 
Pojken Leo har en funktionsnedsättning vilken innebär att han varken kan tala eller röra sig i någon 
större utsträckning och Leo kommer att ingå i intervjuerna. Liksom Kim som går hos landstingets 
logoped och går på utredning angående en språkstörning och Vera som behöver extra uppmärksamhet
men som inte har någon diagnos.  

Vi talar om den aktionsforskningsansats som vi ska arbeta utifrån och pedagogerna är positiva 
till mötet mellan forskare och praktiker. Jag lånar ut boken ”Aktionsforskning i förskolan-trots 
schemat är fullt” av Nylund m.fl. (2010) med hänvisning till kapitlet av Karin Rönnerman. Inför
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kommande skattningar lånar jag även ut ECERS - manualen och de skattningsformulär som hör 
till.

Pedagogerna berättar om konfliktlösning som är ett pågående tema på avdelningen och de vill 
att barnen ska lära sig att lösa mindre konflikter på egen hand.

Mina kommentarer

Som samtalsledare och inspirerad av en aktionsforskningsansats ser jag att utvärderings och 
förändringsarbete kan innebära nya insikter och möjligheter för deltagarna när de utvecklar sin 
verksamhet. Arbetslaget får även möjligheten att dela tankarna kring barn i behov av särskilt 
stöd och få syn på hur de tolkar arbetet med inkludering.  

I artikel 23 i FN:s konvention om barnets rättigheter (2006), får man vetskap om hur barn i 
behov av särskilt stöd ska framhållas och stödjas i konventionsstaterna:

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett 
fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 
självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhälle  
(https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full).

Samtal 2. 

Vid vår andra träff hade pedagogerna och även jag som extern bedömare, skattat verksamheten utifrån 
området samspel. Vi börjar vårt gemensamma arbete med att noggrant gå igenom ECERS - skalans 
delområde samspel. Samspel består av fem punkter och denna gång reflekterar vi utifrån de tre första 
punkterna 29. Vuxenledning vid grovmotoriska aktiviteter, 30. Vuxnas ledning av barn och 31. Normer 
för samvaro. En av pedagogerna är frånvarande denna gång och jag hade tagit del av hennes 
skattningsresultat.  

Vi talar om regler på avdelningen utifrån 31. Normer för samvaro och hur pedagogerna samverkar då 
det gäller regler. Sara tror att det är bra om det finns vissa olikheter då det gäller gränser:

Jag tror att barnen vet ungefär var de har oss. Så är det ju, vi har lite olika gränser och det är 
väldigt viktigt att vi har olika personligheter som barnen möter. (Sara) 

Pia fortsätter resonemanget: 

Men ibland är man ju tvungen att säga nej till barnen då de prövar att springa från den ena 
pedagogen till den andra för att få sin vilja igenom. (Pia)

Då konfliktlösning är ett tema på förskoleavdelningen talar vi kring ämnet under ett långt samtal, 31. 
Normer för samvaro. Pedagogerna är engagerade och det finns en vilja att barnen ska lära sig att lösa 
mindre konflikter. Barnen ska uppmuntras att själva sätta gränser för sina kompisar och givetvis ska 
pedagogerna finnas där som stöd. Petra berättar om den gången två pojkar hittade en trasig reflex på 
vägen hem från skogen: 

Den ena pojken såg den först och den andre pojken tog den först. Vi tog med reflexen till förskolan
och pojkarna var så upprörda att de storgrät båda två. På avdelningen hade vi ett råd och 
kompisarna fick komma med idéer på hur man skulle kunna lösa konflikten. Det gick ju inte att 
dela reflexen, den skulle ju gå i tusen bitar. Till slut löste den ena pojken konflikten genom att vilja
byta reflexen mot en sak som han hade på sin hylla. (Petra)
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Sara tycker att barnen måste få ha möjlighet att pröva sina hypoteser och det är viktigt att inte skynda 
på processen utan de måste få tid att pröva:

Vi vuxna vet ju så mycket, vi är ju konkreta med så mycket erfarenhet och det har ju inte barnen, 
de måste få pröva. (Sara) 

Att man som vuxen kan stötta barnens lek hade pedagogerna flera exempel på. Bland annat då barnen 
ville göra en gungbräda och Sara hämtade ett stabilt rör som kunde bära upp den planka som barnen 
hade hittat. Petra berättar också om hur hon verbalt stöttar ”bussleken”: 

Barnen hade packat väskorna fulla och nu skulle de åka buss. Jag frågar vart de ska åka? Med 
vilken buss?  Var ligger busshållplatsen? Barnen ville åka till affären med alla väskorna. Det blev 
en rolig lek och jag ställde frågor som tog leken vidare. (Petra) 

Pedagogerna talar om hur det går till när man håller uppsikt över en hel avdelning och hur man stödjer
varandra för att arbetet ska bli meningsfullt för både barn och pedagoger: 

Om jag sitter här och spelar ett spel och jag vet att Pia och Sara är här på avdelningen, då lyfter jag
inte upp huvudet lika ofta och skannar av som jag skulle ha gjort om jag skulle vara ensam. (Petra)

Om man är ensam får man stänga dörren ibland så att man avgränsar avdelningen. (Sara) 

Simultankapacitet är en egenskap som kan ses som nödvändig för ett arbete inom förskolan.       
På avdelningen finns många barn och flera situationer att hantera samtidigt och det är som ett 
växelspel när pedagogerna läser av varandra och de behov som finns på avdelningen.

Mina kommentarer

Jag har sett att pedagogerna visar intresse för barnens lek och deltar samt utvecklar den vid behov. Det 
är synligt att pedagogerna arbetar med konfliktlösning i barngruppen och exemplet med reflexen tyder 
på ett samspel mellan barn och pedagoger. Hur ska pedagogerna gå vidare med konfliktlösning på 
avdelningen? 

   

Samtal 3. 

Det tredje samtalet inleder jag med några tankar om inkludering från boken Specialpedagogisk 
forskning. En mångfasetterad utmaning av Ann Ahlberg (2009). Det handlar om hur man kan se på 
olikhet och barn i behov av särskilt stöd. Jag vill aktualisera de här tankarna när perspektivet 
inkludering och barn i behov av särskilt stöd ingår i min studie. Pedagogerna har flera exempel på hur 
de tänker och bemöter barn i behov av särskilt stöd. De berättar att barnen ges tid att uttrycka sig, att 
de får möjlighet att pröva själva i olika situationer för att kunna dra egna slutsatser och att 
pedagogerna räknar med alla barn, trots olika förmågor och behov. 

Samma pedagog som var frånvarande förra gången var även frånvarande denna gång på grund av ett 
tjänsteärende. Denna gång reflekterar vi över punkterna 32. Samspel mellan personal och barn och 33.
Samspel mellan barn som beskriver samspelet mellan barn och pedagoger, hur pedagogerna 
samarbetar och samspelar och hur pedagogerna erbjuder barnen reella samspelssituationer. 

Pia resonerar kring bemötandet av Leo, som inte kan kommunicera via tal och hur man ständigt 
behöver ha pojkens behov i åtanke:

Så klart att man behandlar Leo som lika värdefull som de andra barnen, även om jag inte kan få de 
muntliga svaren i från honom. Igår berättade jag till exempel en saga med de stora barnen och Leo 
låg på madrassen. När jag läste tänkte jag på att de andra barnen kunde se bilderna men att han inte
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kunde se något därifrån madrassen. Jag valde att berätta om bilderna och hålla upp boken för att 
han skulle se också. Leo log hela tiden. (Pia)   

Leo behöver regelbunden träning för att må bra. Det är inte bara barnskötarresursen Elsa som 
tränar med Leo utan träningsmoment utförs även av avdelningspedagogerna.                               
Pedagogen Sara berättar om ett träningspass med Leo: 

Jo igår var vi här på avdelningen och Leo tränade med sin gåstol i korridoren. Det är lättare att 
träna i den långa korridoren, på avdelningen är det så mycket grejer och han krockar men han är 
även härinne och sparkar sig fram i gåstolen. Jag vet inte om jag körde slut på honom igår det blev 
många sträckor i korridoren. Leo ville verkligen och han var alldeles svettig. Han behövde bara gå 
45 minuter igår annars brukar det vara 1 timme. (Sara)

Pia har en hörselnedsättning och uttrycker sig tydligt till barnen för att de ska förstå hennes situation. 
Barnen får genom Pia lära sig respekt för någon med hörselnedsättning och det bidrar till förståelse för
olikheter i barngruppen.

Vi kom åter att tala om hur man bemöter konfliktsituationer i barngruppen. Pedagogerna har valt 
konfliktlösning som ett utvecklingsområde på avdelningen och vill att barnen ska lära sig att lösa 
mindre konflikter på egen hand:                                         

Vi har skrivit i vår terminsplanering att barnen ska lösa konflikter själva. (Petra)                              

Vilket är väldigt svårt och där fick vi kommentarer från ledningen och vi menar mindre konflikter. 
(Sara) 

Vissa saker tycker jag att barnen måste börja öva på. Om Klara tar Marios väska och Mario bara 
sitter och gråter. Barnen måste lära sig att säga ifrån och jag tycker att de har blivit bättre på det. 
Som pedagog ska man uppmuntra barnen att sätta gränser. (Petra)

Vi talar vidare om hur ett socialt beteende utvecklas hos barnet med hjälp av pedagogerna som sörjer 
för att barnen ska få tillfällen att arbeta tillsammans:

Barnen är tillsammans vid dukning, i ateljén, de är mycket tillsammans vid bygg och konstruktion.
De tittar på sina målningar och inspireras av varandra. (Petra) 

Sara påpekar att det är viktigt att alla barn ska ha en vän och att hon ser barn som inte har så 
många vänner och det kan räcka med att barnet får en vän. Det kan vara en konflikt inombords 
som inte är löst och det färgar umgänget med andra, säger Sara och ibland måste man jobba mer
med att barnet ska få vänner och ibland går det lättare.

Pedagogerna ser till så att barnen inte saknar vänner och hjälper till att skapa nya relationer vid behov. 
De erbjuder barnen ett arbete tillsammans och samspelsaktiviteter.

Mina kommentarer

Borgunn Ytterhus (2003) menar att: ”den relationella samexistensen med andra människor i vår 
omgivning kan ses vara avgörande för hur vi mår. Att ha en vän innebär tillhörighet till någon 
och därmed ett avstånd till vissa andra. Vänner är dock inte något man får; vänskap etableras 
genom möten med andra och mödosamma allmänna samverkansprocesser” (a.a.s. 30). 
Pedagogerna försöker skapa situationer för samarbete och samspel. Barnen är vana vid att 
hjälpa varandra, till exempel då en kompis är skicklig på att bygga till exempel lego och kan 
lära ut hur man bygger högt. 

Vi talar om inkludering och hur pedagogerna tänker kring de barn i behov av särskilt stöd som 
vistas på avdelningen. Arnér och Tellgren (2006) menar att inom specialpedagogiken utgår 
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inkludering i hög grad från ett relationellt perspektiv och det är i mötet mellan individer och den
omgärdade miljön som både möjligheter och svårigheter kan skapas (a.a.). 

Hur man väljer att arbeta med ett barn med funktionshinder är verkligen avgörande för barnets 
utveckling.  På avdelningen har Leo en central position och har möjligheten att se och samverka med 
pedagoger och barn. Palla (2011) menar att det krävs individuella lösningar så att barnet kan koppla av
och för det annorlunda beteendet inte ska bli så märkbart (a.a.). Jag ser under mina besök i förskolan 
att barnskötarresursen Elsa inte arbetar isolerat med Leo utan att han ingår i gemenskapen. 
Pedagogernas inställning är att barnets förmågor ska tas tillvara och stärkas, istället för att fokusera på 
de begränsningar som finns. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) menar att skolor 
som utgår från barnet i centrum, är en utbildningsbas för ett samhälle som respekterar människors 
skillnader och värdighet.

Samtal 4. 

Vid det förra samtalet avslutas genomgången av ECERS- utvärderingen så vi talar om 
kommunikationsstöd den här gången. När jag prövar bilder som kommunikationsstöd tillsammans 
med pojken Kim, känns det som om vi har hittat en kommunikationsform som fungerar. Även Kims 
kompis Kalle är med och vi berättar en saga tillsammans. Sagan inleds med en måltid med olika 
sorters mat, grönsaker och frukter att benämna. Därefter hamnar vi ut i skogen där både större och 
mindre djur kommer fram och båda pojkarna frågar efter björnen som tydligen är viktig i 
sammanhanget. Vi leker att vi tar flygplanet och reser till Afrika för att besöka de afrikanska djuren. Vi
talar huvudsakligen om djur, svenska och afrikanska. Barnens tankar och frågor finns kring djuren och
djurens förhållande till varandra. Det finns både välkända djur och djur som är lite obekanta för Kim 
och Kalle men djuren är vänner och samspelar med varandra. 

Pedagogerna är positivt inställda till mitt arbete med bildsagan och det är tydligt att bilderna ger Kim 
ett stöd för talet. Vi talar vidare om Kim och på vilket sätt man kan stödja honom då det gäller språket:

Ipad är han intresserad av. Talpedagogen hade förslag på bra appar som han kunde jobba med. Kim
har en längtan att kommunicera, men han kan inte. Igår så åt vi mellanmål och han försökte prata 
och det lät helt obegripligt. (Sara) 

Jag frågar om Elsa har något eget bildmaterial som skulle kunna användas tillsammans med Kim. Elsa
använder sig av ett annat slags kommunikationsstöd tillsammans med Leo. Det är ett bildsystem där 
man kan avläsa ögonens riktning och därmed bildval. Pedagogerna lyssnar intresserat när Elsa 
beskriver den bildteknik hon ibland använder tillsammans med Leo. Både Elsa och pedagogerna 
tycker att Leo är tydlig med sin mimik och att det oftast är lättare att tolka honom utan hjälp av just 
denna bildteknik. Vi talar om Leo och hans situation på avdelningen och jag återger vad pedagogerna 
har sagt om inkludering och samspel i tidigare samtal.  

Vi talar om de möjligheter och de behov som finns samt den lyhördhet och den anpassning som 
kännetecknar arbetet med Leo. I en av barnintervjuerna resonerar två flickor om när avdelningen tog 
en provtur med rullstolen på bussen, för att se så att det gick bra, en test tur inför en utflykt:

Vi sa ju till barnen att det måste gå bra med rullstolen. Vi ville inte utelämna Leo på något sätt utan
det är själva rullstolen som måste få plats på bussen. Därför åkte vi på en provtur. (Petra)

Petra berättar att de involverar Leo i olika aktiviteter trots att han själv inte kan delta fysiskt. Vid
ett tillfälle var det en lek utomhus där han var med och bestämde innehållet i leken:

Barnen ser att han har lekförmågan och viljan och pedagogerna har ett ansvar att skapa möjligheter
för honom i leken. Det är ju ofta barnen som ser möjligheterna när förutsättningarna ser 
annorlunda ut och det är härligt när han får känna att han är med! Det gäller ju att få med honom i 
alla möjliga situationer. (Petra)
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Han är ju född med sina begränsningar men han är så glad ändå. Han visar sådan glädje med sitt 
ansiktsuttryck. (Sara)

Jag tror att det har och göra med vår inställning till honom. Vår inställning är inte 17 barn och Leo 
utan vi har 18 barn på avdelningen. (Petra)

På tavlan i köket skriver vi upp Leos namn trots att han sondmatas. (Pia)

Jag tycker att det visar vår inställning. (Petra)

Elsa talar om hjälpmedel till Leo, om ett målarstöd som skulle vara bra för honom och som skulle 
kunna köpas in. Petra svarar genast att hennes man skulle kunna konstruera ett målarstöd till honom. 

Mina kommentarer

Det finns ett personligt engagemang samt kunnande hos pedagogerna och det bidrar till en 
öppen inställning till olikhet som gynnar hela gruppen och inte bara Leo. Pedagogerna agerar 
och handlar utifrån de styrdokument som finns i verksamheten. Människans lika värde 
förekommer i förskolans läroplan (Lpfö 98,10):                                                                              

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.(a.a.s.8)

Lutz (2014) menar om man letar efter de generella lösningarna på grupp eller organisationsnivå 
kan det medföra att enskilda barn inte behöver vara tvungna att ses som annorlunda. Den sociala
integreringen främjas på så vis om man utgår ifrån ett inkluderingsperspektiv (a.a.). En av 
pedagogerna på avdelningen har en hörselnedsättning och det finns en öppenhet och en insikt 
om olikhet som bidrar till den positiva inställningen till funktionshinder på avdelningen. Enligt 
Svenska Unescorådet (2006) är det positivt att anställa lärare som har funktionshinder vilka kan 
fungera som förebilder för barn med funktionshinder.

Vi samtalar om bildstöd för kommunikationen och jag frågar Elsa om hon använder sig av 
kommunikationsstöd som till exempel bliss, nilbilder eller pictogram. Hon har ju ett annat bildsystem 
med Leo men bliss skulle kunna passa Leo eftersom det riktar sig till människor med motoriska 
funktionsnedsättningar och kräver en relativt hög begåvningsnivå ( Svensson Höstfält, 2011).

Samtal 5. 

Inför det femte och sista samtalet har jag gjort en sammanfattning och räknat ut ett medelvärde för 
området samspel. Eftersom medelvärdet ligger högt, kommer vi fram till att området samspel är ett 
ämne som passar väl in på avdelningens inställning och strävan mot barns lika värde. Vid detta samtal 
återknyter vi till de tidigare samtalen och gör en utvärdering. Haug (2003) menar att utvärdera medför 
ständigt att bedöma ett tillstånd eller en situation i förhållanden till normer och/eller värden.                 
Vi talar också om att använda TAKK i barngruppen. 

Jag har fått godkännanden av barnen och redovisar alla barnintervjuer under sista mötet.                   
Att jag väljer att presentera intervjuerna vid det sista samtalet beror på att jag inte var klar med alla 
intervjuer tidigare. I intervjuerna framgår det några barns syn på inkludering, barnens samspel med 
pedagogerna och konfliktlösning.
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Pedagogerna noterar glatt att de i barnens ögon är lekfulla vuxna, att sagoläsningen är uppskattad och 
eftersom avdelningen satsar på barnlitteratur är det roligt.                                                                        
Tankar om konfliktlösning finns även hos flickan Vera som ser ett större barn som en möjlighet när en 
konflikt uppstår. Flera barn berättar om fantasifulla lekar när barngruppen besökte skogen och Pia 
säger att avdelningens skogsutflykter inbjuder till fantasifull lek, då skogsmiljön inte är tillrättalagd. 
Ett av barnen berättar om den gången de åkte på en busstur för att pröva Leos rullstol. Pedagogerna är 
glada att barnet hade tagit fasta på att syftet med bussturen var just att pröva rullstolen och inte att 
hänga ut Leo och hans behov. 

Utifrån en inspirerad aktionsforskningsansats kan man säga att de förändringsmöjligheter som vi har 
sett är: ett fortsatt arbete kring barnens konfliktlösning, att pedagogerna ska fortsätta att lyfta fram 
barn i behov av särskilt stöd i gruppen så att ingen ska bli marginaliserad och att fortsätta stödja 
samspelet i olika situationer mellan barnen.  

När jag berättar sagan med bilderna som stöd för talet så är Kim avstressad och bilderna hjälper 
honom att fokusera på handlingen. Sara berättar att Kim kan ha svårare att tala beroende på 
situationen: 

Det är lite situationsbestämt i vilka situationer han pratar mer. Han pratar bättre i en lugn miljö då 
han inte känner sig stressad. För om man har en talsvårighet blir det bättre i en lugn miljö. (Sara)

Vera är ett annat barn som pedagogerna har funderingar kring. Hon är samtidigt ett av de mest aktiva 
barnen under intervjuerna. Pedagogerna har beskrivit henne som frånvarande, har svårt att lyssna samt 
är mycket fantasifull. När jag berättar om Veras deltagande i de två intervjuerna, känner pedagogerna 
igen hennes fantasifullhet. Pedagogerna tycker samtidigt att hon framstår som allvarlig och 
eftertänksam när jag berättar om samtalet som rör konfliktlösningen. Vera trivs med att bli intervjuad, 
att vara i fokus och mitt intryck är att hon är lätt att samarbeta med. Den okoncentration som 
pedagogerna beskriver ser jag inte under våra samtal. Flickan kan framstå som disträ på avdelningen, 
sitter ofta i egna tankar och kan vara svår att utmana. Hon kan koncentrera sig under långa stunder om 
det är något som intresserar henne. Petra konstaterar att Vera är klok och det är utmaningar som hon 
behöver. 

Jag talar med pedagogerna om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK.        
Elsa som är barnskötarresurs berättar att hon använder tecken i samband med de besök hon och Leo 
gör på habiliteringsverksamheten, två dagar i veckan. Hon använder även tecken på förskolan med 
Leo. Pia och Sara berättar att de också har grundläggande kunskaper om TAKK och eftersom det finns
behov av tecken på avdelningen skulle det vara bra om det börjar praktiseras i barngruppen.                 

Mina kommentarer

I förskola och skola möter vi ofta barn med koncentrationssvårigheter som kan vara ett otydligt funktionshinder 
för en utomstående:

Barn som har tydliga funktionshinder, som rörelsehinder eller syn- och hörselnedsättningar, utgör 
en liten del av alla barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En grupp som är betydligt större utgörs
av barn som har koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter eller psykosociala svårigheter.
(Skolverket, 2008).  

Dalen (2007) menar att många barn tolkar det som positivt att vuxna inte försöker förbättra och 
lägga till rätta det som ett barn säger eller gör. Det kan vara en orsak till att barn faktiskt påstår 
att de tycker om att bli intervjuade (a.a.). Det kan mycket väl stämma in på Vera som ledigt 
svarar på mina frågor. Jag fick bra kontakt med Vera och det märktes att hon tycker att våra 
samtal är trevliga. För att kunna ha en bättre uppfattning om henne hade jag behövt observera 
henne under en hel dag. Vera är en flicka som kan framstå som okoncentrerad och vara svår att 
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fånga upp i verksamheten men om hon finner något intressant kan hon koncentrera sig under en 
lång tid. Petra nämnde också att hon är intelligent och behöver utmaningar där efter.

Om arbetslaget kan praktisera tecken i verksamheten så kan det bidra till förändringsmöjligheter för 
flera barn på avdelningen. Hansen, Johansson och Thieme (2014) har erfarenhet av barn som nyss har 
kommit till Sverige och har lärt sig tecken i kombination med det svenska språket. De har på så sätt 
lärt sig svenska snabbare (a.a.). Eftersom barngruppen består av flera barn med svenska som andra 
språk så tror jag att TAKK, skulle kunna bli ett stöd även för svenska språkets utveckling. 

Teman i pedagogernas samtal 

Att uppmuntra barnen att lösa konflikter 

Konfliktlösning är ett utvecklingsområde på avdelningen. Vi har diskuterat utifrån exempel där barnen
i konflikt fått stöd av kamrater och även ett stöd till viss del av pedagogerna. Petra uttrycker att det är 
nödvändigt att man som pedagog måste uppmuntra barnet till att själv våga sätta gränser och att kunna
säga ifrån till sina kompisar när det behövs.

Engagemang i verksamheten 

Det finns ett tydligt engagemang hos pedagogerna. De arbetar för samspel och hjälper till att skapa 
samspelssituationer där barnen och även de vuxna kan mötas. Pedagogerna strävar efter att skapa en 
trivsam atmosfär på avdelningen där alla barn ska känna sig omtyckta. Då det gäller Leo finns 
samtliga pedagoger där för honom och det betyder att han har flera vuxna att knyta an till. 
Pedagogerna lyssnar aktivt till barnen och stöttar leken vid behov. De tänker ut kreativa lösningar på 
problem, till exempel när de testade Leos rullstol på bussen.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK 

Jag har haft de inledande tankarna om att använda TAKK i barngruppen. Kim har en språkstörning och
svarar bra på bildstöd. Skulle tecken kunna hjälpa honom ytterligare?    

Elsa har kunskaper om TAKK och använder tecken två dagar i veckan på habiliteringen med Leo.        
Elsa möter då även fler barn i behov av särskilt stöd och att använda kommunikationsstöd är en 
självklarhet. Pedagogerna Sara och Pia har båda grunderna för TAKK. Varför har då inte behovet av 
tecken upptäckts tidigare på avdelningen? Barngruppen är ny för hösten och pedagogerna har inte 
riktigt fått syn på behoven än, även om kompetens finns för teckenutövning. På ledningsnivå har man 
inte heller uppmärksammat behovet av TAKK eftersom det är i höst som både Kim och Leo har bytt 
avdelning. 
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Jämförelse av skattning med ECERS – instrumentet, tabell 1:

Samspel Petra  Pia Sara Elsa Sofia
29. Vuxenledning vid grovmotoriska aktiviteter 7 7 6 7 7
30. Vuxnas ledning av barn 7 7 6 7 7
31. Normer för samvaro 7 7 7 4 4
32. Samspel mellan personal och barn 7 7 7 7 7
33. Samspel mellan barn 7 7 7 7 7

Medelvärde, exklusive extern bedömare: 6,75 av 7
Medelvärde, inklusive extern bedömare: 6,68 av 7

Tabell 1. Den enskilda skattningen av de fem punkterna i området samspel samt uträkning av 
medelvärdet för området.

Förklaring till tabell 1. 

Utvärderingen baseras på den nuvarande situationen på avdelningen. Utvärderingsskalan sträcker sig 
från 1 som står för otillräcklig och fortsätter till 3 som är minimal, 5 som är god och till 7 som är 
utmärkt. Däremellan finns mellanvärden 2, 4 och 6. Var och en i arbetslaget har skattat oberoende av 
varandra och resultatet har varit vårt diskussionsunderlag i gruppsamtalen. Resultatet är samstämmigt, 
även mitt resultat som extern bedömare stämmer väl överens med arbetslagets resultat. Punkt 31 
verkar vara en tolkningsfråga då Elsa som inte arbetat så länge i arbetslaget och jag som extern 
bedömare inte riktigt vet hur det förhåller sig på avdelningen. Enligt tabellens resultat så ligger 
avdelningens kvalitetsnivå högt, då det gäller området samspel. Medelvärdet utan extern bedömare 
6,75 av 7 och medelvärdet med extern bedömare 6,68 av 7 som visar på en mycket god nivå.

Barnintervjuer

Under denna rubrik gör jag sammanfattningar av de barnintervjuer som jag har genomfört med barnen 
på avdelningen. Jag genomförde sammanlagt tretton intervjuer men kommer att göra en 
sammanfattning av de fem intervjuer som gäller barnen Kim, Leo och Vera som är tre barn med olika 
behov av särskilt stöd. De frågeområden som jag väljer för intervjuerna utifrån samspel är till 
exempel: lek enskilt eller i grupp, lek med pedagoger, sagoläsning och gemensam vila, skogsutflykt, 
bussutflykt och konfliktlösning på avdelningen.                                                     

Samtal 1.

34



Från början är Leo reserverad när han träffar mig och jag får en förklaring att det beror på alla nya 
människor som han ständigt möter inom vården. Jag besöker avdelningen vid flera tillfällen och han 
accepterar mig så småningom. Nu ler han emot mig när jag kommer in på avdelningen.

Närvarande vid den här intervjun är Leo som fyra år gammal och barnskötarresursen Elsa. Elsa är med
under intervjun för att hon känner Leo väl och kan tolka vid behov. Jag har valt ja och nej frågor till 
Leo eftersom han inte kan tala men han kan mima tydligt. Elsa lyfter honom från rullstolen till soffan, 
avdelningen är tom under förmiddagen och en lämplig plats för en intervju. Först frågar jag Leo om 
han känner sig glad när han kommer till avdelningen på morgonen? Han svarar med ett leende. Elsa 
hjälper till under intervjun och förstärker och omformulerar några frågor så att Leo förstår och kan 
svara. Bland annat så frågar jag om kompisar på avdelningen och eftersom Leo inte varit på 
avdelningen under så lång tid är det svårt att svara på frågan. Elsa påminner Leo om att han känner en 
flicka som han tycker mycket om. Jag har varit ute på gården vid några tillfällen och sett att Leo kan 
spela fotboll, när han sitter i gåstolen. Jag frågar honom om han tycker om att spela fotboll? Det gillar 
han. Jag frågar om kontakten med pedagogerna på avdelningen och jag frågar om en pedagog i taget. 
Leo visar tydligt att han uppskattar dem alla fyra. När jag frågar om vad han tycker om att gunga som 
är en samspelsövning, ger han upp ett glädjetjut. 

Samtal 2.

Kim intervjuas tillsammans med en kompis Kalle. Pojkarna är fyra år gamla. Kim som har svårigheter 
att tala, försöker göra sig förstådd men det är svårt att förstå vad han menar. Jag tar hjälp av Kalle som 
är med på noterna och fungerar som ett tolkningsstöd. Kim svarar i stort sätt med ett kort ja, på alla 
frågor och vill inte samtala ytterligare. Däremot vill han måla med färgerna som står på en hylla 
bakom mig och han vill även leka och pekar in i lekrummet. Den här intervjun ger honom inte mycket 
eftersom jag inte lyckas att engagera honom. Jag börjar fundera över ett kommunikationsstöd för Kim.

Samtal 3. 

Jag intervjuar Vera tillsammans med Åsa. Båda flickorna är fem år. Vera är talför och svarar raskt på 
frågor och följdfrågor. Av frågorna som jag ställer är flera frågor om gemenskapen på avdelningen och
Vera svarar att det är kul att leka flera barn tillsammans. Det är kul när pedagogerna är med och leker 
ibland och att pedagogerna är lite busiga. Vera tycker mycket om sagoläsning och de brukar sitta i det 
lilla rummet med kuddarna. Hon minns saker som hon gjort tidigare och berättar om när de åkte buss. 
Vera berättar att det skulle bli en utflykt i veckan efter och pedagogerna ville se så att rullstolen fick 
plats på bussen. Åsa berättar att de provåkte med bussen för se så att Leos rullstol fick plats. Därefter 
samtalar vi lite om Leo och vad han skulle kunna göra på utflykten och tjejerna har flera idéer. Vera 
förklarar för mig att han kan leka och att han spelar fotboll. Åsa ger mig ytterligare en förklaring av att
kroppen bestämmer över benen, så de kan röra sig. Leo kan ju röra benen när han sitter i gåstolen. 
Kommentarerna kan vara exempel på hur flickorna använder sig av ett inkluderande synsätt.

Samtal 4.

Jag intervjuar Vera igen tillsammans med Lisa. Båda flickorna är fem år. Det finns några nya frågor 
om samspel med anknytning till konfliktlösning, som tjejerna får svara på. Jag vill höra hur mycket de 
anser sig kunna lösa konflikter på egen hand, utan inblandning av pedagoger. Vera säger först att 
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konflikterna skulle bli större om inte pedagogerna kommer och sätter gränser. Både Vera och Lisa talar
om pojkar som slåss. Men efter en stund säger Vera att det kan finnas ett stort barn som kan hjälpa till 
vid konflikten. Ett stort barn som hon ser som förnuftig och kapabel att skipa rättvisa. Sedan säger 
Lisa att pedagogerna brukar bestämma att bara två barn i taget får leka i ett visst rum och att det löser 
konflikten. Jag frågar om pedagogerna brukar skrika högt till barnen men tjejerna skakar på huvudet.

Samtal 5.

Jag berättar en saga tillsammans med Kim och Kalle med hjälp av bilder som jag har förberett.  Kim är
delaktig den här gången och det blir en spännande historia. Det visar sig att Kim har mycket lättare att 
uttrycka sig nu när det finns ett stöd till talet genom bilder. Den här aktiviteten är inte relaterad till 
samspel på samma sätt som övriga intervjuer utom att djuren på bilderna samspelar med varandra. I 
den här aktiviteten använder jag mig av egna bilder bland annat på vilda djur, både svenska och 
afrikanska. Även Kalle lever sig in och han säger att vi reser till Australien, upprepade gånger. 

Teman i barnens samtal

Här presenteras fyra teman vilka är en del av det som barnen har berättat utifrån samspel.

Kontakten med pedagogerna är lekfull

Nästan alla barn beskrev pedagogerna som lekfulla. Barnen talade om pedagoger som skojade och att 
det var högt till tak på avdelningen:

Kim bad om att få ett långt papprör som lutades mot soffan och som fick bilarna att åka fort ut i 
rummet.(Pia)  

Vetgirighet 

Barnen är vana vid att samtala och komma med frågor och de är också vana vid att fundera och ta 
ytterligare ett perspektiv på det som händer. Barnen är vetgiriga och det märks att de utmanas att 
tänka och är vana vid att samtala. Citatet är hämtat från när jag berättade en saga tillsammans med
Kim och Kalle och använde kommunikationsstöd i form av bilder: 

Grodan bor i vatten. (Kim) 

Konfliktlösning

Eftersom konfliktlösning är ett utvecklingsområde på avdelningen så har barnen erfarenheter av att 
lösa konflikter. Den gången pojkarna rök ihop om en reflex så kallade pedagogerna till ett råd och 
barnen fick möjligheten att förstå och se hur man kan lösa en konflikt.
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Pedagogerna framhåller att barnen själva ska uppmuntras att hantera konfliktsituationer, mindre 
konflikter. När jag intervjuar Vera tycker hon först att det var helt omöjligt att lösa konflikter på egen 
hand men efter en tids betänketid kommer hon på att man kan ta hjälp av ett äldre barn som uppenbart 
kan sätta gränser och klara ut situationen: 

Då om det skulle vara större barn här då skulle de prata med honom. (Vera)

Avdelningen har flera barn som har börjat efter sommaren och gruppen har ännu inte blivit en grupp. 
Det uppstår konflikter ibland och pedagogerna arbetar för sammanhållningen i gruppen.  

Bilder och sagoläsning gynnar språket

Bilder som stöd till talspråket prövar jag med Kim och Kalle. Det är en saga som vi berättar 
gemensamt med stöd av bilder. Kim som visat sådant ointresse vid den första intervjun har den här 
gången en helt annan inställning till samtalet. Det hade varit spännande att prova kommunikationsstöd 
med Kim. Nilbilder hade antagligen fungerat bra och kanske även pictogrambilder som i och för sig 
vänder sig till människor med kognitiva svårigheter (Svensson Höstfält, 2011). För barn med 
språkstörning är det viktigt med ett stöd för talet. 

Elever som har en annan kommunikativ form (till exempel tecken som stöd, blindskrift, bliss, 
pictogram) eller olika slag av teknisk utrustning för att hantera kommunikationen, får de använda 
sig av dessa alternativ? Har lärare lärt sig att använda elevens kommunikativa form samt 
hjälpmedel? Erbjuder lärarutbildningarna kurser inom dessa områden? Skolledarna vad kan de och
vilken förståelse finns för olika kommunikativa former? (Florin & Swärd, 2014,s.121)

Sagoläsning tycker barnen mycket om och på avdelningen finns två rum för just sagoläsning. 
Pedagogerna tycker att de satsar på sagor och berättelser och att det är lite som ett signum för 
avdelningen. Även de äldre barnen uttrycker att det var skönt att vila en stund efter sagan.                
Kim sitter och bläddrar i en bok med bilder från djungeln:

Det här är apa! (Kim)                                                                                                                            

Mina kommentarer

Det finns ett engagemang hos pedagogerna då det gäller barnens lekar och de bemöter barnen och 
deras verklighet på ett respektfullt sätt. Då det gäller arbetet med barn med svenska som andra språk så
har pedagogerna erfarenhet av en flerspråkig miljö och kunskap om svenska som andra språk. Det 
skulle vara värdefullt att på förskoleavdelningen köpa in bilder som kan användas i verksamheten. 
Tvåspråkiga barn kan behöva stöd och träning i svenska och barn som Kim skulle dra nytta av 
kommunikationsstöd.   

Barnen är ganska medvetna om hur man samspelar och samverkar. Jag ser att barnen lär av varandra 
och att pedagogerna uppmuntrar barnen att visa varandra hur man kan använda till exempel 
magneterna eller bygga ett torn i lego. 
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Diskussion

Det övergripande syftet med projektet och min uppsats har varit att undersöka om hur ett antal 
förskolor kan bidra till möjligheter för förändring ur ett inkluderande perspektiv för alla barn och varje
barn. Mitt delsyfte har varit att visa på hur några pedagoger och barn beskriver området samspel i en 
inkluderande förskolemiljö. För att uppnå syftet har jag undersökt hur barnen och pedagogerna 
beskriver verksamheten utifrån området samspel och vi har arbetat utifrån en inspirerad 
aktionsforskningsansats. 

Jag kommer även att granska de metoder som använts för att uppnå syftet och besvara 
frågeställningarna i denna studie.

Frågeställningarna i denna studie är: 

Hur tolkar pedagogerna området samspel i ECERS – metoden?       

Hur tolkar pedagogerna området samspel i ett inkluderingsperspektiv?                                                  

Vilka möjligheter och svårigheter beskriver pedagoger och barn inom området samspel?                      

Vad fodras för att barn och pedagoger ska bli samspelande individer i en skola för alla?                       

Hur blir barnen delaktiga då förskolans inkluderande verksamhet skapas? 

Metoddiskussion

Här diskuterar jag valet av metod, forskningsansatsen, studiens genomförande samt reflekterar över 
etiska aspekter inför, under och efter arbetet. Hur blev det? Kunde någonting ha gjorts annorlunda? 
Även den roll som jag har haft under arbetet med studien, diskuteras.

Jag har använt mig av flermetodsforskning i denna studie och jag anser att det finns en trovärdighet i 
arbetet (Bryman, 2011). Med det menar jag att jag har kunnat presentera en kvalitativ forskning 
innehållande reflekterande samtal och barnintervjuer. Jag har även kunnat redovisa den kvantitativa 
delen med hjälp av ECERS- skalan i en tabell. Det har funnits behov av att använda båda metoderna i 
en mix där delarna samspelar. 

I det empiriska materialet ingår fem gruppsamtal med förskolepedagoger och tretton samtal med barn 
mellan tre och sex år. Av dessa samtal använde jag mig av fem samtal med Leo, Kim och Vera i 
analysen i resultatdelen. I samtalen med barnen använde jag mig av följdfrågor och i ett fall av bilder 
som stöd för talet. För att få barnens samtycke till barnintervjuerna enligt samtyckeskravet, forsknings 
etiska aspekterna samt för att lära känna barnen var jag närvarande i verksamheten under tre dagar Jag 
har som extern bedömare skattat verksamheten vid aktuell avdelning utifrån området samspel i 
ECERS – metoden. Arbetslaget har oberoende av varandra skattat sin egen verksamhet inom området 
samspel och jag har sammanställt resultatet i en tabell. Data har samlats in från aktuell 
forskningslitteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Jag har ingått i en projektgrupp vid 
Stockholms universitet och vi har tillsammans med vår projektledare Eva Siljehag diskuterat arbetet 
med uppsatserna. Samtalen med pedagogerna och intervjuerna med barnen resulterade i en stor mängd
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empiriskt material att bearbeta och det har tagit tid att transkribera och analysera. Jag tror att en studie 
av den här omfattningen behöver ett rikt datamaterial för att resultatet ska bli nyanserat. Bryman 
(2011) menar att trovärdigheten ökar om man belyser alla samtal och därefter tematiserar. 

Mötet med Leo fick vara på hans villkor och i början av vår kontakt var han reserverad och blev 
ledsen om jag gick fram för fort. Utifrån de forsknings etiska aspekterna försökte jag genom att vara 
tydlig fråga honom om han ville lämna sitt samtycke till barnintervjuer, vilket han ville. Jag kom Leo 
nära under intervjun då jag utgick från samspel i ECERS - metoden. Det är i sammanhanget viktigt att 
maktförhållandet inte blir till min fördel utan att barnet ses utifrån sina möjligheter och sina styrkor. 
Under intervjun kunde man se på Leo att han njöt av att vara den som svarade på mina frågor.

Då det handlar om Kim som genomgår en utredning på grund av språkstörning, märkte jag snart att ett
kommunikationsstöd skulle kunna hjälpa honom att uttrycka sig. 

Gruppsamtal 

Det har varit givande att leda gruppsamtalen i förskolan och att få ta del av pedagogernas synsätt och 
ambitioner för verksamheten. Arbetet med aktionsforskning har varit en bra övning för mig som 
blivande specialpedagog och jag har också övat på min roll som samtalsledare. Aktionsforskning som 
metod har varit berikande även om min ansats inte ledde till mer än en inspiration av aktionsforskning.
Jag har talat om förändringsmöjligheter med pedagogerna men inte drivit fram dem till de aktioner 
som egentligen skulle ske under aktionsforskningen. Jag har lyssnat aktivt men inte varit så drivande 
när det gäller att fånga upp och synliggöra deltagarnas förslag till utveckling. Vad beror det på? Jag 
upplevde min samtalsledarroll som spännande men tror att jag blandade ihop rollerna en aning, 
rollerna som samtalsledare och aktionsforskare. Det resulterade i att rollen som samtalsledare blev 
tydlig och att rollen som aktionsforskare blev otydligare. Rönnerman (2010) menar för att nå 
utveckling med aktionsforskning krävs tid och förmåga att ta till vara den professionella kompetens 
som finns samt att utmana och utveckla den (a.a.) Pedagogernas engagemang som framkom under 
tematiseringen i analysen av samtalen, går som en röd tråd genom hela arbetet. Jag har sett en vilja att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för det enskilda barnet. Avdelningen arbetar för inkludering och 
för att synliggöra alla barn och varje barns behov i verksamheten. Jag upplever att våra samtal varit 
bra då pedagogerna haft möjligheter att reflektera tillsammans.                                                    

Intervjuerna med barnen

Jag vistades på förskoleavdelningen i tre dagar, i egenskap av deltagande observatör. Syftet var att lära
känna barnen inför de barnintervjuer som jag skulle genomföra och för att de skulle ha en möjlighet att
samtycka till kommande barnintervjuer. Jag frågade barnen vid två tillfällen om de ville ställa upp på 
en intervju och så gott som alla barn ville vara med. Jag begränsade mig till tretton intervjuer och 
barnen fick sitta tillsammans två och två. Just att de satt två och två gjorde att de hjälptes åt om det var
svårt att svara på frågorna. Frågorna i min intervjuguide är skapade utifrån området samspel i ECERS. 

Kinge (2008) menar i följande citat att vid barnintervjuer så gäller det för den vuxne att vara lyhörd för
barnet:

Samtalen styrs i hög grad av barnet själv, och den vuxne har en speciell funktion när det gäller att 
uppfatta barnets initiativ, bekräfta och bidra till en vidareutveckling av barnets egna tankar eller 
uttryckssätt (Kinge, 2008, s. 98). 

Intervjuerna gick bra i de flesta fall och jag använde mig av uppföljningsfrågor (Bryman, 2011), vilket
gjorde att barnens utsagor blev mer detaljerade. Vid intervjun med Leo var också Elsa, som är Leos 
resurs, närvarande. Elsa fick hjälpa till att tolka då Leo inte har något talspråk men han är tydlig i sin 
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mimik och svarade på alla frågorna. Leo är social och tycker om att vara där det händer. Han har 
etablerat en fin kontakt med både barn och pedagoger på avdelningen. 

Det första samtalet med Kim gick inte så bra trots att han hade en kompis vid sin sida. Eftersom Kim 
har svårt att uttala orden, tappade han snabbt koncentrationen och intresset. Jag började fundera på 
kommunikationsstöd och vid det andra samtalet med Kim använde jag mig av bilder. Kim tyckte att 
det var roligt och kunde uttala flera ord med stöd av bilderna. Så här i efterhand tänkte jag på att jag 
kunde ha tagit kontakt med den specialpedagog som arbetar i den stadsdel där jag har min tjänst. Just 
för att skaffa bättre kunskaper kring kommunikationsstöd och hon har erbjudit mig stöd vid behov. Jag
hade även kunnat läsa mer om intervjumetoder som gäller barn. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) anser att det är viktigt att ge barnen tid att tänka färdigt, inte pressa dem att svara snabbt och 
dessutom kan man be barnet att berätta för det ger en mer innehållsrik utsaga. När jag utifrån ECERS -
metoden och området samspel 31. Normer för samvaro har talat om konfliktlösning under 
barnintervjuerna verkar det som om barnen håller på att få syn på sin egen förmåga att lösa konflikter. 
Jag tror att när barnen på egen hand försöker lösa mindre konflikter växer självkänslan och på sikt kan 
det innebära att barnen ser på varandra med större respekt än tidigare.

Intervjuerna med de tre barnen blev ett underlag för diskussion i pedagogernas samtal. Kim och den 
framgång jag hade med kommunikationsstöd gav upphov till ett intressant samtal.

Teorier

När jag utgår ifrån Lévinas filosofi så uppfattar jag att i kontakten med den Andre bör det finnas ett 
samspel på bådas villkor, där respekten för den Andres olikhet är betydelsefull. Samspelet sker utifrån 
vetskapen att vi är olika och det är i mötet med den Andre som den egna horisonten utmanas. Jag 
tycker att det går att koppla Lévinas teori till ett arbete med barn i behov av särskilt stöd och den 
olikhet som finns. Då det gäller mitt analysarbete har mötet med den Andre varit närvarande hela tiden
och tanken på att vi är och förblir olika. Ur fenomenologisk synvinkel kan man säga att målet med min
studie har varit att utan förvrängning kunna beskriva livsvärlden sådan den visar sig utan omtolkningar
(Bengtsson, 1998). 

Det sociokulturella perspektivet omfattar en syn på lärandet som har en ömsesidighet. Det är 
ömsesidigheten och mötet mellan barnen som jag har tagit fasta på i analysarbetet och möjligheten att 
samspela med varandra och lära av varandra är en god tanke.                                                                   
Man kan tolka och se att den sociokulturella synen på lärandet uppmuntrar en inkluderande 
verksamhet, där samspelet mellan individerna är central. Säljö (2000) anser att de sociokulturella 
teorier som läroplanen vilar på innebär att barn lär genom att kommunicera och samspela med andra 
människor och med sin omgivning. För att kunna bemöta barnen i förskolan enligt sociokulturell teori 
så behöver pedagogerna erbjuda olika slags samspelssituationer, möjligheter till samverkan mellan 
barnen.                   

När det gäller det relationella perspektivet där inkluderings och exkluderingsprocesser står i centrum, 
är en av målgrupperna barn i behov av särskilt stöd. Lutz (2014) menar att det är i mötet mellan 
individer och den omgivande miljön som både möjligheter och svårigheter kan uppstå (a.a.). Genom 
att observera den omgivande miljön och hur den samspelar med de barn som är i behov av särskilt 
stöd, kan vi få syn på hur inkluderingen fungerar. I analysarbetet framkom att det finns fysiska 
samverkans brott som hindrar barnet att delta i gemenskap och i lärandesituationer (Ytterhus, 2003).

ECERS - skattningen
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Att arbeta med ECERS - metoden har inneburit en tydlighet och en överskådlig skala. Reflektionerna 
kring våra enskilda skattningar enligt ECERS- metoden har varit givande och pedagogerna har 
upplevts som engagerade. Arbetslaget upplevde att det var lite svårt i början att veta hur de skulle 
utföra skattningen och jag kunde ha varit tydligare med just detta vid vårt första samtal. Resultatet av 
skattningarna ligger på en hög kvalitetsnivå inom området samspel. Jag tror att arbetslaget valde, 
kanske inte helt medvetet, ett område som speglade deras intresse och inställning till inkludering i 
förskolan. Hade de valt ett annat område så hade det inte självklart blivit så höga resultat. Ett 
kontinuerligt arbete med ECERS i förskolan skulle kunna betyda mycket för verksamheten och dess 
utvecklingsmöjligheter på sikt, då samtal utifrån deltagarnas egna skattningsresultat är 
utgångspunkten.  

ECERS är en bra metod för att nå utveckling och för att upptäcka hur man arbetar tillsammans på en 
förskoleavdelning. Utifrån området samspel tydliggjordes hur pedagogerna samspelade med barnen 
och inom arbetslaget. Under de fem gruppsamtalen fanns en öppenhet hos pedagogerna som gjorde att 
samtalen blev informativa. 

Resultatdiskussion

Nedan analyserar jag mitt resultat, mina erfarenheter och de svar jag fått från barn och pedagoger. 
Studiens frågeställningar redovisas och ett par teman lyfts från resultatet kopplat till teorier, forskning 
och undersökningar. Från dessa teman har studiens slutsatser dragits: Det finns ett engagemang hos 
pedagogerna på avdelningen och en vilja att möta barnen där de står. Man arbetar med konfliktlösning 
och ett förhållningssätt där det enskilda barnet lär sig att säga i från och då det gäller TAKK som skulle
betyda mycket i barngruppen, har det visat sig att flera av pedagogerna har kunskaper om tecken och 
teckenutövning. Denna kompetens skulle kunna användas betydligt mer medvetet i arbetet med 
barnen. I barngruppen användes inga andra kommunikationsstöd heller men Elsa 
barnskötarresursen använde både TAKK och bildstödet som styrs av ögonen tillsammans med 
Leo.

Barn och pedagogers syn på området samspel

Vid mina besök på förskolan fick jag en uppfattning om förskolans verksamhet, genom att tala med 
både barn och pedagoger. Det fanns ett öppet klimat på avdelningen och barnen umgicks i relativt 
stora utrymmen. Pojken Leo har flera funktionsnedsättningar och jag studerade hur den fysiska miljön 
var utformad i förhållande till Leos behov. Den fysiska miljön utgjorde ett hinder för honom i vissa 
situationer och ur ett inkluderingsperspektiv är det viktigt att den utformas så att Leo och rullstolen får
plats. Ytterhus (2003) skriver att det är inte brister i de rörelsehindrade barnens sociala kompetens som
leder till fysiska samverkansbrott istället är det miljöns utformning och Sandberg (2006) menar också 
att hur samspelet fungerar beror på barnet och han/hennes personlighet men även på miljön som 
omger barnet. 

Leo sitter ofta centralt på avdelningen med pågående verksamhet runt omkring, med närhet till både 
barn och pedagoger och han får också pedagogernas och barnens uppmärksamhet. Barnen har under 
intervjuerna svarat på frågor om pedagogernas delaktighet i leken och nästan alla barn svarade att 
pedagogerna lekte med dem rätt ofta. Att pedagogerna visar intresse för leken hänger ihop med det 
engagemang som de har i verksamheten. I leken utmanas och inspireras barnen av pedagogerna vid 
behov och pedagogerna ställer frågor som; Vart ni ska resa? Med buss, bil eller tåg? Vad ska ni ta med 
er på resan? En aktiv vuxen ser möjligheter till samspel, dels inom leken men också i övrig 
verksamhet. Barnen blir ibland hänvisade till varandra, en kompis kan ju bidra med kunskaper om till 
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exempel bygglek och en kompis kan också driva leken vidare. Strandberg (2006) påpekar att inom 
sociokulturell teori kallar man fenomenet för att lärandet sker i den närmaste utvecklingszonen, ZDP.

På avdelningen var ämnet konfliktlösning ett utvecklingsområde och konfliktlösning är även ett tema 
som jag har sett i våra samtal. Pedagogerna har berättat om hur barnen uppmuntras till att våga säga 
ifrån och stå emot sina kompisar när de blir osams om något. Barnen är alltid välkomna till 
pedagogerna med sina problem men de uppmuntras att klara av mindre konflikter på egen hand. På 
avdelningen har man vid ett tillfälle haft ett råd med alla barn för att gemensamt lösa en konflikt 
mellan två pojkar. Pedagogerna tyckte i efterhand att det gav flera nya insikter om hur barn tänker och 
också ett sätt att visa att man tar barnens konflikter på allvar. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98,10) står
det om samspel: 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra (s. 9).          

Pojken Kim och hans ökade möjligheter att få stöd för talet via bilder var något som vi talade om 
under samtalen. Kim behöver professionella stödinsatser för den språkstörning som han har och utreds
just nu av landstingets logoped som också har besökt förskolan. Vi talade också om hur TAKK kan 
användas i barngruppen då flera av barnen kan ha nytta av tecken.  Avdelningen har många barn med 
svenska som andra språk kan det vara ännu en orsak till att använda tecken i barngruppen. Som jag 
tidigare har skrivit så anser Hansen, Johansson och Thieme (2014) att barn som nyss har kommit till 
Sverige har haft ett bra stöd av att lära sig teckenspråk i kombination med det svenska språket och på 
så sätt lärt sig svenska snabbare (a.a.). Det visade sig att Elsa, Pia och Sara hade vetskap om TAKK 
och det skulle vara praktiskt om de kunde föra in kunskapen på avdelningen.

Temabearbetningen från samtalen med pedagogerna tyder på ett engagemang som är tydligt i 
verksamheten och i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Varför är engagemanget tydligt i det här 
arbetslaget? Vilka egenskaper har en engagerad pedagog?  Det märktes att pedagogerna satsade för att 
barnen och deras behov skulle synliggöras i verksamheten. Engagemanget kunde man även se i 
kontakten mellan pedagogerna och de uttryckte att de var lyhörda i samarbetet på avdelningen. Jag tror
att engagemanget i arbetslaget kommer av den öppenhet som präglar avdelningen, en öppenhet som 
grundar sig i synen på alla människors lika värde. I läroplan för förskolan (Lpfö 98,10) står följande: 
”De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, 
företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras”(s. 6). 
Citatet illustrerar hur engagemang går hand i hand med förskolans uppdrag.

Då det gäller de teman som jag arbetat med utifrån barnintervjuerna framgick bland annat att 
kontakten med pedagogerna är lekfull. Barnens lek stöttas vid behov och pedagogerna syn på leken 
gör att barnen bekräftas och utmanas. När är vuxens stöttning av leken av godo?  När kan barnen 
utveckla sin egen lek? Sker vuxens medverkan i leken med en avvägning på avdelningen?

Den vuxnes medverkan i leken är något som sker med en avvägning och pedagogerna anser att barnen 
ska använda sin egen fantasi och komma fram till egna erfarenheter i leken. Pedagogerna menar också 
att de emellanåt kan tillföra och utveckla leken till exempel med hjälp av frågor. Leken är ju en form 
av bearbetning av barnets verklighet och det är viktigt att barnen får en möjlighet att självständigt ta 
sig an leken. 

Inkludering

Inkludering föregås av en öppen syn på olikhet och där människans svårigheter inte blir det 
dominanta. Att sträva efter jämlikhet och samspel i en barngrupp framstår väsentligt.            
Inkludering omfattas också av ett engagemang och det är av vikt att barnen/eleverna får delta i 
inkluderingsarbetet för att bättre förstå det enskilda barnets behov. Pedagogerna på avdelningen 
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arbetar med inkludering på ett öppet sätt där övriga barn deltar och det innebär att olikheter ses som 
något vanligt i barngruppen.

Jari Linikko (2009) skriver om ett inifrån perspektiv på människor som inte ska marginaliseras 
på grund av sin funktionsnedsättning:

Det är viktigt att dessa värdefrågor diskuteras i skolans värld för att vi inte skall förminska 
människans värde. Det är endast genom möten som vi kan bejaka mänsklighet och inte förminska 
den till förenklade prestationer. Personer som arbetar med marginaliserade individer kan tillägna 
sig ett inifrån perspektiv. De behöver använda sina kunskaper till att bygga broar mellan grupper 
och arbeta för att den marginaliserade individen blir delaktig i en gemenskap för alla (s.118).

Att som här betona pedagogernas ansvar för inkludering är oerhört viktigt. Vi är ju förebilder 
och behöver vara de som knyter band och förenar barn/elever med varandra.

Både Linikko (2009) och Westling Allodi (2010) talar om värderingars centrala position i 
arbetet med inkludering (a.a.). Det finns behov av att vara uppmärksam då det gäller de egna 
och kollegornas värderingar då det är just dessa som kan sätta hinder i vägen för ett gott arbete 
med barn i behov av särskilt stöd. Barn med funktionsnedsättningar kan väcka starka känslor 
och det gäller att vi som pedagoger förstår det och bemöter barnen utifrån deras personlighet. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Pedagogerna uttryckte under våra samtal att de ger barnen tid för att uttrycka sig, att barnen 
uppmuntras att pröva själva för att kunna dra egna slutsatser och att alla barn oavsett förmågor 
räknas på avdelningen. Pedagogernas inställning är att barnets förmågor ska tas tillvara och 
stärkas, istället för att fokusera på de begränsningar som finns. Att inte se barnets styrkor utan 
att fastna i de svårigheter som det har är någonting mycket väsentligt för att barnet ska kunna 
utvecklas och bli en självständig person. 

Barnen erbjuds gemensamma erfarenheter, samspelsaktiviteter som lekar och utflykter. Då det 
gäller Leo så arbetar barnskötarresursen Elsa kortare stunder enskilt med honom men större 
delen av dagen vistas han tillsammans med alla pedagoger och barn. Leo och några andra barn 
har inte har vistats så länge på avdelningen och barnen håller på att lära känna varandra. 
Pedagogerna skapar en lekfull kontakt mellan Leo och de andra barnen och ibland tar barnen 
också initiativ till lek med Leo. Rye (2009) skriver att som förälder eller annan omsorgsgivare 
är det viktigt att man hjälper barnet att lära sig att kompensera sin funktionsnedsättning och att 
utnyttja de funktioner som är intakta. Detta är också betydelsefullt för samarbetet och för 
barnets självkänsla (a.a.). När man arbetar med barn som har en funktionsnedsättning behöver 
man fokusera på de funktioner som är intakta som i Leos fall där synen är intakt.

Under våra samtal sa pedagogen Sara vid ett tillfälle att det är viktigt att alla barn har en vän och
att det kan räcka med en vän. Pedagogerna försöker hjälpa till och skapa nya relationer vid 
behov. Vera hade ett behov av att skaffa sig en nära vän, inte så att hon var helt ensam men det 
verkade inte som om hon hade någon riktig vän. Under studiens gång hann jag aldrig med att 
prata så mycket om henne så jag frågade Petra i efterhand om hur hon hade det och om 
pedagogerna kunde stötta henne att hitta en ny vän.

När vi talade om Kim och hans tal då berättade pedagogerna att han talar bättre i de situationer 
som är lugna, något som jag hade lagt märke till under våra intervjuer. Enligt Palla (2011) är det
avstressande för barnen att ha vetskap om rutinerna och dagsrytmen som också skapar trygghet 
(a.a.). På avdelningen så höll man dagliga samlingar med både information, lek och sång.
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Slutsatser och vidare forskning
                                                                                                                                                                    

För mig i rollen som blivande specialpedagog har arbetet med studien som varit förlagd till 
förskolan inneburit olika insikter i det specialpedagogiska samhällsuppdraget och de barn i 
behov av särskilt stöd som jag har mött har tillfört nya erfarenheter. Gruppsamtalen har med 
tanke på samspelsperspektivet varit berikande för hela gruppen och samspel var något som 
engagerade pedagogerna. Min uppsats belyser frågan om förskolan medverkar till en 
inkluderande verksamhet för alla barn och för varje barn, med fokus på området samspel. Det 
specialpedagogiska perspektivet framgår tydligt när verksamhetens anpassningar till barn i 
behov av särskilt stöd, betonas. Uppsatsens delsyfte är att belysa hur några pedagoger och barn 
beskriver förändringsmöjligheter inom området samspel i en inkluderande förskolemiljö. 
Pedagogerna erbjuder barnen en avdelning där inkludering sker på barnets egna villkor. Barnen 
är vana vid olikhet och ser möjligheter för sig själva och för sina kompisars räkning. 
Aktionsforskningsansatsen har som avsikt att komma verksamheten nära då pedagoger och 
forskare utför gemensam forskning. Om jag får möjligheten att bedriva forskning med 
aktionsforskningsansats igen så ska jag se till att driva fram aktioner i en högre grad än det som 
nu har skett, när vi arbetat utifrån en inspirerad aktionsforskningsansats.

Jag vill i min uppsats framhålla de kunskaper som barn i behov av särskilt stöd, ger upphov till. 
Kunskaper om olikhet och människans lika värde. Barnen lär sig att förstå och hantera olikheter 
och samspelet mellan barnen stärker känslan av att höra till. Det finns mycket man kan göra på 
gruppnivå för att ingen ska behöva sticka ut och framstå som annorlunda och pedagogernas 
inställning och uppfattning om ett barn i behov av särskilt stöd är oerhört viktig. För att kunna 
bemöta olikhet krävs en öppenhet i pedagoggruppen och i barngruppen. När man betraktar ett 
barn med behov av särskilt stöd är det viktigt att utgå från det som är normalt för just det barnet.
Den fysiska miljöns anpassning är väsentlig då många barn i behov av särskilt stöd upplever 
hinder i miljön. För att återknyta till Salamancadeklarationen vill jag visa på att tankarna bakom
vårt inkluderingstänkande idag, formulerades ur ett integrationsperspektiv i Salamanca, 2006. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) slår fast att vanliga skolor med 
integrationsinriktning:

är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att bygga upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma undervisning för alla.

Vidare, menar deklarationen att sådana skolor kan:
            
           ge flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättra kostnadseffektiviteten

och – slutligen – hela utbildningssystemet (s.43).

Arbetet har bedrivits utifrån flermetodsforskning och jag tycker att det gett uppsatsen en 
trovärdighet och ett utseende som möter både kvalitativ och kvantitativ forskning i en mix. Då 
det gäller vidare forskning av området inkludering och barn i behov av särskilt stöd, så tror jag 
att flera kommunikationsstöd kunde vara föremål för en framtida forskning.  TAKK, tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation är ett kommunikationsstöd som kan vara 
användbart för många barn med skiftande behov i en barngrupp. Även bildsystemet som ger 
möjlighet att avläsa ögonens riktning och därmed bildval kan vara nyckeln till barnets 
kommunikation med sin omgivning. Vad har denna studie bidragit till då det gäller den tidigare 
forskningen inom området? Studien har berättat om hur inkludering på en förskoleavdelning har
sett ut. I min forskning har jag beskrivit tre olika barn i behov av särskilt stöd där insatserna har 
kommit att se olika ut. Jag har också upplevt ett engagemang hos pedagogerna, något som  
bidragit till en positiv syn på olikhet i barngruppen.   
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Bilaga 1.

Missivbrev till ansvarig förskolechef vid förskoleenheten......... och pedagoger vid förskolan..........., 
avdelningen...........

Hej! 

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

Syftet med undersökningen är att se hur pedagogerna med stöd av metoden kan utvärdera och utveckla
förskoleavdelningens verksamhet så att den anpassas till alla barn, och varje barn.

Genomförandet av undersökningen går till så att ett arbetslag skattar sin verksamhet med stöd av 
ECERS-metoden. Arbetslaget väljer ut ett av de sju delområdena som de vill utvärdera och utveckla. 
Jag samtalar med arbetslaget kring delområdet vid 3 tillfällen á 1, 5 timmar. 
Det första och sista samtalet kommer att ta 45 minuter i anspråk. Vi kommer att tillsammans 
genomföra reflektionssamtal i grupp och dessa innefattar både utvecklings och utvärderingsarbete. 
Detta innebär att vi kommer att forska tillsammans (auktionsforskning) vilket blir ett utvecklingsarbete
för arbetslaget och som kommer att gynna verksamheten. 
Alla samtal bör utföras i ett rum där vi kan samtala ostört. 

För att undersöka verksamheten utifrån barnens perspektiv kommer jag att utföra barnsamtal, om 
föräldrarna samtycker. Barnsamtalen kommer att genomföras efter att jag har tagit del av 
verksamheten och bekantat mig med barnen. Vid barnsamtalen kommer jag att behöva tillgång till ett 
enskilt rum för att kunna intervjua barnen ostört. 

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

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

Med vänliga hälsningar

Sofia Holander

Mobilnr: xxx-xxxxxxx                                            xxxxxxxxx@gmail.com
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Bilaga 2.
                                                                                                                                                   
Missivbrev till föräldrar på förskolan..........., avdelningen...........

Hej! 

Jag heter Sofia Holander och går sista terminen på specialpedagogiska programmet vid Stockholms 
Universitet. Jag ska genomföra en studie som ska användas till min magisteruppsats. Detta innebär att 
jag kommer att delta i verksamheten på avdelningen under några dagar i september. 

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

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

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

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under.

(  )  Mitt barn får medverka i denna studie.
  

(  )  Mitt barn får ej medverka i denna studie.

Vårdnadshavare 1:                                      Vårdnadshavare 2:

Ort och datum___________________       Ort och datum_____________________

Underskrift                                                  Underskrift

_______________________________       ________________________________

Namnförtydligande                                     Namnförtydligande

_______________________________       ________________________________

Med vänlig hälsning Sofia Holander   Mail: xxxxxxxx@gmail.com
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