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Sammanfattning  

Tiden på förskolan har visat sig ha en väsentlig betydelse för hur barn senare i livet lär sig, och 

förhåller sig till sin omgivning och andra människor och är början på ett livslångt lärande. På vilket 

sätt vi tar till vara barn i behov av särskilt stöds perspektiv i våra verksamheter är en väsentlig fråga 

för att kunna skapa inkluderande lek och lärmiljöer för varje barn. Projektets övergripande syfte var att 

undersöka hur förskolans verksamheter bidrar till en inkluderande verksamhet och vilka 

förändringsmöjligheter som finns för alla barn och varje barn. Syftet i detta arbete har varit att 

undersöka hur pedagoger och barn beskriver området leka och lära och vilka förändringar som kan 

skapa en inkluderad verksamhet för alla och varje barn på avdelningen.  I studien har en 

aktionsforskningsansats använts tillsammans med skattningsmaterialet Early childhood Enviroment 

Rating Scale – ECERS – metoden under fem samtal med ett arbetslag. Mosaikmetoden har använts för 

att få barnens perspektiv kring studiens område som är Leka och Lära. Resultatet visar att pedagogerna 

har en socialt inkluderande verksamhet men att miljöns samspel med barnen inte reflekterats kring i 

lika stor utsträckning. Barnen beskriver förskolan som rolig, de får själva välja aktiviteter och de trivs 

bra, men de är inte är delaktiga just i utformningen av avdelningens lek och lär miljö. Olika 

förändringar har skett utifrån de samtal som genomförts och reflektioner kring barn i behov av särskilt 

stöd och deras förutsättningar att delta i avdelningen lek och lär miljö har framkommit. Pedagogerna 

har blivit mer uppmärksamma på hur barn i behov av särskilt stöd rör sig i deras lek och lär miljö och 

vilka hinder som kan finnas för deltagande i olika aktiviteter. Arbetslaget framhåller att mer tid behövs 

för reflektioner och att praktiskt få arbeta med skapandet av inkluderande lek och lär miljöer.  

Nyckelord: Inkludering, Barns perspektiv. Lek och Lärmiljöer, Aktionsforskning, ECERS – metoden, 

Mosaikmetoden, Förskolan, Specialpedagogik. 
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Förord 

Jag vill tacka de barn och det arbetslag som på ett hjärtligt sätt bjudit in mig i sin verksamhet och 

tillsammans med mig bedrivit detta arbete i en aktionsforskningsansats. De har öppnat upp sitt innersta 

för både varandra och mig. Våra samtal har både innehållit allvar, glädje och en del tårar. Detta, att 

öppna sig för andra och bjuda på sig själva kräver mod.  Stor tack till er! Jag vill också rikta ett stor 

tack till min handledare, Eva Siljehag för ett enormt stöd och stort engagemang. Sist men inte minst… 

Min fina familj som funnits där och stöttat mig hela vägen. Dubbel high five till Emmy, Emil och 

Fredrik!  

Inledning 

Under utbildningen har jag reflekterat över hur jag och mina arbetskamrater under de 20 år som jag 

har arbetat aktivt som förskollärare verkligen försökt inta barn perspektiv. Min erfarenhet är att detta 

ofta inte varit fallet. Trots att vi intalat oss många gånger att det är barnens intressen vi följer, har 

beslut fattats utifrån antaganden om vad barn behöver och vill uppleva i verksamheten. Askland 

(2003) skriver att om vi ska få en förståelse för barns upplevelser och erfarenheter måste vi lyssna till 

barn och prioritera tid till samtal. Det är först då vi kan få en förståelse för hur barn upplever sin 

situation och olika former av sammanhang.(a.a.). 

Under utbildningen har olika diskussioner kring inkludering och dess avsikter ägt rum. I dessa samtal 

har de förutsättningar som ges till lärare och arbetslag att arbeta mot en inkluderade pedagogisk 

verksamhet diskuterats.  Trots att våra styrdokument för utbildningssystemet beskriver att ett 

inkluderande arbetsätt ska prioriteras så ser verkligheten inte ut så för de allra flesta barn i behov av 

särskilt stöd i våra verksamheter. Barn som inte har fått en diagnos ställd får inte de resurser och stöd 

som barnet behöver. Asp – Onsjö (2006)beskriver att lärarens uppdrag är att både skapa en bra relation 

med sina elever samtidigt som de ska bedöma vilka barn som behöver extra stöd.  I en stor grupp där 

fler barn samtidigt kräver uppmärksamhet kan detta vara en svår uppgift. Samtidigt är det väsentligt 

för att få vetskap om vilka behov som finns. Pedagogerna och ledningen för våra verksamheter inom 

skolan har ofta behov av att kategorisera barn i olika grupper för att förenkla processen trots att en mer 

komplex bild av barnen behövs. Asp – Onsjö menar vidare att styrdokumenten för våra verksamheter 

utger vilka ramar som gäller för barn som har rätt till stöd, men det är fortfarande verksamheterna som 

avgör vilka barn som tillhör dessa eller inte.  

Forskning har visat att kvaliteten på våra förskolor varierar och ett kontinuerligt kvalitetsarbete behövs 

enligt Sheridan och Pramling Samuelsson(2009) för att en lärandemiljö av god kvalitet ska utformas 

och likvärdigheten i förskolorna ska upprättshållas. För att genomföra en utvärdering som har 

utveckling som följd, finns det idag olika metoder och tekniker. Genom att utvärdera och utveckla 

våra verksamheter höjs vår kvalitet på både vårt pedagogiska innehåll och våra miljöer. I förskolan ska 

utvärderingar enligt Lpfö 98(2010) utgå från ett barn perspektiv.   

Vårterminen 2014, fick vi som går på specialpedagogprogrammet på Stockholm universitet och 

ursprungligen har befattningen förskollärare, erbjudande om att delta i ett forskningsprojekt vid 

Stockholms universitet och specialpedagogiska institutionen. Projektet leds av Eva Siljehag och har 

som syfte att undersöka hur förskolan kan bidra till förändringsmöjligheter för en inkluderande 
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verksamhet för alla barn och för varje barn. Denna uppsats ingår som en del i detta projekt vilket 

innebär att ett syfte för denna studie har formulerats: att genom en aktionsforskningsansats undersöka 

hur några pedagoger och barn beskriver området lek och lärande i förskolans verksamhet och 

förändringsmöjligheter för en inkluderande verksamhet för varje barn. 

Studien har genomförts tillsammans med ett arbetslag och några barn på en förskola genom samtal och 

Mosaikmetoden. I samtalen med arbetslaget har vi följt aktionsforskningens principer och använt 

ECERS, ett utvärdering och utveckling material för förskolan, som verktyg. 

I studie används formuleringen alla och varje barn som i denna uppsats har innebörden av att vi ska 

utgå från de olikheter som finns hos barn, oavsett om en diagnos fastställts eller inte.   

 

Syfte och frågeställningar 

  

Denna studie ingår i ett större projekt vid Stockholms universitet och specialpedagogiska institutionen. 

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur några förskolor kan bidra till förändringsmöjligheter 

för en inkluderande verksamhet för alla barn och för varje barn 

 

Syftet för denna studie är:  

Att genom en aktionsforskningsansats undersöka hur några pedagoger och barn beskriver området lek 

och lär i förskolans verksamhet och förändringsmöjligheter för en inkluderande verksamhet för varje 

barn. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka möjligheter och hinder beskriver barnen i mötet med förskolans lek och lärmiljö? 

 

Vilka förändringsmöjligheter och hinder beskriver pedagogerna att det finns i förskolans lek och 

lärmiljö? 

 

Utifrån vems villkor och förutsättningar utformas förskolans lek och lär miljö?  

 

Hur beskriver och tolkar pedagoger och barn särskilt utvalda förändrings aktiviteter? 
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Bakgrund 

Här beskrivs vad FNs barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen och Förskolans läroplan 

framhåller om området inkludering i förskolan, lek och lärande och barn i behov av särskilt stöd. 

Därefter presenteras forskning och litteratur som anses relevant för studiens innehåll. Slutligen 

presenteras teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. Vygotskij och sociokulturell teori hänvisas till i 

uppsatsen eftersom förskolans läroplan bygger på den. Dessutom präglar sociokulturell teori 

aktionsforskning och metoden ECERS. Konstruktivistiska perspektivet som använd i Reggio Emilia 

och grundades av Malaguzzi, har även den inspirerat vår läroplan för förskolan och är en av 

utgångspunkterna i Mosaikmetoden.  

Styrdokument 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen, (UNESCO, 2009.) som antogs 1989, innehåller definitioner av vilka rättigheter 

som barn borde ha över hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, 

etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag för alla barn upp till 18 år ålder. Det finns 54 artiklar i 

barnkonventionen varav 41 av dem beskriver barns rättigheter. Det finns fyra grundläggande principer 

i barnkonventionen, som ska vara styrande för tolkningen av övriga artiklar. Artikel 2 handlar om alla 

barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.  Artikel 3 anger att det är barnets bästa som 

ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa”  är 

konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad 

som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och 

erfarenhet. Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar 

inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 

utvecklingen. Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 

i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 

mognad. 

Salamanca deklarationen 

I Salamancadeklarationen (UNESCO, 2/2006) som antogs 1994,prioriteras förskolan. Eftersom det på 

ett tidigt stadium är viktigt att identifiera, bedöma och yngre barns särskilda behov för att barnen ska 

få samma möjlighet att kunna delta och lyckas i den reguljära skolundervinsingen. I arbetet med de 

yngre barnen anses aktiviteter som främjar deras fysiska, intellektuella och sociala utveckling vara av 

vikt för att stärka deras mentala beredskap inför skolunderviningen. Pedagogiken i skola och förskola 

ska anpassas till barnets behov och inte utifrån på förväg fastställda antaganden kring 

inlärningsprocesser. Pedagogiken ska sätta barnet i centrum eftersom detta gagnar alla elever och 

således hela samhället.  

Skollagen  

Skollagen (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola där skolans och 

huvudmannens ansvar för verksamheterna beskrivs. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förskolan 
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erbjuda barnen en trygg omsorg som ska stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska 

utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov för att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. Förskolan ska främja mångsidiga kontakter, social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 

utbildning. 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 sådant stöd. 

Förskolans läroplan 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98(2010)står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande och erbjuda en rolig, trygg och lärorik verksamhet. I detta arbete ska hänsyn tas till barnens 

olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn som deltar. Barn som behöver mer stöd 

tillfälligt eller bestående ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.  Alla barn 

ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig 

vara en tillgång i gruppen.  Leken är viktig för barns utveckling och lärande och förskolan ska erbjuda 

en miljö som är trygg samtidigt som den utmanar till lek och aktiviteter. Kunskap kring varje barns 

erfarenhet och kunnande behövs för att kunna stödja och utmana dem i deras lärande. De behov och 

intressen som barns själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljö 

och planering av den pedagogiska verksamheten. Barngruppen sak ses som en viktig del i utveckling 

och lärande. Förskolan ska främja lärandet vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande. Barns utforskande frågor, erfarenheter och engagemang 

ska tas till vara i verksamheten, och kunskap kring hur barnens kunnande förändras och när de 

upplever förskolan som intressant, rolig och meningsfull behövs.  All form av utvärdering ska utgå 

från ett tydligt barnperspektiv. 

Tidigare forskning 

Lek och Lärande  

Pramling Samuelsson och Sheridan(2006)beskriver hur forskning kring lek har utvecklat olika 

tolkningar av hur och vad barn leker och vilken betydelse detta har för barnet. Olika teorier har 

framkommit kring lekens betydelse för den fysiska, psykiska utvecklingen och tänkandet och lärande 

för barn och hur detta kan användas i verksamheternas pedagogiska arbete. Leken brukar framhållas 

som lustfylld, frivillig och spontan, men leken är naturligtvis beroende av de vuxnas attityder till den 

och vilken stimulans och material som erbjuds. För att leken ska kunna gestalta olika saker behöver 

den energi och material. När barn leker tillsammans utvecklar de sina kommunikativa kompetenser 

eftersom de måste kunna utrycka sig så att de kan förstå varandra. Man kan kommunicera på en rad 

olika sätt genom att använda bland annat ord, gester, ljud, rörelser, olika tonlägen och andra signaler.  

Pedagogernas uppgift är att göra det möjligt för alla barn att kunna delat i lekarna, eftersom vissa barn 

behöver detta stöd för att kunna medverka. Miljön är av stor vikt eftersom den signalerar vilka 

aktiviteter som kan förväntas äga rum i verksamheten och hur pass mycket barns lärande och lek 

stimuleras och utmanas. Begreppet den pedagogiska miljön avser både miljöns fysiska utformning och 

samspelet mellan barn och vuxna och mellan barnen, och hur den gestaltar sig. För att möjlighet ska 

skapas för barn att kunna använda sig av olika uttrycksformer och utvecklas genom detta, är det viktigt 

att verksamheterna tänker kring hur miljön är utformad och hur vi skapar förutsättningar för alla barn 

att få det.(a.a.)  
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Brodin(1991) har som syfte för sin avhandling att öka förståelsen och kunskapen om gravt 

utvecklingsstörda flerhandikappade barn, deras familjer och vilken funktion leken har för dessa barn. 

Utgångspunken för Brodin är att lek utvecklar barns kommunikation och att kommunikation är 

nödvändig för barns totala utveckling. Som framträdande del i barns liv finns lek och många 

pedagoger och psykologer har betonat dess betydelse för barn och kan ses som den centrala delen i 

barns utveckling. Olika undersökningar har visat att framförallt leksaker som är sinnesrika har 

betydelse för barnet. Genom att barnet får lyssna känna smaka och lukta så utvecklas barnets 

kunskapande och dess sinnen. Lekens används som i första hand av gravt handikappande barn för att 

nå andra mål, som kommunikation, inlärning av allmän betydelse och inlärning av socialt samspel. 

Lekens pedagogiska möjligheter betonas framförallt inom habiliteringen och terapi och anses ha en 

viktig roll vid bedömning och behandling av barn med olika funktionshinder. Slutsats som dras är att 

lek och kommunikation är närbesläktade och ibland upplevas vara sammas sak. 

Tidigare synsätt kring barn  

Askland och Satoen (2003) beskriver olika synsätt kring barn. En av de första uppfattningarna 

kallades, tabula rasa, och såg barnet som en tom tavla som fylls med kunskap och kultur av de vuxna 

omkring sig. Den andra bilden såg barnet som av natur, vilket innefattar att barnet följer vissa 

genetiska och bestämda ärvda mönster, oavsett uppväxtvillkor.  Den tredje bilden beskriver barnet 

som oskyldigt, och enkelt, som inte förstörts av den motsägelsefull vuxenvärld.  Detta synsätt 

förstärktes genom att utvecklingspsykologin betonade barns förmåga att uttrycka sig genom fri lek och 

fria aktiviteter. Gemensamt för ovanstående uppfattningar och bilder av barn är att barnet är beroende 

av vuxna som tillrättalägger deras omgivning. Askland framhåller att barn i dag borde betraktas som 

kompetenta och utforskande, med utgångspunkt från den kunskap som finns kring barns utveckling. 

Men en stark traditions finns fortfarande kvar av att uppleva och se barn som svaga, i behov av hjälp, 

och anpassning. 

Pramling Samuelsson och Sheridan(2006) skriver att utvecklingspsykologiska teorier till viss del 

ansåg att inre mognad styrde barnets kunskapande. Denna inre mognad betraktades ofta som allmän 

och synliggörs fortfarande i vår verksamhet, vilket får konsekvenser för hur pedagogerna förhåller sig 

till barn och utformar den pedagogiska verksamheten.  Förskolan befinner sig i en brytningstid enligt 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) då det gäller syn på barn, lärande och lärandekompetens. 

Barnen i dag lever i en värld som präglas av globalisering, information i överflöd. För att kunna ta till 

sig och leva på ett tillfredställande sätt i denna värld behöver barn utveckla olika förmågor och 

kompetenser. Detta innebär att lärarna behöver reflektera över vilka synsätt de använder i sina 

praktiker för att följa med i omgivningen och samhällets utveckling och förändring.  

Barn i behov av särskilt stöd 

Sandberg (2014) menar att barn i behov av särskilt stöd har rätt till en plats i förskolan och få det stöd 

som behövs. Detta stöd ska i första hand ges i den grupp som barnet tillhör. I arbetet är det viktigt att 

pedagogerna är uppmärksamma på hur omgivningen påverkar barnet och hur omgivningen samtidigt 

påverkas av barnet i ett ömsesidigt samspel. Hänsyn ska tas till alla barns likheter och olikheter.  När 

det gäller barn i behov av särskilt stöd eller barn som riskerar att hamna i svårigheter är ett 

förebyggande arbete att föredra, genom övergripande insatser i förskolans miljö som riktar sig till alla 

och varje barn. Enligt Asmervik(2001) består begreppet funktionsnedsättning av ett antal begrepp som 

beskriver olika sorts funktionsnedsättningar. Dessa är handikapp, hinder, störning, eller särskilda 

behov. WHO skiljer mellan skada, funktionshinder och handikapp. Skada ses som en sjukdom eller en 
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annan fysisk eller psykisk störning. Funktionshinder innebära att det finns en viss nedsättning av 

fysisk eller psykisk funktion. Handikapp innebär den begräsning som funktionhindret utgör och kan 

innebära att individen i vissa situationer är handikappad och i andra inte. Handikapp kan också 

innebära stora svårigheter i sin vardag som inte är övergående. Ek (2012) framhåller att det idag oftast 

krävs just en diagnos för att barnet ska få det stöd som behövs trots att våra styrdokument menar att 

verksamheterna ska ge det stöd och stimulans som barn behöver för att utvecklas så långt som möjligt. 

Detta leder till att barn utreds för att få resurser som de redan har rätt till. Palla(2011) menar att när de 

utvecklingspsykologiska teoribildningarna som finns i förskolans verksamheter används i 

utvärderingar av barngrupper, finns en risk att barn blir normaliseringsprojekt, vilket påverkar 

klassificeringar som sker av barn i svårigheter i verksamheterna. Om det endast finns en tillit till 

kartläggningar och klassificeringar kring hur barn är, riskerar den komplexitet som finns kring barn gå 

förlorad. Detta medför att problemet fokuseras till barnet och hur barnet ska kunna anpassa sig till de 

krav som finns i den rådande verksamheten. Miljön och omgivningen blir inte problematiserad i 

sammanhanget. Eliasson (2012) skriver att när insatser ska planeras för barn är det viktigt att se till ett 

tidsperspektiv och vad som är av vikt för barnet just nu, och vad som är väsentligt på längre sikt. Även 

hjälpmedel är en ständig återkommande fråga eftersom det kan vara avgörande för om barnet ska 

kunna delta i aktiviteter och olika sammanhang tillsammans med andra barn. Hinder och 

förutsättningar i miljön ska utredas för att öka barnet deltagande i aktiviteter på egen hand, vilket har 

stor betydelse för barnets utveckling, hälsa, självrespekt och värdighet. För små barn är engagemang i 

samspel och lekar är väsentligt, samt tillgänglighet till olika miljöer.   

Integrering – inkludering 

Enligt Lutz(2013) genomfördes olika förändringar inom förskola och skola som låg till grund för att 

barn med olika funktionsnedsättningar integrerades i förskolan. Forskningsresultat från integrering i 

vanliga grupper visade att barn i behov av särskilt stöds utveckling och lärande hade förstärkts. 

Dessutom visade även ytterligare forskning att stigmatisering och stämpeleffekt kunde drabba barn 

och elever som indelats i specialklasser eller andraformer av grupper. Grundtanken med integrering 

var att individen skulle anpassas och ges plats i samhällets olika verksamheter.  Med åren blev dock 

begreppet Integrering enligt Lutz mer ifrågasatt, eftersom individen som skulle integreras, behövdes 

definieras som avvikande för att detta skulle ske.  Inkludering växte fram som ett alternativ till 

begreppet integrering under 1990 talet, och innebar att fokus flyttades från individens anpassning till 

verksamhetens miljö, till att miljön skulle anpassas till de olikheter som fanns bland människor i 

verksamheten.  

Lindqvist och Wetso (2009) menar att inkludering har varit och fortfarande är en central del i 

skolsystement. Meningen med inkludering är att barn ska ges samma rättigheter till en likvärdig 

utbildning samt ingå i ordinarie grupp och få sin utbildning tillgodosedd där. Enligt skollagen ska 

förskolan ge det stöd som varje barn behöver. Samtidigt visar skolverket i en rapport från 2008 att 

antalet barn i behov av särskilt stöd ökat i förskolorna samt att det stöd som barnen fått tillgång till inte 

varit tillräckligt. Utbildade förskollärare saknas dessutom i verksamheterna. Att skapa stimulerande 

miljöer för barn och elever i förskolan och skolan är en utmaning. För att hinder och problem som 

finns i verksamheternas miljöer ska synligöras, är det av vikt att se till hur de olika nivåerna inom en 

organisation påverkar varandra. Dessa nivåer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå bör både 

analyseras var för sig och i helhet. 

Lindqvist och Wetso beskriver i sin fallstudie, How do teachers and personnel in prescool and school 

in swedish Municipality look upon their work with children in need of special educational support, hur 
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personal och lärare beskriver den nuvarande situationen i förskola och skola samt de behov som 

finnas. Studien belyser även vilka attityder som finns kring barn i behov av särskilt stöd bland 

personalen. Resultatet är baserat på en enkätstudies som delgavs 1345 lärare och personal och 

besvarades av 983 deltagare. Resultatet visar att en majoritet av personalen upplever stöd i sitt arbete 

kring barn i behov av särskilt stöd först och främst i sitt arbetslag, däremot upplever de inte stöd i 

någon vidare omfattning från ledning eller rektor i verksamheterna kring dessa barn. Detta kan vara ett 

kännettecken på ett existerande glapp mellan personalen som arbetar direkt med barn i behov av 

särskilt stöd och beslutsfattarna i skolan.  Deltagarna beskriver även de statliga och kommunala 

riktlinjerna samt de uppföljningar och utvärderingar som kommunen ska genomföras av personalens 

arbete kring barn i behov av särskilt stöd otydliga. Många av deltagarna hade inte heller någon vetskap 

om hur dessa utvärderingar genomförts. Sex av tio deltagare beskriver att de saknar diskussioner kring 

hur arbetslaget möter barn i behov av särskilt stöd och barn behov i allmänhet i deras verksamhet. I 

frågan kring hur personalen kan påverka ett barnsmåluppfyllelse svara 70 % att de anser att de har 

väldigt bra eller ganska bra möjligheter att stödja ett barn med detta. Trots det är det 30 % som svarar 

att de svara att de har små möjligheter att hjälpa barn att nå sina kunskapsmål och 62 % menar att det 

bara är några av de barn som har behov av särskilt stöd som får den hjälp de behöver. Personalen 

beskriver en osäkerhet kring vad som krävs i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd utifrån de 

officiella riktlinjer som finns och de utvärderingar som genomförs. Detta kan också vara en inblick i 

hur en obalans finns mellan olika nivåer i en organisation och vilka brister, behov, mål, motiv och 

aktioner som finns mellan dessa grupper.  

Asp – Onsjö(2006) beskriver i sin avhandling tre olika sidor av inkludering, en rumslig, en social och 

en didaktisk. Rumslig inkludering beskrivs vara i vilken utsträckning som eleven befinner i sig i 

samma utrymmen som övriga klasskamrater och deltar i aktiviteterna som pågår där. Social 

inkludering innefattar hur delaktig eleven är i olika sociala sammanhang tillsammans med både andra 

elever och vuxna. Fokus ligger på hur samspelet mellan eleverna och mellan elever och vuxna ter sig. 

Med didaktisk inkludering menas i vilken utsträckning som undervisningen är anpassad utifrån 

elevens förutsättningar. Asp – Onsjö menar att det är möjligt att en elev kan vara inkluderad utifrån 

samtliga aspekter, men oftast är detta inte fallet. I våra verksamheter är det inte ovanligt att elever med 

omfattande behov av stöd endast placeras tillsammans med andra elever utan att få verksamheten 

anpassad utifrån sina förutsättningar.  

Fergusona, Hanreddy och Draxtonc(2011) har i sin studie undersökt hur studenter med och utan 

funktionshinder i en inkluderande allmän skola i USA beskrivit sitt deltagande i skolan och vilka 

uppfattningar de har kring klassrumsklimatet. Datainsamlingen från de semistrukturerade intervjuerna 

användes i dialog med deras lärare och skulle leda till att eleverna gjordes mer delaktiga i 

beslutsfattande i skolan. Studien beskriver en process som har syftet att skapa förtroende och dialog 

över tid, och undersöka de maktförhållanden som finns mellan lärare och elever. I studien ingick 27 

elever med funktionshinder och 163 kamrater utan funktionshinder, i åldrarna 6 – 11år.  Tio lärare och 

tre specialpedagoger deltog i studien. Resultatet visade att lärarna uppfattade det material som 

framkommit i studien som en stor tillgång i deras arbete, vilket lett till att regelbundna samtal med 

eleverna kring deras situation och upplevelser av upplevklassklimatet genomförts efter att studien ägt 

rum. Informationen som framkom från studien användes till förändringar i klassrumsklimatet, av 

lärarna undervisningsmetoder och innehållet i undervisningen. Att ta del av elevernas egna 

uppfattningar och perspektiv visade sig vara värdefullt i arbetet att upprätta inkluderande miljöer i 

verksamheten.  
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Barnperspektiv - Barns perspektiv 

Pramling Samuelsson och Sheridan(2003) problematiserar i artikeln, Delaktighet som värdering och 

pedagogik, barns rätt till delaktighet i relation till begreppen barnperspektiv och barns perspektiv i 

skola och förskola. Delaktighet utgår enligt författarna från etiska ställningstaganden som ger barn rätt 

att uttrycka sig och säga sin mening i olika sammanhang som barnet är delaktig i. När vi utgår från 

begreppet delaktighet i pedagogiska situationer får det en ännu djupare innebörd. Barnet sätt att tolka, 

uttrycka sig och förstå, ska ges betydelse och tas till vara för innehållet som formas inom forskning 

och praktik. På samma sätt är barns perspektiv och delaktighet beroende av varandra. För att barn ska 

kunna ges förutsättningar att bli delaktiga behöver vuxna kunna inta ett barns perspektiv.  

De olika betydelser som finns kring begreppen barnperspektiv, barns perspektiv och delaktighet idag, 

har sin utgångspunkt i hur de historiskt använts och haft olika innebörder. De vuxnas syn på barnet har 

förändrats i relation till samhällets utveckling. Förskolan och skolan har blivit en mötesplats som 

sammankopplat både hemmets och samhället syn på uppfostran. 

Att inta ett barnperspektiv innebära enligt författarna att vuxna uppmärksammar olika politiska beslut 

och konsekvenserna av dessa, samt vilka erfarenheter som ingår i de olika positioner som barn tillåts 

besätta. Information från barnen själva behövs inte i detta fall. När vi utgår från barns perspektiv 

innebär det istället att barnen själva bistår med sitt eget tillskott och medverkan. För att kunna närma 

sig ett barns perspektiv behöver de vuxna inta ett förhållningsätt som tillerkänner barn sin egen kultur 

och sätt att uppleva och förstå omvärlden. Detta i sin tur leder till att barns delaktighet och verkligt 

inflytande tas till vara och verkställs i olika pedagogiska sammanhang. Dilemmat om hur barns 

delaktighet och inflytande ska framkomma i verksamheterna står mellan de intentioner som finns 

formulerade i förskolans och skolans läroplaner och den rätt som den enskilde individen har att 

påverka.  Ofta talas det om delaktighet som ett värde men det blir inte omsatt i pedagogiska 

sammanhang kring lärande och meningsskapande. Författarna menar att hur barn deltar och blir 

lyssnade till är en demokratisk rättighet samtidigt som det är en pedagogisk utgångspunkt. Detta i sin 

tur är avgörande för hur vuxna kan arbeta för ett medvetet riktat lärande som har sin utgångspunkt från 

barnens erfarenheter och tankar inom både förskolan och skolans praktik.  

Tangen (2009) diskuterar hur barn behov av särskilt stöd och deras perspektiv blir lyssnade till i våra 

verksamheter och menar att vi måste se lyssnandet som en aktiv process. I sin studie har hon tagit del 

av hur barn behov av särskilt stöd upplevt och upplever sin skolgång. Eleverna beskriver att det är 

först och främst är lärarna, föräldrarna som bestämmer hur skolgången ska te sig. Deras egna 

upplevelser eller åsikter tas inte tillvara eller på allvar. Det sker ingen förändring utifrån barnens 

synpunkter. Slutsatsen som dras i studien är att barn behöver bli lyssnade på, kunna ha inflytande över 

sin egen skolgång och lärarna behöver förståelse för elevernas erfarenheter och strategier, för att en 

utveckling för mer inkluderande verksamheter ska ske. Gray och Winter(2011) har i sin artikel 

Research involvering Young Children with special needs, intresserade sig för vilken effekt som 

internationell politik hade haft för barn i behov av särskilt stöd och deras rättigheter. 

Barnkonventionen, framhåller barn i behov av särskilt stöds rättigheter att få uttrycka sig fritt kring 

frågor som påverkar dem. För att hjälp dem att komma till insikt om vilka rättigheter de har, 

rekommenderas åldersanpassat stöd för barn, även också små barn. Gray och Winter genomförde en 

deltagande forskning med barn i behov av särskilt stöd och för att lyckas få barn behov av särskilt stöd 

att kunna delta i forskningsprocessen, användes mosaikmetoden som erbjuder både verbala och icke 

verbala metoder och tekniker. Gray och Winters slutsats i denna artikel är att genom användningen av 

tekniker från olika besläktade discipliner kan vi underlätta för alla och enskilda barn och deras rätt att 

utrycka sig och kunna påverka i frågor som rör dem. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv - Vygotskij 

Enligt Bråten(1998) formades Vygoskijs tankar i en tid som präglades av revolution, inbördeskrig, och 

ekonomisk kris i Ryssland. Det rådde en stor analfabetism i landet och barns som blivit tragiska offer 

för revolutionen och inbördeskrig representerade medicinska, sociala, psykologiska och pedagogiska 

problem. Dessa var också grunden till Vygotskijs oavbrutna intresse för avvikande beteenden och 

utvecklingstörningar. Förutom att försöka hitta bra sätt att identifiera och rehabilitera barn med dessa 

svårigheter, försökte Vygotskij också finna lämpliga sätt att lägga upp en undervisning som kunde 

utgå från barn med skilda bakgrunder och förutsättningar.  I detta arbete framhöll Vygostskij att det 

var väsentligt att studera barnet som en hel människa. Han betonade det kulturella i riktning mot det 

sociala och ansåg att människans högre psykologiska processer har en social och en historisk kvalitet. 

Det centrala för Vygotskijs vetenskapliga insats var hans tankar kring det mänskliga medvetandet och 

hur det utvecklades genom skapandet av högre psykologiska processer. Till högre psykologisiska 

processer räknade han i första hand kulturella och intellektuella funktioner, som språk, berättande och 

teckning, och i andra hand logiskt minne, selektiv uppmärksamhet och begreppsbildning. Social 

aktivitet förmedlar högre psykologiska processer vilket innebär, att individer efterhand fungerar 

självständigt på det sätt som de gjort i samverkan med andra barn eller vuxna. Vygotskij (1995) 

skriver att reproduktion hör till minnet och är en nödvändig förutsättning för tänkandet men det är den 

kreativa aktiviteten som gör att människan gör något nytt. Redan i tidig ålder finns kreativa processer 

hos barnet som bäst kan iakttas i deras lekar. I leken tolkar barnet sina upplevelser.  Det är genom 

fantasin som våra erfarenheter och känslor tolkas. Tanke och känsla hör på detta sätt ihop.  Genom att 

barnet kombinera sina erfarenheter och bearbeta dem kreativt skapas en ny verklighet som motsvara 

barnets egna behov och intressen. Inom psykologin och pedagogiken är barnets skapande utveckling 

av detta skapande och det kreativa arbetets betydelse för barnets allmänna utveckling och mognad en 

viktig fråga.  Det finns ett samband mellan fantasi och verklighet och fantasi är en livsviktig funktion 

som har ett direkt samband med rikedomen av barnets tidigare erfarenheter och mångfalden enligt 

Vygotskij. Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga barnets 

erfarenheter om vi vill skapa en stadig grund för barnets skapande av verkligheten.  Det uppstår ett 

ömsesidigt beroende mellan erfarenheterna och fantasin.  

Skolundervisningen spelade en mycket viktig roll för hur individens kognitiva utveckling.  Speciellt 

ägnade sig Vygoskij åt den sociala organisationen av undervisningen och samarbetet mellan vuxna 

och barn som sågs som själva kärnan i undervisningsprocessen. Detta kallade Vygotskij för närmaste 

utvecklingszonen. Dale(1998) beskriver att Zonen för den närmaste utvecklingen betyder att närmaste 

utvecklingszonen rymmer vissa outvecklade funktioner som kan aktiviteras med hjälp från en vuxen 

eller en mer kompetent vän. Detta medför att det också är av vikt att barn får umgås med både mer 

kompetenta vuxna och vänner som gärna vill ge en hjälpande hand när detta behövs. Detsamma 

menade Vygotskij gäller leken. Lek och undervisning har ett utvecklingsvärde om de föregår och 

medför utveckling. På förskolan blir uppgiften att skapa möjligheter för barnet att röra sig från det som 

det behärskar till det barnet inte behärskar. Med en väl tillrättalagd lekmiljö i för barnen i förskolan 

främjas den intellektuella utvecklingen och olika processer kan påbörjas som annars inte skulle varit 

möjliga. Vygotskji ansåg att barn i svårigheter i skulle inkluderas i undervisningssituationerna och 

verksamheterna.   Vygotskij(1995) skriver att människor har ett behov av att anpassa sig till den 

omgivande miljön. Om det inte i omgivningen finns någon uppgift som människan ställs inför finns 

ingen grund för att något skapande ska ske. Grunden för skapande är att det finns en bristande 
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anpassning i omgivningen ur vilket det uppstår ett behov, en önskan och en enligt Vygotskij strävan. 

För att stimulera ett barns skapande är det bästa sättet att organisera barnets liv och miljö så där skapas 

behov och möjligheter till skapande för barnet i samspel med ett annat barn. Konstruktivistisk 

pedagogik har enligt Bråten och Thurman - Moe(1998)  direkt inspirerats av Vygostskijs tankar om de 

sociala faktorerans betydelse för kognitiv utveckling och tillrättaläggande för att lärande ska ske, inom 

den närmaste utvecklingszonen, och använd inom Reggio Emilia och deras pedagogik.  

Förskolan i studien har en Reggio Emilia inspirerad inriktning och olika delar av pedagogernas samtal 

innehåller begrepp som har sitt urspeung i just denna pedagogik. 

Konstruktivistiska perspektivet - Malaguzzi.  

Loris Magaluzzi var enligt Kragh-Muller (2012) grundarna till pedagogiken i Reggio Emilia som 

teoretiskt sätt bygger på den konstruktivistiska teorin. Malaguzzi ser lärande som en aktiv process där 

relationer och lärande hänger samman, lärande uppstår genom relationen mellan barnets förväntningar 

och erfarenheter och den vuxnas kompetens. I det pedagogiska arbetet fokuseras skapandet av miljöer 

som överensstämmer med barnens kognitiva förutsättningar och barnets motivation och relationer 

stämmer. Enligt Smidt(2014) inspirerades Malaguzzis pedagogik av flera olika forskare, bland annat 

Jerome Bruner, Jean Piaget, Urie Bronfrennbrenner, John Dewey men Lev Vygotskij har betytt mest 

för honom. I Reggio Emilia har man fortsatt att införa olika nya idéer från olika discipliner och 

menade att undervisning eller pedagogik inte kan se som en isolerad disciplin, utan är beroende av 

samhällets värderingar, normer, seder och förändringar. Detta medför att undervisningen i grunden är 

politisk och måste kunna bemöta de förändringar som sker. Var och en av dessa förändringar inverkar 

på barnen som lever i en social värld och skapar en bild av det som upplevs. Inlärning sker enligt 

Malaguzzi inte på ett logiskt och linjärt sätt utan kan istället jämföras enligt Smith med trasslig 

spagetti, tar olika oanade riktningar. Han utgick ifrån att barn, även de allra yngsta och inte bara skulle 

svara på frågor utan också ställa dem. Lärarna och elevernas uppgift var att både lära sig och lära nytt 

av varandra. På detta sätt formas barnen inte av sina erfarenheter utan formar de själva. Intelligensen 

utvecklas parallellt med socialiseringen och i detta sammanhang används begreppet cirkularitet, som 

innebär att det i en situation finns en strävan där barnet nästan kan uppfatta det som den vuxne 

uppfattar i situationen Skillnaden är liten och om den vuxne erbjuder anpassat stöd så medverkar detta 

till att barnet kommer klara av utmaningen. Smidt(2014) skriver att Malaguzzis tankar om miljön är av 

stor betydelse. Eftersom små barn ses som resursrika, ifrågasättande, kompetenta, fantasifulla, kreativa 

och kommunikativa varseler, ska miljön vara rik och komplex för att kunna stödja barnen. Den låter 

dem formulera sina egna frågor, följa sina passioner, testa sina utvecklingsteorier, tala, lyssna, dela, 

delta, leda, följa. Miljön ska främja och stödja barns hundra språk och går under begreppet den tredje 

pedagogen. Ambitionen är att barn ska invigas i nya sätt representera och re – representera och 

utveckla tankar och idéer. De ska få tillgång till alla de verktyg som de behöver. De använder material 

som kan användas i en representation, en symbolisk representation, en tredimensionell representation 

och utför idéer. I detta arbete vägleder och deltar läraren, oftast genom att hitta, organisera och erbjuda 

olika resurser till barnet. Malaguzzi talar om barn med särskilda rättigheter istället för barn med 

särskilda behov. Hans målsättning var att den pedagogiska erfarenheten och förståelsen skulle 

förbättras för alla barn på detta sätt och uppnås genom att välkomna skillnader istället för att ignorera 

dem.  Lärare skulle lära sig av dessa barn och dess behov och på detta sätt tänka mer uppmärksammat 

kring sin undervisning utifrån de svar de fått från dessa barn och på deras behov. Lärarna ska utgå från 

att saker om barn och för barn kan vi bara lära oss från barnen själva.  Barn som arbetar tillsammans 

utgör normen och det gäller för alla oavsett deras eventuella olikheter. Aktivt lyssnade är också en 

viktig del i pedagogiken och detta sker mellan jämlika deltagare och är därför ömsesidigt. Detta 
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hjälper barnen att ifrågasätta, tänka och utveckla egna hypoteser och teorier om olika ting. I Reggio 

Emilia finns det ingen fastställd läroplan. Det förväntas inte att barns ska uppnå några speciella krav 

eller mål. Det innebär att lärarnas använder vad de lärt sig under sina interna fortbildningar och 

tillsammans uppmärksammar genom bland annat observationer vad barnen gör, säger och är 

intresserade av. Detta använd som grund för att planera verksamheten(a.a.)  

  

Metod 
Metodval 

I denna studie har en flermetodsforskning (mixed methods research) som kombinerar olika 

kvantitativa och kvalitativa metoder används.  Enligt Bryman(2011) blir flermetodsforskning allt 

vanligare, och innebär att man inte använder de olika synsätt eller strategierna sida vid sida, utan just 

en mix av dessa metoder. Det är dock viktigt att inse att en flermetods strategi i sig inte är bättre än en 

enda strategi. Precis som med alla andra undersökningar är det hur strategierna utformas och 

genomförs som är avgörande för resultatet och hur bra det blir. Strategierna man använder ska passa 

ihop med den frågeställning som man är intresserad av.  

En aktionsforsknings ansats användes tillsammans med ett arbetslag under fem samtals tillfällen. I 

datainsamlingen av barnen valde jag att använda mig av Mosaikmetoden som utarbetats av 

Clark(2011). Denna metod innehåller ett antal olika tekniker som utvecklats för att skapa en variation 

av tillvägaggångssätt att kommunicera med barn där endast verbalt språk inte behöver användas. En 

viktig utgångspunkt för mosaikmetoden är att barn har olika uttryckssätt samt att när vi lyssnar på barn 

är det av vikt att vi är öppna för olika sätt för barn att ge uttryck för tankar och idéer.(a.a.). Dessa 

metoder hör till de kvalitativa forskningsstrategierna och beskrivs lite mer ingående nedan. Den metod 

som hör till den kvantitativa strateginforsknings strategin i denna studie är utvärderings- och 

utvecklingsmetoden Early Childhood Enviroment Rating Scale (ECERS) Metoden används för 

kvalitetsbedömning av förskolemiljöns basfunktioner för barn mellan 2,5 – 5 år.  

Aktionsforskning 

Stategin i aktionsforskning är enligt Befring (1994) att forskaren inte endast tar del av och analyserar 

de konsekvenser som framkommer i ett samhälleligt fältexperiment. Aktionsforskaren vill istället 

påverka i de sammanhang som forskaren ingår i och agera i olika sociala processer.  I aktionsforskning 

intar forskaren en aktiv roll och går in och påverkar aktivt det sammanhang som utforskas istället för 

att inta en neutral position. Detta kan medföra till att synligöra den klyfta som finns mellan existerande 

kunskaper och insikter och ge insikter kring hur den rådande praktiken ser ut. Brefring(1994) 

beskriver att: ”Aktionsforskning kan på detta sätt säga sig bygga broar mellan teori och praktik, mellan 

kunskaper och handlingar och mellan vetenskap och politik. (s. 94). I aktionsforskning är samarbetet 

enligt Rönnerman(2012)  mellan forskare och praktik centralt och bygger på att pedagogerna själva är 

de som känner sin praktik och därför också är mest lämpad att ange eventuella problemområden som 

bör utvecklas och förändras. I aktionsforskningen ligger fokus på praktiken och de erfarenheter som 

finns kring arbetet i den, och följer en process i olika steg som betecknas under termerna av att 

planera, agera, observera och reflektera.  Dessa termer innefattar att utifrån ett problemområde planera 

en aktivitet. Aktiviteten observeras och de händelser som äger rum analyseras. Den analys som 
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framkommit diskuteras och reflekteras kring för att i sin tur leda vidare till nya frågor som blir till nya 

handlingar.  Under denna process sker en kritisk granskning av olika teorier och begrepp som finns i 

det område som valts ut. Det är framförallt här som forskarens vetenskapliga bas blir en tillgång i 

mötet med praktikens erfarenheter, där de kan utmana varandra och komma närmare det som 

aktionsforskningens syfte är: att genom en förståelse för praktiken och de sammanhangen praktiken 

ingår sker en utveckling. Man kan tala om att det i aktionsforskning sker ett möte mellan två 

kunskapsfält som själva utvecklat sina kunskaper samt traditioner och genom detta möte tar till vara 

den kompetens som finns, men också utmana den. Detta anser Rönnerman kan vara 

aktionsforskningens kärna.(a.a.). Ett utmärkande drag för aktionsforskning som strategi är också enligt 

Carlström och Hagman (2006)  att aktionsstudier är lämpade för konkreta och situationsbundna 

problem på grund av att det inte är en faktor som angrips utan flera. 

I studiens aktionsforskningsansats har vi utgått ifrån utvärderings material ECERS där pedagogerna 

valde område, leka och lära. Utifrån de skattningar som gjordes av alla pedagoger och mig i 

förskolans lek och lär miljö fördes samtal kring reflektioner som framkommit och handlingar som 

ansågs vara aktuella. I samtalen har jag haft funktionen som samtalsledare och ställt öppna frågor 

kring inkludering och barn i behov av särskilt stöd utifrån området leka och lära. Utifrån dessa frågor 

har vi tillsammans reflekterat och fört samtalen vidare mot nya aktioner och fler reflektioner. 

Handledarens uppgift i aktionsforskning är enligt Rönnerman (2010) att utmana tänkande och 

resonemang. Syftet är att se och inte anta hur det faktiskt förhåller sig i praktiken.  

Early childhood Enviroment Rating Scale – ECERS    

Utvärdering och utveckling i förskolan, är en revidering av tidigare publicerade versioner av materialet 

Early childhood Enviroment rating scale , kallad ECERS.  Metoden används för kvalitetsbedömning 

av förskolemiljöns basfunktioner för barn mellan 2,5 – 5 år. (Andersson & Löfgren, 2010). 

Tillvägagångsättet med ECERS som material är att var och en i arbetslaget noggrant läser igenom och 

får insikt i hur skalorna ska användas innan en utvärdering påbörjas. Vid mitt första möte med 

pedagogerna gick vi igenom materialet tillsammans för att få insikt om hur det fungerade. Delområdet 

leka och lära består av följande punkter: finmotoriskt material, bild och form, musik och dans, bygg 

lek, sand och vattenlek, roll och dramalek, natur/experimenterande, att räkna, att skriva, TV, video 

och dator, förståelse för olika kön, folkslag och kulturer. I utvärderingsmaterialet beskriver Andersson 

och Löfgren (2010) de kvalitetsindiktatorer som bedöms vara av relevans för förskolan att ha som mål. 

Detta betyder att man med hjälp av materialet kan kartlägga och bedöma kvaliteten på sin verksamhet. 

ECERS utvärderingsskala täcker sju olika områden som tydliggörs genom 43 olika punkter. Dessa 

punkter graderas från otillräcklig, minimal och god till utmärkt med siffrorna 1 -7. Under varje punkt 

finns en förklaring till punktens innehåll. Dessutom ger materialet förslag på vad som skulle kunna 

genomföras för att höja kvalitén på deras förskola.  

Hur lek och lärmiljön är utformad för barn i behov av särskilt och vad begreppet inkludering innebar 

var ständigt återkommande i våra samtal kring skattningarna som genomfördes. Detta för att jag i 

studien intresserat mig för den frågan och ville ta del av pedagogernas tankar.  

 I ECERS materialet finns tre olika användningssätt angivna kring resultatet av skattningen. Vi valde 

att använda oss av alternativ ett. Detta innebär att var och en gör sin utvärdering. Dessa utvärderingar 

delges sedan i samtalen och används s som diskussionsunderlag. Övriga alternativ var att använda sig 
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av en sammanställningsprofil som finns i materialet och redovisa en genomsnittlig bedömning utifrån 

skattningar, och att en enskild bedömare utförde utvärderingen och redovisade den.   

Barnintervjuer/ samtal 

I insamlingen av data från barnen har jag använt mig av Mosaikmetoden. Syftet med undersökningen 

är att se hur pedagogerna med stöd av en utvärderings- och utvecklingsmetod (ECERS), kan utvärdera 

och utveckla sin verksamhet så att den anpassas till alla barn, och varje barn. Samtidigt vill jag 

undersöka miljön utifrån barnets perspektiv för att få fram de åsikter som barnen själv har kring sin lek 

och lärmiljö. 

Mosaikmetoden  

Enligt Åsén(2012)  har denna metod utvecklats av en grupp forskare, tillsammans med personalen, 

barn i åldern tre till fyra år och deras föräldrar på en förskola i London.  Genom inspiration från den 

pedagogiska dokumentation som utvecklats i Reggio Emilia ville man i detta utvecklingsprojekt pröva 

nya sätt att lyssna och försöka förstå små barns syn på sin tillvaro.” The Mosaic Approach ” eller 

”mosaikmetoden” innehåller en mängd olika dokumentationstekniker där barn, föräldrar och 

pedagoger är delaktiga. Clark(2011) menar att de tekniker som används i Mosaikmetoden utgår från 

hur yngre barn kan välja att kommunicera med vänner och familj. Genom att berätta, visa, göra och 

undersöka kan barnen delge sina upplevelser av förskolan. Det är av stor vikt att förstå att lyssnande är 

en process som inte enbart är begränsad till talspråket.. Vi måste vara öppna för de många olika 

kreativa sätt som yngre barn väljer att uttrycka sina åsikter och erfarenheter på.   

Clark hänvisar till Malaguzzis fras,”the hundred languages of children.” Pedagogiken i Reggio Emilia 

har gett mycket inspiration i utarbetandet av teknikerna som används i mosaik metoden.   

I studien har vissa delar av mosaikmetodens dokumentationstekniker använts. Dessa är observationer, 

samtalsintervjuer och rundvandringar i barnens lek och lärmiljö. I samtalsintervjuer med barnen 

använde jag mig av bilder på deras lek och lärmiljö, utifrån de områden som skattats tillsammans med 

pedagogerna. Pictogrambilder på känslorna glad, likgiltig, tråkigt användes också som stöd i samtalen. 

En semistrukturerad intervjuguide, där området för samtalen var bestämt, men frågorna var öppna, 

användes i alla intervju samtal. Intervjuguiden har innehållit frågor kring barnens upplevelser av de 

platser som bilderna visar. Jag har bett dem berätta om platsen, hur det är att vara på platsen, vad man 

tycker om, vad man inte tycker om, och om svårigheter finns. Dessutom frågande jag kring barnens 

favoritplatser på förskolan och de platser som de inte tyckte om på förskolan. Frågors utformning och 

hur samtal på bästa sätt kan genomföras med barn, har beskrivits av bland annat, Clark (2011), Kinge 

(2008), Doverborg & Pramling (2009). Dessa använt i utförandet av intervjuguiden och i upplägget av 

samtalen. Samtal har genomförts med barnen enskilt eller två och två allt efter barnens egna önskemål. 

Alla samtal med barnen har spelats in. (ljudupptagning).  Pedagoger eller föräldrar har inte deltagit i 

insamlandet av materialet. Detta har jag och de tio barn som varit delaktiga i datainsamlingen gjort 

tillsammans. Av de tio barnen finns två barn i behov av särskilt stöd representerade i materialet.  

Enligt Clark(2011) är observation det första steget i insamlingen av materialet eftersom lyssnade även 

involverar att se. Att observera hur barnen tillbringar sin tid i verksamheten är en nödvändig början. 

Jag har tillbringat en ganska stor del av min tid på förskolan för att lära känna barnen och pedagogerna 

och för att de i sin tur ska få lära känna mig.  Detta är viktigt då man ska samla in material från barnen 

vilket ovanstående författare understyrker. Deltagande observationer har genomförts där jag deltagit i 

lek med barnen och skrivit ner det jag uppmärksammat efter att leken avslutats. Vid andra tillfällen har 

jag använt mig av Icke deltagande och ostrukturerade observationer som beskrivs av Bryman (2011) 
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som en situation där observatören iakttar men inte deltar i sammanhanget och något 

observationsschema inte används. Jag har i dessa observationer iakttagit barnen i deras lek i lär miljön 

ute och inne på avdelningen. 

Att prata med barnen är enligt Clark(2011) en viktig del av Mosaikmetoden. Barnen ska själva 

bestämma om de vill delta eller inte och få välja om de vill ta med sig en kompis på samtalet eller ej. 

Att ge möjligheten för barn att känna kontroll över situationen är viktigt, tillexempel genom att kunna 

stoppa samtalet eller inte svara på en fråga om de önskar detta. I rundvandringarna som genomförts 

har barnen fått frågan om de kan visa mig vilka rum de använder inne på avdelningen. Dessa rundturer 

kan liknas vid en sorts gående intervju där barnet själv leder rundturen och jag under tiden ställer 

öppna frågor om de olika rum och material vi möter. Vid våra rundturer spelade jag in samtalen och 

skrev ner vissa kompletterade kommentarer. Frågorna vid rundvandringen har ställts utifrån samma 

intervju guide som använts vid samtalsintervjuerna.  

Studiens deltagare/urval 

Min studie utgår från ett bekvämlighetsurval. Bryman(2011) beskriver detta urval som en följd av att 

vissa restriktioner har ställs i valet av informanter till studien. Kriterierna för deltagande i denna studie 

var att pedagogerna i sin barngrupp hade barn behov av särskilt stöd eller barn som det fanns frågor 

kring. Detta utifrån studiens syfte att undersöka inkludering och barn behov av särskilt stöd i 

förhållande till valt område utifrån ECERS materialet. Ännu ett krav var att ett arbetslag skulle vara 

intresserade av att genomföra fem sittningar under en begränsad tid där vi arbetade utifrån en 

aktionsforskningsansatas med stöd av Utvärderings och utvecklingsmaterialet ECERS.  Arbetslaget 

som ingår i min studie består av fyra pedagoger, som på ett öppet och varmt sätt bjudit in mig i deras 

verksamhet.  En förskollärare, två barnskötare och en resurs pedagog i åldrarna 25 – 60 år. 

Barngruppen består av 19 barn i åldrarna 3 – 5 år, och barn behov av särskilt stöd finns i barngruppen. 

Jag kontaktade en enhetschef och med hans hjälp fick jag kontakt med ett arbetslag som var 

intresserade utifrån de kriterier som gällde för min studie. Arbetslaget tackade ja till ett första möte. 

Vid vårt första möte i juni 2014 visade jag materialet ECERS, och berättade lite kortfattat kring vad 

aktionsforskning innebar. Arbetslaget brev nyfikna och tackade ja till medverkan. 

Genomförande 

En pilotstudie genomfördes på en förskolas avdelning där jag provade materialet ECERS genom att 

skatta ett delområde. Frågor till pedagoger och barns ställdes spontant utifrån materialet i pågående 

verksamhet. På detta sätt bekantade jag mig med materialet, hur det fungerade, och hur skattningarna 

kunde gå till. Detta var en fördel i mötet med arbetslagets pedagoger i studien.  Jag insåg också att ett 

bra underlag till barnens intervjuer behövdes.  

Samtal med pedagogerna  

Inför höstterminens upptakt delades information kring materialet ECERS och delar ur boken 

Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt av Rönnerman (2010)  ut i samstämmighet 

med deras planeringsdagar.  Genom materialet kunde pedagogerna få en uppfattning om vad 

aktionsforskning innebar. Motiveringen till området leka och lära var enligt pedagogerna att en 

utveckling och förbättring av detta område behövdes.  Pedagogerna visade stort intresse för studien 

och ansåg att de genom att delta kunde få möjligheterna att reflektera tillsammans. Reflektionstid i 

verksamheten var enligt pedagogerna en bristvara. Aktionsforskning måste planeras på samma sätt 
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som annan forskning där metoderna som används för att samla in materialet avgörs utifrån vilken typ 

av information som man är ute efter. Det framkommit i en rad av de uppsatser och avhandlingar jag 

läst att dagbok/dokumentationen varit ett givande redskap i arbete med aktionsforskning. Vi beslöt oss 

för att använda dagbok som verktyg även i våra samtal. I dagboken skevs tankar och idéer som 

uppstått utifrån samtalen och aktionerna ner.  

Tidsbrist är vanligt samtalsämne i förskolans och skolans verksamhet. En avgörande faktor för 

forskningsprocessen är att skapa förutsättningar för lärarna för att kunna utforska sina verksamheter. 

Därför varierade tiderna för våra samtal utifrån pedagogernas önskemål. Vissa samtal har skett på 

kvällstid och vissa på dagtid.  

Under våra fem samtal har vi utgått från delområdet leka och lära och dess understående punkter, 

finmotoriskt material, bild och form, musik och dans, bygg lek, sand och vattenlek, roll och dramalek, 

natur/experimenterande, att räkna, att skriva, TV, video och dator, förståelse för olika kön, folkslag 

och kulturer. Punkten tv, video och dator, har inte skattats och diskuterats eftersom detta område inte 

fanns tillgängligt på avdelningen. I materialet ECERS står det att om tv, video eller dator inte använd 

så ska poäng för denna punkt inte ges. Att läsa, Förståelse för olika kön, folkslag och kulturer som var 

de sista punkterna i delområdet leka och lära. De har skattats av mig och pedagogerna men inte förts 

samtal kring. Detta på grund av att vi prioriterat att ta tid till samtal kring reflektioner och aktioner 

som ägt rum utifrån övriga punkter. Jag har däremot erbjudit arbetslaget att vid ett senare tillfälle 

komma tillbaka och utföra ett ytterligare samtal kring de punkter som vi inte hunnit med. 

I ECERS materialet finns tre olika användningssätt angivna kring resultatet. I studie har vi använt oss 

av alternativ ett, där vi var och en utvärderat området leka och lära och dess understående punkter. 

Dessa utvärderingar har sedan använt som diskussionsunderlag i samtalen. De begrepp och 

diskussioner som kommit upp i samtalen har jag ställt öppna frågor kring. Detta för att tillsammans 

med pedagogerna reflektera kring dess betydelse för alla och enskilda barn. Under våra fem samtal har 

även barnens synpunkter kring de skattade områdena framförts till pedagogerna av mig.  

I samtalen har lägesrundor använts som metod för att alla pedagogers tankar, idéer och reflektioner 

ska komma fram i sittningarna. Pedagogerna har varit öppna och nyfikna på varandras tankar. Alla har 

fått säga sin åsikt utan att mötas av negativa attityder.  

Mellan pågående samtal med pedagogerna i arbetslaget har handledningsträffar ägt rum på 

universitetet med projektets övriga deltagare och projektledare Eva Siljehag. Detta har varit givande 

form, eftersom det gett fler vinklar och idéer på hur jag kunnat gå vidare i mina samtal.  

Beskrivningarna av barnen 

I insamlandet av barnens synpunkter kring sin lek och lär miljö på avdelningen har mosaikmetoden 

använts. Mosaikmetoden består av olika tekniker som erbjuder barn olika sätt att beskriva sina 

upplevelser av sin närmiljö. Clark(2011) menar att Mosaikmetoden är ett sätt att lyssna och bekräfta 

barn. Det är en integrerande metod som kombinerar det visuella med det verbala. 

Under observationer har barnen följts kring hur de använt olika delar i sin lek och lärmiljö. Under 

dessa deltagande observationer har barnen spontant tagit mig på rundturer i deras miljö på avdelningen 

och delgivit mig åsikter kring sin miljö med hjälp av olika kommunikationsformer såsom verbalt, 

kroppsligt, med gester och ljud och mimik. Under mina av Icke deltagande och ostrukturerade 

observationer har jag iakttagit barnen i olika sammanhang både inne och ute på deras gård. De 

situationer som jag fokuserat mig på har varit de områden som ingår under delområdet lek och lära 

eftersom det är dessa områden som samtalen med pedagogerna utgår ifrån.  
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Vid samtalsintervjuer användes bilder på avdelningens lek och lärmiljö, som stämde överens med de 

olika punkter som är representerade under området leka och lära i materialet ECERS. Valet gjordes för 

att skapa ett konkret material som utgår från den verksamhet och miljö som barnen befinner sig i och 

jag har frågor kring. Pictogrambilder användes även för att barn med stöd av dessa skulle kunna 

beskriva känslorna de olika stationerna och materialen gett. Dessa känslor gestaltas i svartvita bilder 

på fyra olika runda ansikten. Ansiktena gestaltar känslorna glad, likgiltig och tråkigt/ledsen.  Alla 

samtal med barnen har startat med att vi tillsammans samtalat kring hur dessa ansikten ser ut för att få 

en bild av hur barnen uppfattar dem.  

I en låda som tillverkats av mig för att se inbjudande och spännande ut, har innehållit sammanlagt 

tjugo bilder. Bilder har barnen på måfå fått ta ur lådan och sedan tillsammans med en kompis och mig 

haft samtal kring. Barnintervjuer, som jag valt att kalla samtal intervjuer eftersom de antar mer formen 

av ett samtal, utgår från en semistrukturerad intervjuguide. Denna typ av intervju beskrivs av 

Bryman(2011) som att forskaren har ett bestämt tema som ska beröras i intervjuen, men frågorna är 

öppna så att informanten har stor frihet att svara på dem på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte följa en 

viss ordning, och följdfrågor kan ställas som inte ingår i intervjuguiden.  Samtalsintervjuer med barnen 

har till största delen genomförts med två barn åt gången. Detta för att skapa en trygg känsla hos 

barnen, och för att olika frågor kunnat diskuteras mellan barnen under intervjuerna.  De barn som velat 

genomföra intervjuer själva tillsammans med mig har fått göra detta.  

Vid mina rundvandringar har barnen själva fått leda rundturen och jag har frågat frågor utifrån samma 

intervjuguide som använts vid samtalsintervjuerna, kring de hörnor och rum barnet valt att leda oss 

till. Dessa rundturer har ägt rum med ett eller två barn åt gången beroende på vad barnen själva önskat 

och avslutats då barnen ansett att de var klara. Dessa rundturer har till störta delen ägt rum inne på 

avdelningen och inte ute på deras gård. Till en början genomfördes rundturerna i pågående verksamhet 

då andra barn lekte inne på avdelningen. Men på grund av att jag hade svårigheter att tyda de 

bandinspelningar som spelades in under rundturen, gjordes en ändring av mig. Rundturerna 

genomfördes istället då  övriga barn till största delen var utomhus eller deltog i någon annan aktivitet.   

De tio barn som har ingått i materialet har tillfrågats om de vill delta och om beskrivningarna fått 

framföras till pedagogerna. Dessa frågor har ställts inför alla tillfällen som barnen varit delaktiga i 

någon form av de tekniker som jag använt. Jag har på detta sätt försökt informera barnen kring 

samtyckeskravet, Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) .  

Insamling av barnens beskrivningar har pågått parallellt med samtalen med pedagogerna. På detta sätt 

har delgivande av barnens beskrivningar kring sin lek och lärmiljö kunnat ske. Tanken var att även 

barnens beskrivningar på detta sätt skulle fungera som en skattning utifrån några av barnens perspektiv 

på avdelningen, och få ta plats i samtalen. Detta har upplevt mycket givande av pedagogerna. Fler 

reflektioner kring olika frågor har fördjupats när dessa beskrivningar presenterats.  Den största delen 

av materialet har presenterats av barnen tillsammans med mig inför pedagogerna på en samling. Denna 

samling planerade jag och barnen tillsammans för att presentationen skulle gå till på det sätt som 

barnen önskade. En grupp barn gjorde vid detta tillfälle även en tankekarta över hur de ansåg att 

samlingen skulle bli mer givande.  

Bearbetning av empiriskt material  

De fem samtalen med pedagogerna har spelats in med hjälp av min mobiltelefon. Samtalen som har 

varit mellan 1- 1,5 timme långa, har sedan avlyssnats av mig och transkriberats. Redan vid detta 
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moment börjar en viss analys av materialet. Vissa aspekter sticker ut.  Materialet har lästs igenom och 

kommentarer kring innehållet i dem skrivits ner. Vilka nyckelord som respondenterna använt och vilka 

olika teman som kan antydas. . (Bryman, 2009) Utifrån kommentarerna har jag sedan läst igenom alla 

samtal återigen och skrivit upp det som jag anser är återkommande, sticker ut eller är avvikande. 

Utifrån mina frågeställningar och syftet för arbetet har vissa teman kunnat urskiljas. Dessa teman är: 

Barn i behov av särskilt stöd i lek och lärmiljön, organisationens styrning, pedagogisk förhållningsätt i 

lek och lärmiljön, delaktighet i lek och lärmiljöns utformning, struktur och tillgänglighet, förändringar 

och utveckling i lek och lär miljön. 

Mitt samlade material från barnen består av samtalsintervjuer, observationer och rundturer på 

avdelningens lek och lärmiljöer. Sammanlagt har tio barn deltagit vid minst två tillfällen i någon av 

ovanstående former av insamlingstekniker.  I materialet finns även barn i behov av särskilt stöd 

representerade. Mina samtalsintervjuer har varit mellan 10 – 15 minuter långa.  Detta material har jag 

analyserat på samma sätt som pedagogernas material. Utifrån frågeställningen kring vilka hinder och 

möjligheter som beskrivs av barnen i deras lek och lärmiljö, har jag läst igenom materialet och fört 

anteckningar, och efter en rad genomläsningar och understrykningar har vissa teman framkommit. På 

detta sätt kan man enligt Doverborg & Pramling Samuelsson(2009)  få alla barns beskrivningar att bli 

representeras i materialet. 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

Enligt Bryman(2011)  handlar både validitet och reliabilitet i grunden om hur pass noggranna 

mätningarna är i en forskning. Lincoln & Guba(1985) har förslagit andra termer att använd i just 

kvalitativa studier. De förespråkar tillförlitlighet som ett kännetecken på hur pass bra en kvalitativ 

undersökning är. Trovärdighet och de aspekter som begreppet innehåller har paralleller med de krav 

som finns på kvantitativ forskning.  

 Trovärdighet kan motsvara inre validitet, hur pass sannolika resultaten från studien är. 

 Överförbarhet är motsvarigheten till extern validitet, hur resultaten kan tillämpas. 

 Pålitlighet har en liknelse med reliabilitet, kan uppnå liknande resultat vid andra tillfällen.   

 Konfirmering är motsvarigheten till objektivitet, och står för vilken kontroll forskaren haft 

över sina egna värderingar så de inte påverkat undersökningen på ett avgörandefelaktigt sätt.   

I samtliga samtal har pedagogerna delgetts mina uppfattningar av samtalens innehåll och jag har frågat 

om det uppfattats rätt. De transkriberingar som gjorts från samtalen har lämnat till pedagogerna, för att 

de ska få en bild av materialet som min analys utgår ifrån. Barnens material har lämnat tillbaka till 

dem genom en sammanställning av deras beskrivningar kring lek och lär. Beskrivningarna har 

återgetts till pedagoger och övriga barn i gruppen av barnen och mig under en samling. Barnen har 

informerats att detta material är något som jag använder mig av i ett skolarbete och att tanken är att 

deras åsikter ska få komma fram och kunna göra skillnad i deras lek och lärmiljö på förskolan. Vid 

varje tillfälle då jag samlat in material från barnen har jag frågat om deras samtycke till att deras 

uppgifter får delges till fröknarna och användas av mig. Barnen fick även lyssna på en del av det 

inspelade materialet från sitt samtal för att jag konkret skulle visa dem vad jag menar med deras 

berättelser och beskrivningar. Jag anser att jag på detta sätt har en trovärdighet i mitt insamlade 

material som analyserna utgår ifrån, vilket kan även ses som inre validitet. Lindgren (2009)  menar att 

till skillnad från traditionell forskning har aktionsforskningen som avsikt att påverka sitt studieobjekt 
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och utveckla praktiken. I aktionsforskning finns styrkan i den inre validiteten. Med detta menas i 

vilken omfattning studien återgivit uppfattningar från de deltagande aktörerna. 

I studien har Mosaikmetoden (Clark, 2011) använts för att den innehåller en rad olika tekniker som 

utgår från att olika kommunikationsformer kan användas. Detta val har jag gjort för att verkligen i 

största mån få fram barnens beskrivningar av sin lek och lärmiljö och samtidigt utgå från de olika 

behov som finns i barngruppen. Litteratur kring hur barn samtal på bästa sätt kan genomföras och hur 

frågor av olika slag kan påverka barnens svar har studerats inför min studie.  

ECERS har enligt Andersson och Löfgren(2010) utprövats kring de kvalitetsindikatorer som ingår i 

materialets skalor vad det gäller dess validitet och reliabilitet. Detta gäller kvaliteten i förskolemiljöns 

basfunktioner och hur instrumenten mäter det som man avser. Mätinstrumentens tillförlitlighet och hur 

en utvärdering blir i största mån densamma oberoende av vem som utför bedömningen. Pedagogernas 

skattningar stämmer väl överrens i gruppen, en viss skillnad förekommer, men den är liten. Min 

skattning i förhållande till pedagogernas stämde väl överrens i de flesta fall. De gånger vi haft skilda 

poäng har oftast haft med tolkningarna begreppen att göra eller att man inte noggrant läst igenom 

punktens innehåll.  ECERS skalans validitet och reliabilitet har både utprovats i USA och i Sverige 

inför dess publicering och i samband med att en revidering av versinen gjordes, den andra versionen. 

För att öka tillförlitligheten menar Andersson och Löfgren (2010) att det värdefullt att externa och 

oberoende bedömare också gör utvärderingar av förskolornas miljös kvalité. Dessa bedömare kan 

sedan ha rollen som mentor för att tillsammans med personalen kunna höja kvaliteten i förskolans 

miljö. 

Forskningsetiska aspekter 

Denna studie följer Vetenskapsrådets God forskningssed (2011)  som innefattar fyra allmänna 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Pedagogerna i denna studie informerades i slutat av vårterminen kring studiens upplägg och vilka 

etiska principer som råder. Missivbrev till både berörd enhetschef och personal skickades ut i början 

av höstterminen då vårt gemensamma arbete skulle startas upp. Brev informerade återigen om att 

delatagarna när de ville hade rätt att avbryta sin medverkan och att medverkan är frivillig. Uppgifterna 

som kommer fram i studien kommer att vara konfidentiellt och anonymiseras.  Vid samtalen skulle 

ljudupptagning ske. Eftersom vår studie ingår i ett större projekt så kommer projektledare är Eva 

Siljehag, universitetslektor i specialpedagogik, fråga pedagogerna utifrån en särskild etikansökan, om 

materialet får användas för publicering.  Materialet kommer att hanteras varsamt och förvaras lämplig 

plats där det inte är tillgängligt för andra. Pedagogerna har även fått ta del av det transkriberade 

materialet och mina tankar kring vad jag uppmärksammat i samtalen som pågått i gruppen. 

Ett missivbrev till alla föräldrar på förskolans avdelning med samma uppgifter kring 

informationskravet, samtyckes kravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet, skickades ut där en 

kortfattad presentation av studien beskrevs. I detta brev fanns även en förfrågan kring att deras barn, 

om de själva ville, fick delta i studien genom intervjuer och samtal. En underskrift av båda 

vårdnadshavare på bifogat dokument, skulle i så fall lämnas in till förskolan. I min insamling av 

material med barnen var jag noggrann med att fråga om de ville delta och försökte läsa av de barn som 

inte har ett verbalt språk genom gester, miner, ljud och handling då de inte längre ville delat i mina 

samtal och observationer.  Detta hände vid två tillfällen då barnen inte ville fortsätta intervjun.  

Samtalen avslutandes och jag tackade för deras medverkan.  Jag införde också som rutin i mina samtal 

att fråga barnen både i att börja och i slutet av samtalen om jag fick använda deras beskrivningar i 



19 
 

studien och i samtal med pedagogerna. Vid ett tillfälle fick jag inte berätta för pedagogerna kring vårt 

samtal av ett barn. Detta följdes självklart av mig och materialet raderades.  

Resultat 

Här i resultatdelen presenteras skattningen av delområdet leka och lära utifrån materialet ECERS.  

Denna skattning har varit utgångspunkt för fem gruppsamtal med de fyra pedagogerna. Dessa 

redovisas sammanfattningsvis. Analys och tolkning av gruppsamtalens teman följt av kommentarer 

från litteratur och forskning. Insamlat datamaterial från samtal, observationer och rundvandringar med 

tio barn redovisas i en sammanfattning och följs av en tematisering. Avslutningsvis uppmärksammas 

de likheter och skillnader som finns mellan pedagogernas och barnens material.  
Redovisning av skattning med materialet ECERS, 

tabell  

Under den här rubriken redovisas skattningen av området leka och lära och en jämförelse mellan 

arbetslagets och mitt resultat.  

 Delområdet leka 

och lära 

Tina Per Katja Sonja Medelvärde 

arbetslaget 

Kristina Medelvärde 

inkl. extern 

bedömare 

1. Finmotoriskt 

material 

2 4 3 3 3 4 3,2 

 

2. Bild och form 4 4 4 4 4 4 4 

3. Musik och dans 2 2 3 3 2,5 2 3,2 

4. Bygg lek 4 4 6 5 4 6 4,8 

5. Sand och 

vattenlek 

4 4 4 5 4 5 4,4 

6. Roll och 

dramalek 

3 2 3 3 2,75 3 2,8 

7. Natur och 

experimenterande 

2 2 2 2 2 2 2 

8. Att räkna 4 3 4 4 3,75 3 3,6 

9. Att skriva 4 3 4 4 3,75 3 3,6 

         

 Medelvärde inkl. 

extern bedömare 

kring delområdet 

leka och lära 

      3,4 
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Förklaring till tabell  

Under våra fem samtal har jag tillsammans med pedagogerna utgått från delområdet leka och lära och 

dess understående punkter som är finmotoriskt material, bild och form, musik och dans, bygg lek, sand 

och vattenlek, roll och dramalek, natur och experiment, att räkna, att skiva. Punkten tv, video och 

dator, har inte skattats och diskuterats eftersom detta område inte fanns tillgängligt på avdelningen. I 

materialet ECERS står det att om tv, video eller dator inte använd så ska poäng för denna punkt inte 

ges. Punkterna Att läsa och Förståelse för olika kön, folkslag och kulturer som var de sista punkterna i 

delområdet leka och lära har inte vi haft samtal kring. Därför redovisas de inte heller i denna tabell.   

Utvärderingen baserar sig på den rådande situationen vid skattningstillfället och inte kommande. Man 

börjar alltid utvärderingen från 1, som står för otillräcklig och fortsätter skalan upp till 3 som är 

minimal, 5 är god och 7 utmärkt.  Mellanvärderingarna, 2, 4 och 6 används när alla lägre och några 

högre beskrivningar stämmer. Skattningarna har utförts individuellt av alla i arbetslaget och resultaten 

har varit utgångspunkt i våra samtal kring lek och lärmiljön på avdelningen. 

Resultatet av våra skattningar är ganska samstämmigt. Dock framträder vissa skillnader. Ofta 

diskuterades olika tolkningar av de begrepp som användes i materialet. Två återkommande begrepp 

var tillgänglighet och. tillräckligt. Dessa påverkade i vilken mån som poäng sattes eller ej. Materialet 

var utspritt på avdelningen. Detta medförde att jag i vissa fall, satte lägre poäng eftersom jag inte 

uppfattat att det funnits på avdelningen. Pedagogerna visade sig också ha en tendens att sätta lägre 

poäng för att de upplevde sin miljö rörig trots att detta inte var något som framkom på poängnivån i 

materialet. I resultatet visar sig detta då jag satt högre poäng än pedagogerna.  Skattningen ägde rum i 

början av terminen då pedagogerna börjat starta upp avdelningen tillsammans och inskolningar av 

barn pågick. Miljön hade inte byggts upp inför terminen innan denna skattning genomfördes.  

Tabellens resultat kring avdelningens kvalitetsnivå i delområdet leka och lära visar på en minimal 

nivå. Medelvärdet i skattningen blev 3,4. 

Samtal med pedagogerna 

Tillvägagångssättet nedan är, att de fem samtal som genomförts med pedagogerna beskrivs. Därefter 

följer min tolkning av våra samtal i olika teman. De teman som presenteras är; Barn i behov av särskilt 

stöd i lek och lärmiljön, organisationens styrning, pedagogisk förhållningsätt i lek och lärmiljön, 

delaktighet i lek och lärmiljöns utformning, struktur och tillgänglighet, förändringar och utveckling i 

lek och lär miljön. Under varje tema kommenterar jag med hänvisning till litteratur och forskning 

kring området.  

Samtal 1 

Vid vårt första samtal informerade pedagogerna mer ingående kring de metoder och material som vi 

skulle använda i vårt arbete, Aktionsforskning, ECERS och mosaikmetoden. Pedagogerna informerade 

även mig om deras barngrupp och de barn som var i behov av särskilt stöd i gruppen. Detta ledde in 

oss på samtal kring deras tidigare erfarenheter kring barn i behov, metoder de använt i sitt arbete med 

dessa barn och handledning från specialpedagoger. Fortbildning ansågs viktigt för att kunna hänga 

med i den utveckling som sker kring lärande och barns utveckling. De påtalade även att skillnader 

mellan pedagoger som fått fortbildning kring barn behov av särskilt stöd eller inte och hur detta visar 

sig i verksamheters miljö och pedagogernas förhållningsätt. Just förhållningsättet och klimatet i 

barngruppen var något som arbetslaget prioriterade i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Under 
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inskolningsperioden som pågick lades tid på att lära känna barnen och efter hand upptäcka vilka behov 

som framkom hos alla och enskilda barn. Utifrån materialet ECERS valde pedagogerna delområdet 

leka och lära. Detta område ansåg de vara eftersatt på deras avdelning och eftersom terminen precis 

påbörjats passade det bra att forma miljön på avdelningen utifrån barnens behov och intressen. 

Dessutom påtalades det positiva med att få tid att reflektera tillsammans och att praktiskt få arbeta med 

miljön mellan våra tillfällen.  

Samtal 2 

Till samtal två hade både pedagogerna och jag skattat alla punkterna i delområdet leka och lära. Vi 

började med en lägesrunda för att se hur vi alla hade uppfattat materialet. Materialet beskrevs som 

ganska svårhanterlig men kunna bidra med mycket i en uppbyggnad av lek och lär miljön. Arbetslaget 

ansåg att materialet som föreslogs under punkterna var efterlängtat av alla och enskilda barn på 

avdelningen. Dessutom pratade pedagogerna mycket kring de erfarenheter de hade sen tidigare och 

vad barn i allmänhet tyckte om för sorts material.  Pedagogerna menade att organisationens ledning 

tidigare satt stopp för vissa materials användning och hänvisat till vissa pedagogiska inriktning. 

Förklaringen var att förskolor med denna inriktning, Reggio Emilia, inte använde sig av dessa material 

i sin verksamhet. Detta trots att ett behov av materialet funnits enligt pedagogerna. Detta gällde bland 

annat utklädningskläderna. De områden som granskades vid detta tillfälle var punkterna finmotoriskt 

material och bild och form. Begreppen tillgänglighet och struktur och dess innebörd och betydelse 

fördes det samtal kring. Arbetslaget menade att barnen var lite slarviga med det material som fanns på 

avdelningen samtidigt som de påpekade hur rörigt det var i framförallt Ateljén (ett rum avsett för 

skapande aktiviteter)När jag frågande om det kunde finnas något samband mellan rörighetet på 

avdelningen och i vilken mån barnen upplevdes slarviga kom vi in på hur miljön också samspelar med 

barnen. Vilka signaler miljön också sänder till alla och enskilda barn.   Pedagogerna framhöll hur 

viktigt det är att få tid att reflektera tillsammans för att diskutera vilka åtgärder som gemensamt skulle 

göras i miljön. En pedagog menade att samtalet vi haft med en samtalsledare och ett på förväg bestämt 

innehåll, gjort att samtalet hållit fokus på frågor som skulle diskuteras. 

Samtal 3 

Under samtal tre talade pedagogerna om att de mer kritiskt granskande sin miljö på avdelningen. Vissa 

placeringar av material som setts självklara förut hade börjat frågsättas av pedagogerna med tanke på 

barnen i behov av särskilt stöd på avdelningen. Aktioner hade ägt rum på avdelningen. Ateljén hade 

möblerats om för att göra stationerna mer synliga och tillgängliga. Detta gällde bland annat deras 

målarhörna som barnen tidigare haft svårt att komma fram till. Pedagogerna hade uppmärksammat att 

aktionerna som genomförts gjort skillnad särskilt för barn i behov av särskilt stöd, vilket upplevdes 

glädjande. Barnen kunde nu ta för sig av material utan hjälp av pedagogerna i större utsträckning och 

detta gav dem möjlighet att välja aktivitet själv i miljön.  Introduktion, som innebär att material, 

platser och hur de ska användas presenteras för barnen, diskuterades i samband med lek och lär 

miljöernas utformning.  Pedagogerna menade att introduktion var en viktig del i arbetet med miljön. 

Allt material behövde introduceras innan barnen fick använda det. Annars var risken stor att det 

användes på det sätt som det var tänkt att användas. De olika miljöernas material och dess påverkan på 

varandra diskuterades också. Detta gällde framförallt musik. Ljudnivån kring materialet gjorde att 

tillgängligheten kring detta material var begränsad. När barnen vill lyssna på musik eller använda 

instrument behövde de fråga pedagogerna först om lov.  Barnen beskrivningar av sin miljö framfördes 

av mig. När det framkom att alla barn i mitt material hade visat ett stort intresse just för sinnesrika 

material påbörjades samtal kring detta. De material som var sinnesrika fanns till största delen utomhus 

idag. Många samtal kring förändringar och möbleringar för att skapa mer tillgänglighet och variation 
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utifrån ECERS materialet förekom i detta samtal. I dessa samtal utgick pedagogerna mycket kring sina 

tidigare erfarenheter kring vad barn oftast tyckte mycket om och vad man tidigare hade haft för 

stationer på avdelningen. Under detta samtal granskades områdena musik och dans, bygg lek, sand och 

vattenlek, roll och dramalek.  

Samtal 4 

Materialet, tillgängligheten och barn i behov av särskilt stöd var det man reflekterat kring sen vårt 

förra samtal. Pedagogerna iakttar att barn i behov av särskilt stöd har lättare att delta i de olika 

stationerna är tidigare när struktur och tillgänglighet blivit bättre.  Aktioner som genomförts av 

pedagogerna i avdelningens lek och lär miljö har enligt pedagogerna blivit populära hos alla och 

enskilda barn. Förvandlings ateljé, som pedagogerna namngett det rum där musik och drama kan 

utföras, har öppnats upp på avdelningen. Dessutom har arbetslaget också märkt materialets lådor med 

bilder som visar dess innehåll och kompletterat de bilder som fattas på lådor i Ateljén. Diskussioner 

mellan pedagogerna kring rummen, dess innehåll och vilka tankar de har och anser att barnen vill ha 

påbörjas som utgår från delområdets punkter.  En reflektion kring vilka villkor som gäller för barnen i 

deras lek och lärmiljö framkommer då jag redovisar några beskrivningar från barnens material. Vissa 

av pedagogerna menar att eftersom de inte fortsatt i gamla spår där de vuxna styrde barnen mer in i 

olika stationer har detta lett till att vissa barn väljer samma aktivitet hela tiden. Ålder och mognad 

angavs också vara bidragande för barnens val av stationer. Samtidigt menar pedagogerna att de inte 

vill styra barnen för mycket och att barnen ska kunna göra val utifrån sina intressen. Det pendlar i 

samtalen kring hur pedagogerna bör styra och hur barnen själva får välja.  Vi går vidare i vår skattning 

av miljön. Trots att naturvetenskap är ett område som pedagogerna ägnar mycket tid genom bland 

annat skogsutflykter minst en gång i veckan, synliggörs detta inte i deras lek och lär miljö. Detta 

bidrar till en diskussion kring hur detta kommer sig. Pedagogerna menar att tillräckligt med tid inte 

ges till miljön. Svårigheter med att skapa synlighet och logik kring materialen framkommer. Idag är 

materialet för utspritt och behöver samlas för att synligöras. Områdena som granskandes denna gång 

var Natur/experimenterande, att räkna, att skriva.  

Samtal 5 

Vid vårt sista samtal beslutade vi oss för att samtala och diskutera det som hänt under våra tidigare 

samtal och vilka reflektioner och aktioner som skett i delområdet leka och lära. Jag erbjöd 

pedagogerna att komma tillbaka och genomföra ännu en sittning kring de områden som vi inte hunnit 

med vid våra tillfällen, att läsa och förståelse för olika kön, folkslag och kulturer. Under samtalet 

pratade pedagogerna mycket kring den tidsbrist som finns i verksamheterna och hur den påverkar 

deras arbete med barnen. De ansåg att de många gånger inte räckte till för alla och enskilda barn och 

kunna arbeta på det sätt som de egentligen vill, vara medforskande pedagoger. En önskan om att göra 

iordning miljön i lugn och ro under några dagar fanns.  De aktioner som ägt rum har enligt 

pedagogerna hjälp dem mycket i arbetet med barngruppen. Detta har också fått dem att tänka mer 

kring miljöns betydelse som de anser att de egentligen är medvetna om. Att få höra hur barnen 

beskrivit och visat sin lek och lär miljö i samtalen ansågs vara en orsak till att dessa aktioner skett. En 

annan bidragande orsak var min närvaro och de frågor jag ställt utifrån materialet kring deras lek och 

lärmiljö och kring barn i behov av särskilt stöd. Reflektionerna hade också gjort att flera tankar kring 

barn i behov av särskilt stöd och hur de kan utmanas vidare och delta utifrån sina villkor börjat 

diskuteras mellan pedagogerna. Materialet ECERS sågs som ett bra material att utgå ifrån för att 

arbeta vidare med miljön på förskolan. 
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Teman i pedagogernas samtal 

Barn i behov av särskilt stöd i lek och lärmiljön 

Pedagogerna har sedan tidigare erfarenhet av handledning av specialpedagoger i sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. I arbetet med alla och enskilda barn prioriteras förhållningsättet som pedagoger 

och barn använder mot varandra. Klimatet i barngruppen och arbetet med detta ses som en viktig del i 

arbetet med barn behov av särskilt stöd. I början av terminen prioriteras tid till att lära känna alla barn 

för att kunna se vad barnen behöver utifrån sina olika behov. Samtidigt påtalar pedagogerna att det 

finns en känsla av att inte räcka till för alla och enskild barn i verksamheten. Tiden och stora 

barngrupper ses som ett hinder för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen. En pedagog menar 

att ett barn som behöver mycket stöd och närhet av en vuxen kan skapa hinder då pedagogerna ska 

vara medforskande i avdelningens stationer. Hon menar att hon inte på samma sätt kan vara flexibel 

och följa de andra barnens intressen då de vill visa upp vad de gjort eller funderar över. Detta eftersom 

barn i svårigheter inte kan lämnas ensamma i vissa fall, eller ta del av miljöns utbud eller 

kommunicera med andra utan stöd. Katja: ”Och det är ju fruktansvärt frustrerande för vi har ju gått in med 

eldssjälar allihop i barnen och barngruppen. Men så känner man liksom att det inte räcker till än då. Och då 

blir man ju uppgiven. För att man känner att vissa barn behöver ha en person.  

Miljön kring barnen har pedagogerna inte tänkt på i samma utsträckning som kring förhållningsättet i 

arbetet.  Jag påpekar då att hur den fysiska miljön och materialet välkomnar barn i behov av särskilt 

stöd också är av stor vikt, i vårt arbete med inkludering i våra verksamheter. Samtidigt menar 

pedagogerna att mer tid måste ges så att det kan iordningställas en bra miljö för alla och enskilda barn 

verksamheterna.  

Kommentarer 

Min tanke kring detta blir hur och i vilken mån ett samarbete mellan de olika avdelningarna finns idag 

kring alla och enskilda barn. Någon direkt kartläggning av barnen sedan tidigare kring miljöns 

utformning och intressen för barnen framkommer inte. Pedagogerna har arbetat mycket med klimatet i 

barngruppen. Men miljön och dess förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd, prioriteras inte på 

samma sätt. Westling Allodi (2010)menar att vi har en viktig uppgift framför oss då vi ska skapa 

inkluderande miljöer med hänsyn till alla barn. För att lyckas med detta behöver pedagogerna utveckla 

sin förmåga att forma en lärmiljö som är anpassat till alla barn och inte ett fåtal eller största delen av 

gruppen. 

Pedagogerna menade att svårigheter fanns då de ville utgå från ett medforskande förhållningsätt i lek 

och lärmiljön, då barn i svårigheter behövde mycket stöd. Kommunikation genom tecken är något som 

pedagogerna börjat arbeta med tillsammans med alla och enskilda barn. Men inga andra konkreta 

material finns som stöd för barnens kommunikation i avdelningen lek och lärmiljö. 

Organisationens styrning 

Tidsbrist är ett vanligt återkommande inslag under våra samtal. Tid till planeringar och reflektioner i 

arbetslaget och att praktiskt få arbeta med avdelningens miljö. Katja; ”Minsta man får men behöver mest 

att sitta tillsammans och ingen stör. Och praktiskt att man får arbeta med miljön.” 

 Katja menar att just att få iordningställa den miljö som man vill, inte ges tid till från ledningen. Miljön 

blir därför eftersatt och får inte den funktion som pedagogerna önskar. Dessutom är det ekonomin som 

styr vilken miljö som man har råd att bygga upp.  Vissa avtal i kommunen gör att ett få antal utvalda 

företag finns där inköp ska ske. Detta trots att mer kan fås för pengarna om man köper till exempel 
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begagnade möbler, som dessutom är bättre anpassande utifrån barnens behov.   Detta påverkar enligt 

pedagogerna i vilken omfattning lek och lär miljön och hur den kan anpassas till alla och enskilda 

barn. Dessutom påverkas tiden man får i arbetslaget, då det finns barn i behov av särskilt stöd på 

avdelningen. Någon av pedagogerna måste hjälpa det arbetslag som ska bistå med hjälp under 

planeringstiden för att det ska fungera. Detta leder till att hela arbetslaget inte kan samlas och planera 

och reflektera alla tillsammans. 

I arbete med materialet ECERS har pedagogerna frågat om det verkligen är tillåtet att använda de olika 

material som beskrivs, t.ex. utklädningskläder. Organisationen har enligt pedagogerna vid olika 

tillfällen uppmanat att vissa material inte ska användas om att man ska följa vissa pedagogiska 

inriktningar. Detta trots att pedagogerna själva upplevt att materialet varit bra i arbetet, och uppskattats 

av barnen. Katja; ”Det svänger ju så rysligt. Jag tycker det är en självklarhet, när det gäller de här rollspelen 

och utklädningskläder att man ska få ha det. Men man har mer eller mindre, blivit slagna på fingrarna, att man 

absolut inte ska ha utklädningskläder.” 

Pedagogerna menar att de själva faktiskt inte riktigt vet varför dessa uppmaningar funnits men att de 

finns framkommer kring fler material än utklädningskläderna. Eftersom Förskolan är Reggio Emilia 

inspirerad tolkar jag att ledningen menar att dessa material inte används i just förskolor med denna 

inriktning.  

Kommentarer 

I läroplanen för förskolan 98(2010) står det att förskolechefen ansvarar för förskolans lärmiljö. Det ska 

finnas en bra miljö och material för utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så barn i 

behov av särskilt stöd får den hjälp och de utmaningar de behöver. Enligt pedagogernas ges inte tid för 

att detta ska kunna genomföras. Min tanke blir hur arbetslaget har bjudits in också att bli delaktigt i 

verksamhetens utveckling i inriktning mot en Reggio Emilia inspirerad pedagogik? Berhau och 

Gustafsson(2009) menar att ledningen ska ha kunskap om de barn i behov av särskilt stöd som finns i 

verksamheterna, och vilka pedagogiska konsekvenser detta kan leda till. Ledningens attityd har stor 

betydelse för hur lärare möter barnen i sina verksamheter. Tid för pedagogiska diskussioner för att 

lärarna ska kunna utveckla sin kunskapssyn och roll, är av stor vikt.  

Pedagogisk förhållningsätt i lek och lär miljön 

Lek och lär miljö på avdelningen är uppbyggd utifrån stationslikande hörnor, där barnen själva ska 

kunna ta för sig av material och välja vilken aktivitet de vill delta i utifrån intresse.  I sin miljö kan ett 

barn med mer erfarenhet vägleda en kompis. Miljön beskrivs som självgående med hänvisningar till 

begreppet den tredje pedagogen. De talar om skillnaderna mellan småbarnsavdelningen och den stora 

avdelningen och att pedagogerna i arbetslaget tar vissa erfarenheter och kunskaper för givet när barn 

som gått på en annan avdelning, ska börja hos dem. Detta gäller bland annat hanteringen av olika 

material och att materialet finns i barnens nivå så att de själva kan ta för sig av det. Pedagogerna 

menar att introduktion, där materialet och hur det ska användas presenteras för barnen, är avgörande 

för vilken ordning det blir på avdelningen och hur materialet används. Introduktion sker då 

pedagogerna har tid, vilket också upplevs som ett stressmoment av pedagogerna, eftersom 

pedagogerna själva vill ta fram olika material till barnen. Samtidigt är barnens ålder, mognad och kön 

återkommande i pedagogernas samtal kring val av aktiviteter, vilka material som är aktuella, och hur 

pass mycket pedagogerna själva måste delta i olika aktiviteter. Pedagogerna deltar genom att ge styrda 

uppgifter i till exempel ateljén. Detta för att barnen ska bli medvetna om och nyfikna på olika material.   
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Trots detta menar pedagogerna att när intresse inte finns så handlar det ofta om just  ålder och mognad.  

Tina;” Det väldigt åldersrelaterat det här med ateljén för killar”.  

Katja; ”Ja, de vill ju mer klippa och klistra, och skapa på det viset. I januari, februari då är de mogna för det 

här. Då vill de vara där jättemycket.” 

Samma typ av samtal finns kring barn i behov av särskilt stöd och vad de klara eller inte klarar på egen 

hand. Pedagogerna visar stor glädje över de framsteg som barn och barn i behov av särskilt stöd gör. 

De har ett positivt bemötande och kan förundras över hur snabbt utvecklingen går framåt för barnen. 

De menar att utmaningar i miljön är viktiga för att utvecklingen, som att till exempel kunna gå över en 

stor tröskel eller att kunna delta på scenen i förvandlings ateljén. De uppmärksammar ting som verkar 

intressanta för barnen och pratar om hur de ska kunna införa dessa intressen i barnens miljö. Samtidigt 

vågar inte pedagogerna släppa barn i behov av särskilt stöd helt på egen hand eftersom de är rädda för 

att barnen ska göra sig illa om de ramlar eller något sådant. De deltar i barnens aktiviteter genom att 

leda in dem i lekar och stationer men också för att till stor del övervaka att inget farligt händer och 

barnet gör sig illa. 

Kommentarer 

Pedagogerna visar mycket empati i sitt förhållningsätt till alla och enskilda barn. De vill att barnen ska 

har en rolig, trygg och lärorik vistelse på förskolan och känna sig välkomna. De uppmärksammar ting 

som barnen tycker är roliga och hur dessa intressen kan tas till vara. Förhållningssättet prioriteras i 

deras arbetssätt på avdelningen. I samtalen har jag trots detta uppmärksammat att pedagogerna pendlat 

mellan olika synsätt på hur barn lär och inhämtar kunskap. De talar både om den tredje pedagogen, 

proximala utveckling zonen och en äldre syn på lärande som utgår från barnets mognad och ålder i 

första hand. Hur vi förhåller oss till andra individer har enligt Kinge (2008)med vilka erfarenheter, 

värderingar, människosyn och teoretiska synsätt att göra och återspeglas i vårt pedagogiska 

förhållningsätt. I praktiken representeras olika delar från olika uppfattningar som vi använder oss av, 

ofta utan att tänka på det. Det är därför samtal och reflektioner kring vad och varför vi gör på ett visst 

sätt behöver synliggöras och skapas medvetenhet kring. 

Just pedagogernas uttalade brist på tid att sitta tillsammans och reflektera kan kanske vara en orsak till 

detta. Detta i sin tur kan påverka hur lek och lärmiljöns utformning ser ut.  

Delaktighet i lek och lärmiljöns utformning 

Stor del av våra samtal kring lek och lärande handlar om hur pedagogerna utifrån materialet ECERS 

kan utforma den lek och lär miljö som materialet beskriver. De talar om att materialet är bra och kan 

användas eftersom det utgår från vår läroplan för förskolan 98(2010). I samtalen framkommer det att 

det i första hand är pedagogerna själva som bygger upp den miljö som erbjuds alla och enskilda barn. 

Grund för denna uppbyggnad är pedagogernas tidigare erfarenheter från arbete med barn och barn i 

behov av särskilt stöd, barnens ålder och mognad och antaganden om vad barngruppen är intresserade 

av just nu. Det framkommer att pedagogerna vill ge barnen en fantasifull, lärorik och rolig miljö att 

vistas i, men barnens egen medverkan i utformningen representeras inte i större omfattning: 

 Katja; ” Det är ett rollspelsrum nu, eller vad är det?” 

Tina; ”Förvandlings ateljé, kallar vi det gamla teaterrummet. Det ska bli en förvandlings ateljé. 

Katja; ”Fast det där teaterrummet. Där ska det vara musik. 
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 Tina; ”Ja, musik och teater. Det tycker jag också. Då kan ju barnen också göra resor från det rummet. Det 

tycker de ju om att leka. Det går ju bra. Sen är det Hemvrån. Några barn vill att vi skulle vi göra en liten 

restaurang där, det tyckte ju barnen när vi frågande.” 

I ovanstående citat tolkar jag att pedagogerna utgår i första hand från vad de själva anser är en bra och 

rolig miljö. Vad barnen önskat eller tycker kommer i detta sammanhang i andra hand.  

Kommentarer 

Eriksson(2014) anser att för att vuxna ska kunna göra barn delaktiga är det av stor vikt att de kan inta 

barns perspektiv. Det handlar då om att kunna vara lyhörd för barns olika uttryck och se vilka 

sammanhang barn ingår i. Genom att tydliggöra betydelsen av delaktighet för barn i skapandet av rika 

lärmiljöer kan goda utvecklingsmöjligheter ske i våra verksamheter. 

Under samtalen har vi talat om i vilken omfattning som barnens egna åsikter framkommer i miljön. 

Detta har gjort att pedagogerna i större utsträckning börjat reflekterat över hur de formar miljön och 

utifrån vem. Trots detta återkommer de ofta till sina egna tankar om vad som är roligt och spännande 

för barn. Då jag delgivit barnens beskrivningar i samtalen har detta verkligen intresserat pedagogerna 

och gjort att de reflekterat mer ingående kring olika aktioner och tankar de haft kring barnen. Många 

aktioner har ägt rum utifrån barnens beskrivningar. Min tanke blir varför pedagogerna inte på eget 

initiativ tar in barnens perspektiv mer i sitt arbete och låter de delta i miljöns utformning?  

Struktur och tillgänglighet  

Det finns många olika sorters material på avdelningen som barnen själva får ta och använda. 

Pedagogerna påpekar i början av våra samtal att barnen inte använder materialet på det sätt som 

pedagogerna önskar och upplevs i bland som slarviga då de slösar eller kastar ut materialet. Här menar 

pedagogerna att de måste introducera materialet bättre och skapa rutiner för att introduktion av 

material sker. När vi reflekterar över begreppet samspel mellan miljön och barnet blir det dock tydligt 

för pedagogerna att avdelningen saknar struktur. En struktur där allt har sin plats och tillräckligt med 

utrymme finns vid de olika stationerna på avdelningen. Idag är det trångt och rörigt med mycket 

material utspritt på olika platser, som begränsar tillgänglighet för alla och enskilda barn. Detta gäller 

bland annat målarhörnan i ateljén som består av några stafflier, rullvagnar med material avsett för 

målning och förkläden som ska användas i denna aktivitet. En pedagog beskriver denna plats: ”Per: 

”Stafflit, det använder vi ju nästan aldrig, för det är ju en sån röra. Barnen ska kunna ta allt själva. Det finns 

material så att de ska kunna göra det, utan att få så mycket hjälp.  Men det kan inte barnen göra just nu.” 

Tillgängligheten varierar även utifrån vilket material det är. Musik upplevs som viktigt för alla och 

enskilda barn men begränsades på grund av ljudnivån. När barnens beskrivningar av musik som något 

mycket efterlängtat och roligt framkom genomfördes en förändring i hänsyn till detta och musik och 

dans gjordes tillgängligt varje dag i ett rum som kallas för förvandlingsateljén. Pedagogerna 

reflekterade i och med detta över hur de faktiskt styrde tillgängligheten av vissa material eftersom de 

uppfattades störande eller arbetsamma att ha tillgång till varje dag. Det var viktigt att hitta ett utrymme 

där detta kunde utföras så det inte heller störde andra runtomliggande stationer.   

En rad aktioner utifrån dessa begrepp, struktur och tillgänglighet, ledde till att pedagogerna själva 

mellan samtalen också kunde reflektera kring det som skett och vilken förändring detta medverkat för 

framförallt barn i behov av särskilt stöd på avdelningen. I målarhörnan som beskrivits ovan så 

genomfördes en förändring som beskrivs av en pedagog på följande sätt: 

 Sonja: ”Det var ju lättare att måla igår för barnen och Johan kunde komma fram och stå och måla vid staffliet 

själv också.  Det var jättekul och se”.   
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Kommentarer 

Enligt Eliasson(2012) upplever barn sig delaktiga då de har möjlighet att genomföra aktiviteter som de 

valt själva och har tillgänglighet till olika miljöer i vardagliga sammanhang. Observationer över hur 

barnet fungerar i den miljö det befinner sig eller som upplevs problematisk är därför av vikt för att 

identifiera eventuella hinder. På detta sätt kan de bästa förutsättningar skapas eftersom dessa 

observationer ska ligga till grund för åtgärder. 

Genom att tid funnits för pedagogerna att reflektera tillsammans har de kunnat genomföra en rad 

aktioner som haft betydelse för alla och enskilda barn på avdelningen. Arbetslaget fick tid att se 

sambanden mellan miljöns brist på struktur samt barnens användning av material och kunde identifiera 

hinder i deras miljö.  

Förändring och utveckling i lek och lärmiljön 

Pedagogerna har genomfört olika aktioner i samband med våra samtal. Enligt pedagogerna är det 

beskrivningarna från barnen kring deras miljö och den faktorn att jag som person deltagit i samtalen 

som gjort att dessa förändringar skett. En viss press att genomföra aktioner har upplevts och detta 

menar pedagogerna är positivt.  

Ateljén har genomgått en stor förändring och är nu enligt pedagogerna funktionell på ett mycket bättre 

sätt. Alla och enskilda barn får plats ordentligt vid de olika stationerna, tillgänglighet till material och 

aktiviteter har lett till att barn i behov av särskilt stöd som tidigare inte kunnat ta för sig av en aktivitet 

själv, nu gör det dagligen. Märkning av material gör det lättare att även ta undan efter avslutad 

aktivitet. Nytillkomna stationer så som förvandlings ateljé (ett drama och musik rum), en vattenstation 

inne på avdelningen, och en utveckling av hemvrån till restaurang har öppnats upp. Dessutom har 

beskrivningar från barnen och samtalen som ägt rum, fått dem att reflektera mer kring deras 

antaganden kring barn och barn i behov av särskilt stöd.   

Per: Nu i början har det säkert varit utmanande för barnen att komma hit upp. Det har varit mycket nya saker 

och material. Det har säkert varit bra och det ska vi underhålla så barnen kan utmanas hela tiden. Sedan att vi 

ser över hur Johan kan kommunicera. Vi har inga problem att kommunicera med honom. Han förstår ju det vi 

säger. Men att vi hjälper honom att kunna kommunicera tillbaka till oss och sina kompisar. Med tanke på miljön, 

så ska han ju kunna säga vad han vill göra.” 

Pedagogerna kom in på vilka förutsättningar de ger alla och enskilda barn att kunna kommunicera på 

olika sätt i deras lek och lär miljö. I dag används tecken som förstärkning i språket i vissa 

sammanhang. Men utifrån de samtal vi haft och de aktioner som skett har arbetslaget också mer 

inriktat sig på hur bilder kan vara ett sätt att skapa tydlighet och tillgänglighet och användas som 

utgångspunkt vid kommunikation.  

Kommentarer   

Pedagogerna har genomfört olika aktioner och reflektioner i samtalen och visat stort engagemang för 

barnens beskrivningar. Jag tolkar att just kunna se också resultat från sina handlingar och få tid att 

reflektera över dem i gruppen bidragit till att fler aktioner kunnat ske under en ganska kort tid. Tid 

som pedagogerna annars menar inte finns.  
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Barnens beskrivningar 

Mitt samlade material från barnen består av samtalsintervjuer, observationer och rundturer i 

avdelningens lek och lärmiljöer. I mina samtalsintervjuer har jag använt mig av kort på avdelningens 

lek och lärmiljö. Dessa har barnen fått samtala kring tillsammans med mig.  Sammanlagt har tio barn 

deltagit vid minst två tillfällen i någon av ovanstående former av insamlingstekniker.  I materialet 

finns även barn i behov av särskilt stöd representerade. Barnen är i åldern tre till fem år gamla. Utifrån 

materialet har jag valt att redovisa vissa delar som är relevanta för uppsatsens första frågeställning; 

Vilka möjligheter och hinder beskriver barnen i förskolans lek och lärmiljö?  

Nedan följer vad materialet från barnen beskrivit. Därefter redovisas de teman som framkommit. Efter 

varje tema följer mina egna reflektioner.  

Barnen i som deltagit beskriver möjligheter till bygg, lek och skapande i olika former som uttryckssätt 

i deras lek och lärmiljö. Dessa miljöer finns tillgängliga under hela dagen. Förskolan upplevs som en 

rolig plats där leken är det bästa. Framförallt att kunna leka med kompisar. Det som framförs som 

mindre bra var ljudnivån som ansågs hög och störande i bygglekens stationer. Trots detta är byggleken 

en återkommande aktivitet som uppskattas av barnen. Ateljén är en station som uppskattas av 

flickorna i första hand. Pojkarna upplever att ateljén är en plats som man inte kan leka vid och 

materialet som finns där idag intresserar dem inte. I materialet kan man se att barn i behov av särskilt 

stöd och deras val av stationer och material är i stort sett de samma. Sinnesrika material visar sig vara 

populärt av alla de barn som ingått i min studie. 

Teman i några barns beskrivningar 

Vattenleken 

Vattenstationen fanns vid tillfället tillgänglig varje dag utomhus och beskrivs som en rolig station. Ett 

barn menar att man också kan utforska saker vid denna station. ”Vattenlek! Den är jättekul! Man kan leka 

med båtar där. Tänk om båtarna kan flyta där?”  Barnet menar att det vid denna station även går att 

undersöka om saker flyter eller ej.  Vatten beskrivs av barnen som ett material som man kan leka olika 

saker med och utforska på olika sätt. Ett barn i behov av särskilt stöd visar vattenstationen under en av 

mina observationer. Han öser med vattnet, häller över vattnet till en kompis hink och tittar tillsammans 

med några barn hur vattnet rinner på marken. När vattnet tar en oanad väg eller rinner på barnens skor 

tittar barnen på varandra och skrattar och försöker tillsammans få det att byta riktning.  

Mina kommentarer 

Vattnet upplevs som ett variationsrikt material av barnen. Det kan användas på olika sätt. Både i lek 

och för lärande. Vattenleken tycks vara ett material som några av barnen kommunicerar utifrån.  Jag 

tolkar att även de barn i behov av särskilt stöd i studien och de som kanske saknar ett välutvecklat 

verbalt språk, inbjuds till att förundras och delta i aktiviteter där de utforskar tillsammans.   

Musik  

Musik beskrivs av många av barnen, både flickor och pojkar som roligt och efterlängtat. Vid detta 

tillfälle fanns tillgång till musik och instrument inte tillgängligt för barnen i så stor omfattning. De 

flesta musikinstrument hade inte tagits fram ur förrådet och den trumma som fanns på avdelningen var 

placerad högt upp på en hylla. Instrument beskrivs av några barn som roliga och något de vill utforska 

mer, men som på grund av sin höga ljudnivå, inte används så ofta. De stunder musik förekom var vid 
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inplanerade rörelsestunder, vilan och vid några enstaka tillfällen på samlingen. Barn i behov av särskilt 

stöd på avdelningen har både visat och beskrivit musik som något bra och roligt. Ett av dessa barn 

beskriver musik på detta sätt; Musik, det känns bra. Jag tycker om de, instrumenten. – Jag vill ha mer musik 

och sagor! Bamse sagor och sånger. Ett annat barn behov av särskilt stöd visar mig vad han tycker om 

musik på en av sina rundturer på avdelning:  

 

 

 

 

 

 

 

Mina kommentarer 

Utifrån den rundtur och observation som redovisas här ovan tolkar jag musik som ännu ett material 

som ger olika möjligheter till kommunikation för några barn på avdelningen samt några av barnen som 

är i behov av särskilt stöd.  Detta medverkar till att samspel mellan barn – barn, samt de vuxna kan 

utvecklas i högre grad. Barnen beskriver glädje i samband med musik. Samtidigt framkommer att den 

höga ljudnivån av material kan vara ett hinder i dess användning och påverkar hur pass tillgängligt det 

är på avdelningen.    

Hemvrån 

Hemvrån är en hörna där konkreta material i form av matvaror, spisar, dockor finns tillgängligt. De 

barn som var i behov av särskilt stöd och några andra av barnen i studien, beskriver lekar om 

familjeliv och att resa och ta sig till olika platser som roliga. Ett barn i behov av särskilt stöd berättar 

att de även har liknade hörnor hemma som de också tycker om att leka i på samma sätt.  Några andra 

barn beskriver dock att denna plats är utformad mest för småbarn och att materialet som finns där inte 

är tilltalande. De beskriver dockvagnen som finns där är mest för små barn. Dessutom anser dessa barn 

att material i form av olika maträtter saknas. Rummet menar de är heller inte fint så man vill inte vara 

där så mycket.   

Legorummet 

Ett rum som både flickor och pojkar i studien beskriver som ett roligt och bra rum är lego hörnan på 

avdelningen. Denna hörna innehåller både små och stora delar lego. Det finns också flera olika tillägg 

till lego i form av gubbar, djur, fordon m.m. I detta rum finns även olika sätt att placera sig då man 

leker med materialet. Golvet är täckt av en matta som både är skön att sitta och går bra att bygga på. 

Ett bord med två stolar till finns också. Ett barn i behov av särskilt stöd ansåg att en fördel i detta rum 

var att stolar och bord fanns. ”Man kan sitta vid bordet och göra små lego. På stolen känns det skönt för mig 

att sitta. Jag når bättre också.”  

Barnet beskriver själv att förutsättningar för att genomföra samma aktiviteter som övriga barn, finns i 

detta rum.  

 

 

Peter går fram till en hylla fylld med cd skivor och två bandspelare i. Tittar på mig och  pekar upp mot 

översta hyllan. ”Eh, Eh ” pekar upp mot översta hyllan där en trumma står. ”Ska jag ta ner trumman 

Peter?” Peter ler mot mig och nickar. Jag tar ner trumman och vi sätter oss på golvet. Peter börjar 

trumma. Jag härmar efter. Peter skrattar och fortsätter att trumma. Jag trummar vidare och börjar sjunga 

på Hoppe, Hoppe hare. ”Nä, Nä.” Skrattar.  Tar bort min hand från trumman. ”Vill du inte att jag sjunger 

Hoppe, Hoppe hare?” Peter pekar mot väggen. ”Dä, dä” Där finns en bild som barnen gjort tillsammans 

på en stor stjärna. ”Ja titta en stjärna den har ni gjort tillsammans. Ska vi sjunga blink lilla stjärna 

Peter?” Peter ler och nickar. Vi sjunger blinka lilla stjärna och trummar. 
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Mina kommentarer 

Legorummet visar på en variation av olika material och en valmöjlighet av att sitta vid ett bord eller på 

golvet med lego. Dessutom erbjuder rummet olika svårighetsgrader i materialet. Det finns både stora 

och små bitar att bygga med och tillägg i olika former. Detta skapar förutsättningar och möjligheter för 

alla barn att kunna delta.  

Ateljén 

Ateljén är det rum som det finns delade uppfattningar kring. Flickorna beskriver detta rum som det 

bästa och roligaste. Här skapar barnen och får uppgifter av olika svårighetsgrad anpassat efter sina 

behov. Ett barn i behov av särskilt stöd beskrev ett tillfälle då de arbetade med pärlor i Ateljén. För att 

utmana barnen vidare tog en av pedagogerna fram mindre pärlor än de tidigare haft tillgång till, kallat 

indianpärlor. Pedagogen uppfattade att även detta barn var intresserad av materialet, men på grund av 

sitt handikapp inte kunde använda så pass små. Detta ledde till att en annan sorts pärlor letades fram 

som var lite större än indianpärlorna, samtidigt som de var en utmaning för barnet.  ”Igår pärlade jag 

med småpärlor. Jättesmå fanns och jag fick lite större. I den här burken. Dom var jättefina. – Hur kändes det?  – 

Jättebra… och jag ska fortsätta med dem idag. Jag ska fortsätta med de småpärlorna.”  

Pojkarna däremot beskriver ateljén som tråkig för att det inte finns något roligt material där. Dessutom 

menar de att man inte får leka med materialet på det sätt som de önskar. En pojke; ” Man får bara bygga 

lera, man får bara bygga då. Inte leka med den.” 

Spel och pussel 

Ganska många av barnen som deltagit i studien beskriver spelhörnan som en plats som har ett för svårt 

och inte speciellt varierat utbud. Spelhörnan är belägen långt in på avdelningen i en korridor. Ett bord 

med några stolar och en hylla med några spel och pussel utgör denna plats. Ett barn i behov av särskilt 

stöd beskriver denna hörna på följande vis när vi går en rundtur:” Peter tar fram mig till avdelningens spel 

och pussel hörna. ”Dä!” Pekar på ett sorts byggmaterial som står på bordet kallat knäppisarna. Pekar också på 

hyllan med spel och olika pussel. ”Nää!” Säger Peter bestämt, skakar på huvudet, och leder mig vidare till en 

annan plats.”  

Detta barn har jag tidigare observerat i just en spel situation. Det framkom att barnet denna gång hade 

svårt att kunna delta eftersom det inte förstod spelets innebörd. Jag tolkar att dessa erfarenheter har 

med barnets beskrivning av spelhörnan att göra.  Dessutom verkar denna hörnas placering påverka hur 

den används av barnen.  Det framkommer att vissa stationer och material glöms bort av barnen. Just 

frasen ” jag brukar vara, jag brukar leka i” var vanligt förekommande i barnens beskrivningar av deras 

lek och lär miljö.  Barnen beskrev att de lekte i samma station som de hade vana av att göra. Det man 

inte viste så mycket om eller inte brukade leka med beskrevs som tråkigt.  

Mina kommentarer 

Variationen kring materialets funktioner och svårighetsgrad påverkar enligt barnens beskrivningar hur 

de leker i förskolans miljö. Material som man inte förstår upplevs som tråkiga och väljs då bort. Olika 

material och stationer synliggörs inte på avdelningen, t.ex. i form av bilder. Utifrån barnens 

beskrivningar finns pedagogerna mest tillgängliga i Ateljén där de anpassar det material som erbjuds 

utifrån barnens behov. Detta är inte fallet i spelhörnan. Spelen där deltagande av en vuxen som 

handleder kan ses av vikt var belägen långt in på avdelningen.    
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Förändringar i lek och lär miljön 

Under samtalen med pedagogerna presenterade jag vissa beskrivningar av barnens åsikter kring deras 

lek och lär miljö. Detta medförde att olika aktioner ägde rum. Eftersom det förekom en del 

förändringar i avdelningens lek och lärmiljö under tiden jag samlade in materialet så blev även dessa 

förändringar beskrivna av en del barn.  

En förvandlings ateljé, kallar pedagogerna det musik och drama rum som iordningställdes av 

pedagogerna. I detta rum finns tillgång till musikinstrument och utklädningskläder. Förvandlings ateljé 

beskrivs som ett fantasifullt och tillåtande rum av barnen. Två barn beskriver: ”Förvandlings ateljé! Där 

kan man sjunga, klä ut sig och göra en show! – Jag tycker också om det. Jättekul. Man kan dansa!” Däremot 

framkommer det av ett barn att en svårighet kan vara just utklädningskläderna. Barnet beskrev dessa 

som krångliga och trånga att få på sig. När detta framkom till pedagogerna undersöktes kläderna 

tillsammans med några barn där barn i behov av särskilt stöd också deltog. Detta för att tillsammans 

med barnen identifiera de kläder som utgjorde ett hinder eftersom de var för svåra att ta på sig själva.  

En vattenstation har även öppnats upp på avdelningen efter att pedagogerna fått höra beskrivningarna 

av barnen kring just vatten. De har stora planer på hur de ska utforma rummet för att barn och barn 

behov av särskilt stöd också ska kunna ha tillgång till vatten varje dag inomhus. 

De förändringar som skett genom att pedagogerna lagt till material och möblerat om för att skapa 

utrymme beskrevs som bra förändringar av barnen i materialet. Detta gäller bland annat ateljén och 

målarhörnan som numera kan användas av alla och enskilda barn. Två barn, Sandra och Siri, varav Siri 

är i behov av särskilt stöd, beskriver denna hörna så här: 

Siri: ”Man får välja vilken färg man vill, och måla hur man vill.– Det är jättekul att måla. Sandra: En dag 

målade jag och Siri tillsammans, visst?  Siri: – Mm, bara vi två själva. Kristina – Då undrar jag vad det är som 

gör att ni tycker det är så roligt att måla? Sandra: – För att… kroppen och hjärnan och magen och musklerna… 

och målarfärger… Siri: vi tycker bara det.”  

 Däremot har det skett en förändring av hemvråns utformning som inte beskrivs på samma positiva sätt 

av några barn. Hemvrån upplevdes positiv i sitt ursprung av några barn och av barn i behov av 

särskilt stöd på avdelningen, men har nu förvandlats till en restaurang. Vissa av barnen 

beskriver resturangen som rolig, men påpekar samtidigt att en saknad av hemvrån och dess material 

som dockorna och vagnen. Två barn beskriver förvandlingen på detta sätt. ”Det är en, det har blivit en 

restaurang. Kristina: – Vad tycker du om den platsen då?  Inte så kul att det är så nytt. Det känns ledsamt. Jag 

vill inte att det ska vara en restaurang. Men då flyttar jag bort sakerna.”  När jag frågar vidare kring 

förändringar som sker och hur olika miljöer byggs upp på avdelningen, menar dessa två barn att det är 

fröknarna som bestämmer detta. När jag då frågar om de får vara med och bestämma vilka rum det ska 

bli svara de. ”Nej. Ibland. Ibland. ”  

Avslutande kommentarer 

Pedagogerna beskriver en känsla av att inte räcka till i sitt arbete med alla och enskilda barn. En 

önskan att ha rollen som en medforskande pedagog finns. Barn i behov av särskilt stöd kräver 

emellanåt att man finns där hela tiden för att bland annat hjälpa barnet att kommunicera med sina 

kamrater. Barnens beskrivningar visar att de glömmer bort att vissa stationer finns och ofta väljer 

samma aktivitet. Detta för att de brukar leka där och vet hur det fungerar. Min fråga blir vilka konkreta 

material finns för att stödja och stimulera kommunikation mellan barn och mellan pedagoger och barn 

för alla och enskilda barn? Skulle detta också kunna hjälpa pedagogerna att räcka till mer i sitt arbete? 
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Skulle det kunna vara en hjälp för barn i behov av särskilt stöd att kunna kommunicera med sina 

kamrater på egen hand?  

När tillgänglighet diskuteras i ett av våra samtal framkommer det att musik och dans tillgänglighet är 

styrd av pedagogerna. Detta på grund av den höga ljudnivån. Detta gäller även andra material som kan 

ses som sinnesrika material som vatten och sand. Barnens beskrivningar visar att just sinnesrika 

material är något som man efterfrågar och tycker är både spännande, roligt och lärorikt. Dessutom 

visar barn i behov av särskilt stöd att de genom dessa material kan kommunicera på olika sätt med 

omgivningen och inte enbart via verbalt språk. Efter dessa beskrivningar genomfördes aktioner så att 

alla och enskilda barn fick tillgång till vatten och musik i avdelningen lek och lär miljö 

I våra samtal har pedagogerna samtalat om utformningen av avdelningens lek och lärmiljö utifrån sina 

erfarenheter från tidigare barngrupper och barn i behov av särskilt stöd, vad de själva anser är roligt 

och intressen som de uppfattat finns i barngruppen. I barnsamtalen framkom andra versioner från 

barnen vilket i vissa fall överraskande pedagogerna.  När det gällde hemvrån menade pedagogerna att 

denna förvandling till restaurang är något som barnen efterfrågat. Samtidigt har några barns 

beskrivningar visat att just hemvråns förändring inte var efterfrågad.  

Pedagogerna har visat stort intresse för barnens beskrivningar av sin lek och lärmiljö och arbetat för att 

skapa det som barnen efterfrågar. Detta får mig att undrar varför pedagogerna inte mer på eget initiativ 

tagit reda på hur barnen upplever sin miljö på avdelningen och bygger upp miljön tillsammans med 

barnen?  Barnen har i sina beskrivningar framfört att det bara är ibland som de får delta men oftast 

inte.  

I början av våra samtal framhöll pedagogerna att de under flera år fått stöd av bland annat 

specialpedagogisk handledning och samarbetat med habiliteringen. Detta stöd hade fått dem att inse att 

förhållningsättet och miljön var viktigt för barn behov av särskilt stöd. Hur kommer det sig då att 

stödbilder av olika slag inte finns tillgängligt i deras lek och lär miljö?  

Materialet ECERS visade att delområdet leka och lära låg på en minimal nivå på avdelningen. 

Pedagogerna valde detta område för att de tillsammans skulle få tid att bygga upp en miljö som utgick 

från läroplanen för förskolan och innehöll de basfunktioner som anses ge en god kvalité. Pedagogerna 

har upplevt materialet positivt. Gemensam tid till reflektioner har lett till att pedagogerna fokuserat på 

samma sak och kunnat arbeta målinriktat.  

Vilka slutsatser kan då dras utifrån den skattning som genomförts utifrån ECERS material och 

redovisas i tabellform, de fem samtal som genomförts med pedagogerna och data insamlingen av 

barnens beskrivningar? Bidrar förskolan till en inkluderande verksamhet för alla och för varje barn. 

Hur beskriver barn och pedagoger förändringsmöjligheter för en inkluderad verksamhet för varje 

barn? I diskussionsdelen lyfts några teman från resultatdelen och jag försöker besvara studiens 

frågeställningar.   
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Diskussion 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur förskolan bidrar till en 

inkluderande verksamhet för alla barn och för varje barn. Mitt delsyfte har varit att genom en 

aktionsforskningsansats undersöka hur några pedagoger och barn beskriver området lek och lär i 

förskolans verksamhet och förändringsmöjligheter för en inkluderande verksamhet för varje barn. 

För att underöka verksamheten utifrån syftet har jag använt mig av olika frågeställningar kring hur 

barn och pedagoger beskriver förändringsmöjligheter och hinder i avdelningens lek och lär miljö. Och 

vilka villkor och förutsättningar som framkommer i utformningen av miljön på förskolan. Dessa frågor 

har ställts i förhållande till barn i behov av särskilt stöd under pedagogernas samtal för att reflektioner 

kring just dessa barns situation ska belysas. Utifrån materialet ECERS har pedagogerna genomfört 

olika aktioner och reflektioner tillsammans i arbetslaget och med mig som samtalsledare och 

medforskare.  Dessutom har de förändringar som skett beskrivits utav barn och pedagoger och tolkats 

av mig.  Här nedan följer en kritisk analys av metodval och hur studien genomförts samt en diskussion 

kring det resultatet visat. 

Metoddiskussion 

I denna del diskuteras valet av forskningsansats, metod och hur studien genomförts. Hur blev det?  

Skulle jag kunnat göra på ett annat sätt? 

En blandning av metoder har använts i min studie för att kunna besvara syftet och frågeställningarna 

för uppsatsen. Studien har utgått från en aktionsforsknings ansats där den centrala delen är att utgå från 

praktikens egna frågor och i samarbetet utveckla verksamheten. Tillsammans med ett arbetslag ska 

reflektioner och aktioner genomföras med hjälp av olika verktyg. Då en aktionsforskning genomförs 

ska det enligt Rönnerman(2012) ske i ett kollektivt sammanhang och diskutera pågående utveckling av 

verksamheten. Vid träffarna ska det som sker och utgå från anteckningar som gjorts i dagboken. Det är 

viktigt att allas röster blir hörda och reflektionerna och samtalen i gruppen ska riktas mot ett bestämt 

innehåll(a.a.) I aktionsforskningsansatsen har metoden ECERS och dagbok använts som verktyg kring 

olika reflektioner och handlingar mellan våra samtal. ECERS har valts som en kompenserande metod 

till aktionsforskningsansatsen som enligt Bryman(2011) kan användas då olika fördelar och nackdelar 

finns i de olika metoderna. Genom att kombinera metoderna kan de svagheter och som finns 

kompenseras med andra metoders styrka. (a.a.). Valet av att tillföra materialet ECERS till 

aktionsforskningsansatsen medför att studiens validitet och reabilitet styrks. Däremot kan man 

ifrågasätta om vi i studien då utgår från de frågor som pedagogerna anser vara ett problemområde. I 

aktionsforskning är det ju just praktikens egna frågor som ska vara utgångspunkten. Trots detta tolkar 

jag att pedagogerna har ansett materialet ECERS täckt in många av förskolans olika områden och på 

detta sätt skapat ett stort utbud av val att utgå ifrån när problemområde skulle väljas. Vid flertal 

tillfällen har pedagogerna påpekat att ECERS är ett bra material att utgå ifrån.  

Skattningarna som genomförts av delområdet leka och lära har varit utgångspunkt för samtalen. Men 

varje sittning har påbörjats med en reflektionsrunda där de förändringar och reflektioner man fått 

sedan förra tillfället diskuteras. På detta sätt har de reflektioner och förändringar som skett utgjort en 

grund för reflektioner och förändringar som uppkommer under nästa samtal. Detta gäller till exempel 

begreppet tillgängligt. Tillgänglighet blev ett begrepp som pedagogerna efter att det kommit upp till 
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reflektion i samtalsgruppen, använde själva i sin kritiska granskning av miljö. Saker som tidigare tagits 

förgivna började ifrågasättas av pedagogerna själva utifrån detta begrepp.  Placeringar, material, och 

vilket deltagande som kunde ske granskades mer ingående och ledde till en stor förändring av deras 

ateljé. Efter att denna förändring skett observerade pedagogerna att detta ledde till att ett barn i behov 

av särskilt stöd själv kunde ta för sig av materialet i målarhörnan och måla på eget initiativ. Detta hade 

inte kunnat ske tidigare. Samtalen har inte endast följt dagbokens innehåll utan också följt in oss på 

nya områden med hjälp av ECERS vid varje tillfälle. 

I min roll som samtalsledare har jag använt mig av samtalsrundor och fördelat ordet till deltagarna. 

Detta för att alla deltagare ska bli delaktiga och få framföra sina synpunkter i gruppen. Samtalen har 

utgått från området leka och lära men haft en inriktning mot barn i behov av särskilt stöd. Min roll i 

samtalen har även varit att föra fram barnens beskrivningar och på detta sätt få barnen delaktiga i 

skattningen av området lek och lär . På detta sätt har jag representerat barnens beskrivningar i 

samtalen. Min roll har också varit att ifrågasätta de förgivettaganden som jag tolkat framkommit i 

samtalen genom att ställa öppna frågor kring alla barns villkor att delta i avdelningens lek och lär 

miljö. Jag har upplevt min roll som en spännande utmaning som kräver både ett inkännande av 

pedagogerna samt en balansgång av vilka frågor som kan ställas. För att kunna uppnå detta är det av 

vikt att tid till delatagande i avdelningens verksamhet viks. Något som jag ansett varit givande men 

som också kräver tid.  

Delar ur mosaikmetodens tekniker har använts för att samla in data från barn och barn behov av 

särskilt stöd på avdelningen. Detta för att försöka få fram barns perspektiv och i första hand barn i 

svårigheters beskrivningar kring lek och lär miljön i förskolan. Delar från detta material har redovisats 

för pedagogerna under våra samtal. Den största delen av materialet redovisades gemensamt av barnen 

som deltagit och mig, vid en samling. På detta sätt fick resterande barngrupp och pedagogerna ta del 

av beskrivningarna.  Förutom detta har jag också läst en hel del litteratur kring området, avhandlingar 

och artiklar. Jag lade extra tid på att läsa in mig kring mosaikmetoden för att jag intresserat mig 

mycket kring just hur vi kan få ta del av barn i behov av särskilt stöds beskrivningar av sin förskola.  

Detta bidrog till en stor mängd av datainsamling att bearbeta. Men eftersom jag valt att delta i 

projektet kring inkludering i förskolan så krävdes det att vissa metoder användes. Detta informerades 

vi om från början.   

På grund av den stora mängd datainsamling som samlats in till denna studie kunde en fördel varit om 

jag påbörjat studien genom att genomföra vårt första samtal innan sommaruppehållet. Detta skulle 

kunna gett mer tid till både arbetslaget som deltog och mig att läsa in oss på materialet ECERS, det 

delområde som valdes och vad en aktions forskningsansats innebar. Detta kunde bidra till att vi alla 

var mer pålästa kring materialet när skattningen skulle genomföras. Dessutom skulle jag haft chansen 

att läsa forskning som anknöt till lek och lärande och barn i behov av särskilt stöd under sommaren.  

En annan aspekt som jag upplevde svår var hur jag skulle få barnen som deltog att verkligen förstå vad 

sammantyckeskravet innebar. Jag har därför läst litteratur för att få stöd i hur jag på ett bra sätt kan 

barnen att förstå vad de tackat ja till. Dessutom har jag en gedigen erfarenhet av att arbeta med barn i 

de yngre åldrarna och har erfarenhet av att tyda barn signaler. Trots detta var just denna datainsamling 

den stora utmaningen i studien.  ECERS materialet upplevdes som ett bra material av både mig och 

pedagogerna att utgå ifrån. Vi upplevde vissa brister dock. Ett förtydligande av de begrepp som 

används i materialet som t.ex. tillgänglighet och tillräckligt, efterlyses eftersom de inverkande på våra 

skattningars resultat. 
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Delområdet leka och lära är stort och vi hade en begränsad tidsram för våra samtal. Detta medförde att 

alla punkter under detta delområde inte diskuterdes i samtalen. En brist i användningen av ECERS 

materialet i denna typ av studie är de olika delområdenas varierande omfång. Detta medför att vissa 

delområden kräver mer tid än andra både vid skattningsmomentet, i insamlingen av data från barnen, 

och i samtalen med pedagogerna. Detta gäller bland annat delområdet leka och lära som hör till det 

störta delområdet i ECERS materialet.  

Mosaikmetoden har jag upplevt som användbar i arbetet med alla och enskilda barn. Barnen har varit 

intresserade av att delta och den har med sina olika tekniker fått beskrivningar som inte utgår endast 

från barn med ett verbalt språk. Detta har jag upplevt som en positiv upplevelse som jag kan ha 

användning av i min kommande profession som specialpedagog. Samtidigt bör man vara medveten om 

att dessa olika tekniker att samla in data från barnen kräver tid. Något som upplevdes som ett 

stressmoment av mig då en tidsplan för insamlingen av data från både pedagoger och barn fanns. Om 

studien återigen igen skulle genomföras under samma omständigheter vore mitt förslag att begränsa 

teknikerna till två. Rundturerna är en teknik som jag varmt rekommenderar. Jag tolkade denna teknik 

som omtyckt av barnen och dessutom givande för mig i min insamling av data.  

Resultatdiskussion 

Några teman lyfts nedan utifrån resultatet, samt diskuteras och problematiseras i förhållande till 

teorier, forskning och undersökningar kring delområdet leka och lära och de aspekter som framkommit 

i studien. Studiens specialpedagogiska relevans och förslag på vidare forskning avslutar denna 

uppsats.  

Teman  

Lek och lärande för alla och varje barn 

Styrdokumenten, Barnkonventionen, Salamanca deklarationen, Skollagen och Läroplanen för 

förskolan beskriver alla olika riktlinjer för den svenska förskoleverksamheten vad gäller alla barn och 

barn i behov av särskilt stöd. Vi ska utgå från barnens bästa, genom att barnet själv ska få sina åsikter 

lyssnade till. I arbetet med barns behov ska vi inte utgå från fastställda antaganden om barnen, utan 

utifrån den aktuella situationen.(Salamancadeklarationen, UNESCO, 2/2006.)  Organisationen och 

ledningen ska ansvara för att barn erbjuds en god miljö och se till att detta genomförs för alla och 

enskilda barn i förskolornas verksamheter. Läroplanen för förskolan 98(2010) menar att verksamheten 

ska anpassas och utformas så att alla barn kan delta och utgå från de behov och förutsättningar som 

finns i barngruppen. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och upplevas trygg, rolig 

och lärorik för alla som deltar. 

Min tanke blir hur vi i dagens verksamheter utgår från dessa riktlinjer i utformningen av lek och lär 

miljöer i förskolan? Resultatet från ECERs skattningen av pedagogernas lek och lärmiljö visar på en 

minimal nivå vilket kan tolkas som att avdelningens fysiska lek och lärmiljös utformning inte 

prioriteras i deras arbete.  Arbetslaget prioriterar den sociala delen av inkludering i sitt arbete med alla  

och enskilda barn, vilket enligt Brodin och Lindstand (2014) är mycket viktig för utveckling samt 

lärande. Den sociala miljön innefattar hur barnet bemöts och samspelet mellan barnet och de andra 

barnen och de vuxna, och är relaterat till den sociala delen av inkludering.  
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Men den fysiska miljöns utformning är eftersatt. Inga bilder eller konkreta material beskriver vad som 

pågår på avdelningen inom lek och lärande. Samspelet mellan barnen och miljön reflekteras det inte 

kring så mycket. Enligt arbetslaget ges inte tillräckligt med tid från förskolans ledningsorganisation för 

att detta ska kunna genomföras. Det drabbar dessutom de arbetslag som har barn i behov av särskilt 

stöd i sina barngrupper mer än andra. Resurser för att hela arbetslaget kan delta i gemensamma 

reflektionstider finns inte att tillgå. Denna tid får förskolan själv arrangera och organisera, vilket 

resulterar i att reflektionstid inte förekommer frekvent och att pedagogerna har svårt att organisera den 

tid de får. Akuta saker diskuteras i de tillfällen som finns, istället för ett målinriktat arbetsätt för 

verksamheten. Pedagogerna gör punktinsatser i sin lek och lär miljö och helheten kring deras miljös 

utbud samt utformning för alla och varje barn uppmärksammas inte. Ledningens stöd för att tid till 

pedagogiska diskussioner och reflektioner ska bli av synliggörs icke. Lutz(2013) menar att viktiga 

delar ur ett skoledarperspektiv är att skapa möjligheter för pedagogerna att samverka, och reflektera 

över den verksamhet som erbjuds barn och föräldrar. Ledarskapet behöver präglas av öppenhet där 

pedagogerna ges stora möjligheter att utforma och tillsammans med barnen bli delaktiga i pedagogiska 

processer.  

Förskolans organisation och synsätt utgår från en pedagogisk inriktning som inspireras av Reggio 

Emilia, även kallad lyssnandets pedagogik. I arbetet med att följa denna pedagogiska inriktning i 

förskolan har material som utklädningskläder, play – doh- lera uppmanats att inte användas enligt 

pedagogerna. Detta tolkar jag som märkligt eftersom pedagogiken i Reggio Emilia förordar ett stor 

och varierat utbud av just material där miljön ska främja barns hundra språk. Barn ska ges de verktyg 

som de behöver och utforska material och ting tillsammans. Anses just dessa ovanstående material 

som minde utforskningsbara eller är det ett missförstånd mellan organisationen ledning och arbetslaget 

i förskolan? Det kan tolkas som att en dialog mellan organisationen ledning och arbetslaget i förskolan 

saknas i stor omfattning. Hur har organisationens ledning bjudit in pedagogerna i en diskussion kring 

det förändringsarbetet som sker, och vilka konsekvenser som pedagogerna anser att detta leder till i 

förskolan? Hur vi samarbetar över alla nivåer från organisation till individnivå är väsentligt eftersom 

alla delar påverkar varandra. I slutändan visar sig dessa brister i den verksamhet som erbjuds alla och 

enskilda barn. Min tanke blir vems röster blir lyssnade på i lyssnandets pedagogik? Vilka 

förutsättningar ges till pedagogerna av organisationer och ledning i verksamheten, för att en miljö ska 

kunna utformas där alla och varje barns röster, behov och förutsättningar blir lyssnade till?  

I samtalen har pedagogerna talat om barn i samspel med varandra och miljön. Miljön ska utgå från 

barnens intressen, och utmaningar ska finnas, där barn med hjälp av varandra som stöd kan klara 

uppgifter tillsammans. De talar utifrån teorier som Vygoskij och Malaguzzi företräder. Enligt 

Smidt(2014) är miljön i Reggio Emilia utformad från värderingar av John Dewey, Vygotskij och 

Malaguzzi, som anser att barn är resursrika, ifrågasättande, kompetenta, fantasifulla, kreativa och 

kommunikativa. Miljön ska inspirera till utforskande, olika uttryckssätt, verbal och icke verbal 

kommunikation, och ge barnen möjlighet att utveckla och förfina sina färdigheter tillsammans i 

samspel med andra(a.a.) 

Parallellt med tankar kring miljön på ovanstående sätt anser pedagogerna att introduktion av material 

och stationer är väsentligt för att materialet ska används på planerat sätt. Introduktion beskrivs som ett 

stressmoment för pedagogerna vilket innebär att nya material tas fram då det finns tid till introduktion. 

Detta påverkar i sin tur vilka material som finns representerade på avdelningen och följer kanske inte 

barnens intressen i första hand utan hur pedagogerna lyckas organisera tid. I denna diskussion om 

introduktion framkommer att även ett förgivettagande finns kring barns erfarenheter av olika material. 

Vissa kunskaper anses barn ha med sig när de börjar på en storbarnsavdelning. 



37 
 

I resultatet visas även beskrivningar från pedagogerna som antyder ett utvecklingspsykologiskt 

synsätt. Detta visade sig i bedömningar som gav uttryck för utveckling, ålder och mognad. I 

sammanhanget finner jag Nordin – Hultmans(2004)  avhandling mycket intressant. Hon menar att de 

psykologiska utvecklingsteorierna och dess idéer om utveckling, lärande och socialisationer är djupt 

förankrade i våra verksamheter. Utvecklingstänkandet ställer barn i samband till hur barn anses vara 

och hur de avviker från de normer som finns. Det som ett barn gör eller säger ses inte som viktigt 

meningskapande eller som ett samspel med miljön i första hand. Istället ställs det barnet säger eller gör 

i relation till barns utveckling och var detta barn befinner sig. Trots att vi talar om teorier som utgår 

från barns samspel med omvärlden, så förläggs ett barns sätt att vara till barnet själv. Om denna 

samspelsyn som vi talar om ska tas i bruk i våra praktiker så måste vi förstå de begrepp som vi 

använder på ett annat sätt. Först då kan det pedagogiska sammanhanget och miljön ges betydelse för 

barns sätt att agera och vara. (a.a.)  

Kan detta vara en orsak till att miljön inte prioriterats på samma sätt som den sociala delen? För att 

skapa de bästa förutsättningarna för barn i behov av särskilt stöd i våra verksamheter måste vi utgå 

från barnet som en helhet. 

I denna helhet ingår både den sociala delen och miljöns samspel med barnen.  Först då kan vi skapa 

inkluderade miljöer som utgår från att skapa de bästa förutsättningarna för lek och lärande. 

Specialpedagogik i förskolan  

Specialpedagogik handlar enligt Sandberg(2014) om att skapa de bästa förutsättningarna till lärande 

och lek för alla barn. Detta sker genom att ge barn det särskilda stöd som de behöver utöver den 

allmänna pedagogik som finns i verksamheten 

Under pedagogernas år på förskolan har det funnits ett samarbete mellan specialpedagoger och 

habilitering kring barn i behov av särskilt stöd. I detta sammarbete har det sociala klimatet och miljöns 

betydelse belysts. Pedagogerna har under sina år på förskolan fått fortbildning kring barn i behov av 

särskilt stöd. Men i avdelningens lek och lär miljö finns inga spår efter detta samarbete eller denna 

utbildning. Ett undantag är ett specialpedagogiskt verktyg i form av tecken som finns tillgängliga i 

avdelningens tvättrum. Pedagogerna har ett socialt inkluderade arbetsätt i sin verksamhet men den 

fysiska miljöns utformning har inte prioriterats.  

Detta får mig att fundera över vad specialpedagogerna och habiliteringen fokuserat på i mötet med 

barnen och förskolan. Ett mål för specialpedagogerna borde vara att ett specialpedagogiskt perspektiv 

genomsyrade förskolans miljö. En miljö som utgår från alla och varje barn och blir beständigt och inte 

något som städas undan då barnet som behövt stöd slutar eller byter avdelning på förskolan. 

Pedagogerna har även fortbildning kring barn i behov av särskilt stöd i form av olika metoder som kan 

användas som verktyg med barn i behov av särskilt stöd. De har en gedigen kunskap som borde tas till 

vara och vara utgångspunkt i deras skapande av miljön för barn i behov av särskilt stöd men detta 

synliggörs inte. Arbetslaget beskriver en känsla av att inte räcka till för alla och enskilda barn och att 

vissa barn kan behöva mycket stöd för att bland annat kunna kommunicera med sina kamrater. På 

grund av detta anser pedagogerna att de inte alltid kan arbeta på ett medforskande sätt i den 

utsträckning som de önskar. Hur inbjuds då barn i behov av särskilt stöd att vara medforskande i 

deras lek och lär miljö? Varför finns inte mer hjälpmedel som underlättar för barnet att kunna 

kommunicera på egen hand? Stöd och hjälpmedel som även medför att pedagogerna har mer tid till 

alla och varje barn. Pedagogerna har ett behov av snabba lösningar på olika problem som uppkommer 

i deras vardag. Är det så stödet från specialpedagoger och habilitering också sett ut? Sahlin(2010) 
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beskriver att specialpedagogisk handledning i rådgivande form kan förväntas ge de rätta metoderna om 

hur arbetslag ska lyckas i framtiden. Pedagogisk handledning ses idag mer som kompetens 

utvecklingsverktyg. Men om effekterna av specialpedagogisk forskning ska kunna ge mer långvarig 

effekt på verksamheternas pedagogiska verksamhet och dess miljöer borde detta innebära att få de 

handledda att kritiskt granska sina egna situationer och bli stärkta genom att reflektera kring olika 

lösningar och idéer kring olika problem och dess uppkomst. Palla(2011) beskriver att det även inom 

specialpedagogiken problematiseras för lite kring miljön. Det behövs ett tydligare fokus mot miljön i 

samtal kring olika svårigheter i förskolornas verksamhet. Ek (2012)  menar att det har visat sig vara 

avgörande för barn i svårigheter att få en undervisning som är anpassad utifrån deras behov med stöd, 

struktur och planering. Specialpedagogik kan inte vara lite här och där, i små portioner, utan måste ges 

större tydlighet i verksamheterna. Vi har under en lång tid tagit emot barn i behov av särskilt stöd i 

våra verksamheter men inte klarat att anpassa vår verksamhet. Dessutom om stöd behövs, ett 

tydliggörande av vad detta stöd ska bestå av(a.a.) I forskning har det visat sig vara relevant för arbetet 

med att skapa inkluderande miljöer, att ta in barns egna uppfattningar kring dess tillvaro. I vilken mån 

har barn i behov av särskilt stöd själva fått möjlighet att utrycka sina åsikter kring det stöd som 

habilitering och specialpedagoger erbjudit förskolan?  

Barnens perspektiv 

Enligt Tangen (2008) har intresset för barns erfarenheter och perspektiv på sina egna liv ökat under 

senaste åren. Barn ses inte längre som blivande utan istället som det kompetenta redan från födseln. 

Barns idéer, erfarenheter och relationer anses intressanta att studera och ta till vara. Trots detta så finns 

det ett fåtal studier kring småbarns tankar och synpunker på sin utbildning och förskola. Framförallt då 

det gäller barn i behov av särskilt stöd. Eriksson(2014) menar att genom att tydligöra betydelsen av 

delaktighet för barn i skapandet av goda lärmiljöer kan goda utvecklingsmöjligheter ske i våra 

verksamheter. Detta innebär att kunna tolka barns åsikter, vara lyhörda för barnens uttryck och de 

sammanhang som barnen är delaktiga i. Delaktighet innefattar inte endast att få vara med och 

bestämma innehåll i verksamheten, det innebär också att vara med i gemenskapen och samspelet på 

förskolan. Att aktivt få medverka och känna engagemang.  

Beskrivningarna från barnen i studien visar att de anser att förskolan är en bra plats som ger utrymme 

för lek, olika material och stationer både utomhus och inomhus.  I leken får barnen själva välja 

aktivitet och det finns tillgång till bygg lek, konstruktion och kreativa aktiviteter. Trots detta begränsar 

sig barnen själva genom att välja samma sorts station och lek. Inga hjälpmedel för att skapa en 

överblick över lek och lär miljöns utbud finns. Erfarenheten av att veta hur aktiviteten går till används 

istället som utgångspunkt för val av aktivitet. Det man har erfarenhet av och kan, är återkommande 

istället för nya utmaningar och andra material. Vygotskij menade enligt Bråten(1998) att förskolans 

uppgift var att skapa möjligheter för barn att gå från det som de redan kan till något som de inte 

behärskar ännu. Denna möjlighet i lekmiljön främjar den intellektuella utvecklingen och processer 

som annars inte skulle äga rum kan påbörjas(a.a.).  

Stöd från pedagoger i användningen av stationer varierar också beroende på var materialet är beläget. I 

ateljén finns störst möjlighet till handledning av material medan t.ex. spelhörnan inte får detta i så stor 

omfattning. En skillnad i material och dess utbud finns även utifrån vilka stationer som pedagogerna 

oftast är placerade vid. Spelhörnan erbjuder inte alls samma variation i utbud som ateljén gör. Detta 

påverkar också vem som kan ta del av det utbud som finns i form av vilken bredd i utmaningar och 

svårighetsgrad materialet erbjuder. Detta kan medföra att barn som behöver mer handledning än andra 

väljer stationer utifrån pedagogernas placeringar i första hand. 
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Materialens variation, tillgänglighet, placeringar och utmaning, påverkar vilken stationer som används 

i lek och lär miljön på avdelningen av alla och enskilda barn. Brodin och Lindstand (2014) menar att 

tre faktorer måste ses över i en inkluderande miljö. Dessa är tillgänglighet, variation och aktivitet. 

Möjligheter att kunna delta i aktiviteter innebär inte endast att kunna komma nära andra barn på 

avdelningen, utan också att förutsättningar finns för engagemang i samma aktivitet. Grunden till 

barnets kommunikationsutveckling läggs i de vardagliga sammanhangen och det samspel barnet får 

möjlighet att ingå i.  

Sinnerika material beskrivs som roliga och lärorika av barnen, men framförallt av barn i behov av 

särskilt stöd. Genom dessa material skapas möjligheter till kommunikation, där inte endast verbalt 

språk behöver användas. Arbetslaget har idag infört en vattenstation och ett musik och drama rum  på 

avdelningen. Samtidigt framkom att pedagogerna sen tidigare uppfattat att dessa behov fanns i 

barngruppen, men att dess tillgänglighet reglerats ofta av pedagogerna.  En tendens kring sinnesrika 

material är att de skapar mer arbete för pedagogerna att tillföra på avdelningen eftersom de inte är” lätt 

städade” material. Dessutom anses de behöva utrymmen som kan avskärmas från övriga stationer för 

att de kan upplevas störande både för barn och vuxna. Nordin Hultman (2004) uppmärksammade i sin 

studie hur material som musik, sand och vatten användes på olika sätt och fanns tillgängligt på olika 

platser i Sveriges förskolor och i Englands förskolor. I Sverige utgår vi får att barnen ska få upptäcka 

med hela kroppen, vilket innebär bland annat i vattenlek, att barnen till sist badar i vattnet, medan det i 

England var ett utforskande och laborerade sätt som var utgångspunkt i samspelet med materialet. 

Barnen fick ta på sig ett förkläde kavla upp ärmarna och utforska materialen med hjälp av olika 

redskap. Detta påverkande också platserna där detta material var tillgänglit. I Sverige fanns dessa rum 

avgränsade till övriga stationer och är ofta begränsade i sin tillgänglighet på grund av at de inte är 

”lättstädade”. I England fanns vatten, sand och musik tillgängligt varje dag och gavs centrala platser i 

miljön. 

Barnen beskriver att de får välja aktiviter och lek men inte så ofta är delaktiga i den pedagogiska 

miljöns utformning på avdelningen. Trots att styrdokumenten för våra verksamheter understryker hur 

väsentligt det är att barn och barn i behov av särskilt stöd ska kunna påverka och delta i olika beslut 

som berör deras situation så sker inte detta i många verksamheter. Arbetslagets har visat stort intresse 

för barnens perspektiv under samtalen och åtgärder i miljön genomförts utifrån dessa beskrivningar. 

De arbetar dessutom mycket med gruppklimatet och sitt förhållningssätt, den sociala delen av 

inkludering. Men trots detta intresse har inte nuvarande barngruppens tankar kring sin miljö, varit 

utgångspunkten i samtalen. Ofta har samtalen kring miljön relaterats till pedagogernas erfarenheter 

från tidigare barngrupper, vad de anser barn vara intresserade av och vissa situationer från nuvarande 

grupp som man har fått syn på.  En rad reflektioner kring just denna aspekt medförde att det i slutet av 

våra samtal framkom att barnen mer och mer bjudits in i arbetet med att utforma miljön. Sheridan och 

Pramling Samuelsson(2009)anser att lärarens kompetens och förmåga att samspela med barnen utgör 

kärnan i pedagogisk verksamhet, och lärandemiljöns utgörs av samspel mellan människor och mellan 

människor och miljön. Dessa ska följa barnens egna intentioner och vilja att lära sig och utgå från både 

korta och långsiktiga mål. Detta för att barnen ska behålla en lust för att lära.  

Utvärdering och utveckling  

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson(2009)har forskning blivit mer eniga kring huruvida de 

första åren i en människas liv är av vikt för fortsatt lärande och hur man bemöter andra människor i sin 

omvärld. Detta gör att förskolan placeras i kanske det viktigaste steget i utbildningsystemet kring 

livslångt lärande. Kvalitetsarbetet i förskolan leder till förändringar som gör att verksamheten 
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utvecklas och bättre kan skapa förutsättningar till barns lärande inom olika målområden. För att skapa 

en god lärande miljö och upprätt hålla likvärdigheten i förskolan behövs det kontinuerligt göras en 

utvärdering av kvalitén. Kunskaper kring vilka aspekter som utgör en hög kvalitet och hur dessa 

behöver varandra, gör att lärare kan både utveckla sig själva och sin verksamhet. Detta skapar en 

lärande miljö med hög kvalitet för alla och varje barn. 

Arbetslaget har upplevt användningen av ECERS som verktyg i utvärderingen och utvecklingen av lek 

och lärmiljön som positiv. Identifiering av behov och utveckling med följden av olika förändringar har 

genomförts.  Aktionsforsknings ansats där reflektioner och handlingar är återkommande, har tilltalat 

detta arbetslag. Förändringarnas inverkan på alla och enskilda barn gav energi och glädje till 

arbetslaget att fortsätta sitt arbete.  Genom att barnens beskrivningar använts parallellt med ECERS 

metodens kvalitetskattningar har en jämförelse mellan pedagogernas tankar och barnen beskrivningar 

framkommit. Dessa har tillsammans varit utgångspunkt för arbetslagets vidare reflektioner kring 

delområdet lek och lär. Barnens beskrivningar har på detta sätt bidragit med en skattning utifrån deras 

perspektiv. Upplevelsen av dessa olika perspektiv, barnens och pedagogernas, har bidragit med att 

olika reflektioner kring frågor fördjupats. Samtalen med hela arbetslaget har fått dem att arbeta 

målinriktat och fokuserat på en sak i taget, och gett utrymme för gemensamma reflektioner kring 

barnen i behov av särskilt stöd på deras avdelning. Detta har fått arbetslaget mer fokuserade på hur 

barn i svårigheter rör sig i den miljö de har och hur de kan delat i lek och lärande på avdelningen. 

Barnens perspektiv, aktionsforskningsansatsen och ECERS materialet har gjort att följande förändring 

ägt rum på avdelningen miljö: 

 Ateljén har möblerats om för att skapa mer utrymme, ordning och tillgänglighet för alla och 

enskilda barn. Fler små bord har tagits in och det stor tagits bort.  

 Musik, dans och drama har blivit tillgängligt i ett rum kallat förvandlings ateljén. I detta rum 

tillåts också användning av instrument.  

 En vattenstation har öppnats upp på avdelningen. 

 Hemvrån har omförvandlats till en restaurang.  

 Alla materials placeringar har förtydligats med bilder och lådor märkts med dess innehåll.  

 Tillägg av material i olika stationer har skett utifrån barnens önskningar. 

Förändringar som ägt rum har uppskattats till största delen av barnen, och pedagogerna upplever ett 

stöd i sitt arbete att ha en välfungerad miljö. Min tanke blir i vilken grad pedagogerna kan organiserar 

tid så de kan genomföra reflektioner kring barngruppen som har visat sig så viktiga i fortsättningen. 

Specialpedagogisk relevans och vidare forskning  

I min uppsats har jag utgått från frågorna: Om förskolan bidrar till en inkluderande verksamhet för alla 

och för varje barn. Hur beskriver barn och pedagoger förändringsmöjligheter för en inkluderad 

verksamhet för varje barn inom området leka och lära?   

Jag upplever att denna studie bidragit till en utveckling och förändring för både barn och pedagoger i 

deras lek och lär miljö. Detta visar sig förhoppningsvis fruktbart i deras fortsatta arbete, vilket också 

varit intentionen med ansatsen.  

Den specialpedagogiska relevans som kan kopplas till min studie är att jag undersöker och belyser hur 

förskolan anpassar sin lek och lär miljö till alla och varje barn i verksamheten. Detta innebär att skapa 

en lärmiljö som är anpassad till alla olikheter som finns i barngruppen oavsett om en diagnos kring 
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barnet finns eller inte. Asp – Onsjö(2006) skriver att just barn med diffusa svårigheter ofta inte får 

verksamheten anpassad utifrån sina förutsättningar och behov.  

Jag försöker genom att använda mig av Mosaikmetoden få fram perspektiv från barn i behov av 

särskilt stöd och att dessa beskrivningar ska vara utgångspunkt för de reflektioner och förändringar 

som sker inom området leka och lära. Dessa beskrivningar har också delgetts under de samtal som 

utförts med hjälp av ECERS metoden som verktyg, till arbetslaget. Materialet ECERS har använts för 

att mäta kvaliteten i nuvarande verksamhet och ger förslag till hur en utveckling för en funktionell 

basfunktion i miljöerna kan uppnås. Trots detta behöver materialet kompletteras med öppna frågor 

kring just inkluderingens betydelse och alla barns delaktighet på avdelningen lek och lär miljö för att 

dessa reflektioner skulle uppstå. Aktionsforskningsansatsen har gjort detta möjligt. Just att i 

återkommande samtal både reflektera och genomföra handlingar som utgår från både barns perspektiv 

och pedagogernas perspektiv gav betydelse för hur arbetet fortskred.  

Styrdokumenten för våra verksamheter understyrker att barn och barn i behov av särskilt stöd ska ha 

rätt att uttrycka sig kring frågor som rör dem och kunna påverka i beslut som fattas. I min studie anser 

jag att detta har skett. De beskrivningar som barn i behov av särskilt stöd delgivit mig har använts som 

underlag till förändringar av deras lek och lär miljö och tillfört material och stationer som de beskrivit 

ett behov av. Deras beskrivningar har fått pedagogerna att ingående reflektera över barnens 

förutsättningar och vilka villkor som finns för deltagande i lek och lär miljön på avdelningen. Dessa 

beskrivningar har också visat på brister i lek och lär miljö i form av verktyg och hjälpmedel som kan 

användas som stöd för att skap kommunikation, en kommunikation som är viktig både i kontakten 

med kamraterna men också för att kunna uttrycka sina åsikter och bli delaktiga i utformningar av 

pedagogiskt innehåll och miljöers utformning. Forskare hävdar att en dialog mellan barn och lärare 

behövs för att vi ska kunna skapa inkluderade verksamheter. I arbettet med att skapa en inkluderande 

verksamhet för alla och varje barn behövs även samverkan mellan olika aktörer och nivåer äga rum. 

Alla nivåer från organisation till individ påverkar varandra och skapar de förutsättningar som barn i 

behov av särskilt stöd möter i sin förskola. Alla dessa delar, att kunna utgå från praktikens frågor och i 

samarbetet utveckla verksamheten, att utföra bedömningar kring en förskolemiljös kvalitét och kunna 

få fram röster från barn i behov av särskilt stöd, känns mycket relevanta för min kommande yrkesroll 

som specialpedagog inom förskolan. 

Framtida forskning 

Mina tankar om fortsatt forskning skulle vara att få mer ingående arbeta med Mosaik metoden, och på 

detta sätt utgå från barn i behov av särskilt stöds och deras röster med avsikt att göra dem hörda inom 

det specialpedagogiska forskningsfältet. Med hänvisning till resultatet i denna studie behöver vi inom 

förskolans verksamhet kritiskt självgranska professionens möjligheter att ta till vara barnens egna 

åsikter och perspektiv i utformningen av våra verksamheter och dess innehåll. Dessutom skulle det 

vara intressant att följa upp hur våra förskolor säger sig arbeta Reggio Emilia inspirerat, och utgå från 

alla barns intressen, om det verkligen är alla barns intressen som man arbetar utifrån. Vilka röster som 

blir lyssnade på i lyssnandets pedagogik?  

Min studie har bidragit till tidigare forskning genom att både barn och pedagoger har ingått i 

aktionsforsknings ansatsen tillsammans eftersom jag i alla våra samtal fört även barnens talan kring 

deras beskrivningar av lek och lär miljön. Detta har lett till att reflektioner kring barnens beskrivningar 

har ägt rum i en väsentlig omfattning. Både barn och pedagoger har på detta sätt kunnat ge sin bild av 

verksamhetens aktuella lek och lär miljö och vilka förändringar som bör genomföras för att höja 
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kvaliteten. Materialet ECERS som metod för att utvärdera och utveckla verksamheten har också 

uppmärksammats och hur arbetslaget med dess hjälp kan utvecklas. 

Slutsatser 

Resultatet från ECERS utvärdering av delområdet leka och lära visar på en minimal kvalitetsnivå. 

Samarbete från organisationsnivåer till individnivå är inte tillräckligt utvecklat idag vilket påverkar 

vilka pedagogiska innehåll och miljöer som erbjuds barnen på förskolan. Pedagogerna har i första 

hand prioriterat den sociala delen av inkludering, vilket är mycket viktigt i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Samtidig är den fysiska miljön och de hjälpmedel den innehåller väsentliga för att skapa 

delaktighet för alla och varje barn i de aktiviter, lärande och lek som pågår på avdelningen.  Genom 

deltagande i denna studie har arbetslaget mer uppmärksammat vilken väsentlig del det är att ta sig tid 

att lyssna på barnen i verksamheten för att skapa en inkluderande miljö där en helhetsbild av barnet är 

utgångspunkten. Barnen upplevs öppna och tillåtande mot varandra. Trots det inverkar bristerna i den 

fysiska miljön på barnens val av aktiviteter. Detta har blivit synligt också genom de olika förändringar 

som pedagogerna genomfört. Pedagogerna visste att miljön på avdelningen var eftersatt och valde 

området för att en utveckling skulle kunna genomföras och tid till just fysiska miljön vikas. 

Samarbetet med specialpedagoger och habiliteringen som pedagogerna upplevt som ett bra stöd, har 

trots flera års samverkan inte lämnat några spår efter sig i den fysiska miljön. Förskolan bidrar delvis 

till en inkluderad miljö men den fysiska miljön prioriteras inte tillräckligt för att förskolan ska kunna 

sägas erbjuda en inkluderad miljö. Organisationen och ledningen måste ta de rop de får från 

verksamheterna kring dagens stora tidsbrist på större allvar. Detta medför att pedagoger upplever 

stress och en känsla av att inte räcka till för att göra ett bra arbete i sin verksamhet. En konsekvens 

som i denna studie innebar att barn i behov av särskilt stöd inte erbjuds den verksamhet de har rätt till. 
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Bilaga 1. 

 

Missivbrev till ansvarig förskolechef förXXXXXXXförskola och pedagoger vid förskolanXXXXXX, 

avdelning XXXXXX 

Hej! 

Jag heter XXXXXXoch går sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. 

Som sista moment i utbildningen ska jag nu skriva en magisteruppsats. Eftersom jag tidigare arbetat 

som förskollärare under många år intresserar jag mig speciellt för förskolan som verksamhet och har 

valt att genomföra en studie kring hur våra verksamheter kan utvärderas och utvecklas för att anpassas 

till alla och varje barn på våra avdelningar. Med stöd av metoden ECERS (Early Childhood 

Enviroment Rating Scale), en actionsforskningsansats och barnintervjuer, ska jag genomföra denna 

studie med arbetslaget på avdelningen XXXX.   

Syftet med undersökningen är att se hur pedagogerna med stöd av metoden kan utvärdera och utveckla 

sin verksamhet så att den anpassas till alla barn, och varje barn samtidigt som jag undersöker miljön 

utifrån barnets perspektiv för att försöka få fram de åsikter som barnet själv har kring sin 

förskolemiljö.  

Genomförandet av undersökningen går till så att ett arbetslag skattar sin verksamhet med stöd av 

ECERS - metoden.  Arbetslaget väljer ut ett av de sju delområdena som de vill utvärdera och utveckla. 

Jag och arbetslaget samtalar kring delområdet vid 5 tillfällen á 1 timme och genomför 

reflektionssamtal tillsammans kring utvärdering och utveckling av delområdet. Vid dessa samtal 

behöver vi tillgång till ett rum där vi kan vara ostörda.  Detta arbete innebär att vi kommer genomföra 

en actionsforskning tillsammans, vilket innebär en strävan att tillsammans följa ett förändringsarbete 

som gynnar verksamheten.  

För att undersöka verksamheten utifrån barnets perspektiv kring det område som pedagogerna valt ut, 

kommer jag att genomföra barnsamtal, om föräldrarna samtycker. Barnsamtalen kommer att 

genomförs efter att jag deltagit i verksamheten och barnen fått bekanta sig med mig. Vi kommer 

genomföra dessa barnsamtal på en plats där vi kan samtala ostörda. Viktigt är att barnen känner sig 

bekväma i denna situation och detta ska jag tillgodose vid samtalstillfällen. 

Min undersökning och min uppsats ingår i ett större forskningsprojekt vid specialpedagogiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Projektledare är Eva Siljehag, universitetslektor i 

specialpedagogik. En särskild etikansökan kommer att göras av projektledaren som innebär att 

pedagoger och föräldrar tillfrågas om tillstånd till att använda mitt insamlade material för publicering. 

Detta brev avser att endast min studie.  

Alla samtal med pedagoger och barn kommer att spelas in. Materialet kommer endast att användas i 

studiesyfte. Både pedagoger, barn, förskola, avdelning och område kommer att vara anonyma i 

studien.  Deltagarna i studien kan när som helst avbryta sin medverkan om så önskas.  

Med vänliga hälsningar  

XXXXXXX Mobilnr: XXXXXX 
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Bilaga 2 

Jag heter XXXX och går sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. Som sista moment i 

utbildningen ska jag nu skriva en magisteruppsats. Eftersom jag tidigare arbetat som förskollärare under många år, intresserar 

jag mig speciellt för förskolan som verksamhet, och har valt att genomföra en studie kring hur våra verksamheter kan 

utvärderas och utvecklas för att anpassas till alla och varje barn på våra avdelningar. 

Med stöd av metoden ECERS (Early Childhood Enviroment Rating Scale), en actionsforskningsansats och barnintervjuer, 

ska jag genomföra denna studie med arbetslaget på avdelningen XXXX. Syftet med undersökningen är att se hur 

pedagogerna med stöd av metoden kan utvärdera och utveckla sin verksamhet så att den anpassas till alla barn, och varje 

barn.  

Samtidigt vill jag undersöka delområdet i miljön som pedagogerna valt utifrån barnets perspektiv för att få fram de åsikter 

som barnet själv har kring förskolans miljö. För att få fram barnens röster i forskningen vill jag samtala med barnen, enskilt 

och/eller i smågrupper. Alla samtal med barnen kommer att spelas in (ljudupptagning). Om barnet samtycker kommer denna 

information förmedlas till pedagogerna under våra samtal och barnets åsikter kan bli synliga i verksamhetens miljö. Det 

insamlade materialet, både barnintervjuer och samtal med pedagoger, kommer att användas i ett större forskningsprojekt vid 

specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Projektledare är Eva Siljehag, universitetslektor i 

specialpedagogik. Hon kommer senare att kontakta er för att fråga om tillstånd att publicera materialet. Detta brev avser 

endast min studie och materialet kommer användas i studiesyfte.  

För att kunna genomföra detta behöver jag tillstånd från vårdnadshavare, att jag får samtala med och skriva om ert/era barn. 

Både barn, pedagoger, förskola och avdelning kommer att vara anonyma i undersökningen. Vänligen kryssa i ett av 

alternativen, signera med namnteckning och lämna tillbaka den till pedagogerna på avdelningen XXXX 

 

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  XXXXXXX                                         Mail:XXXXXXXXXXXXXXXX 
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