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Sammanfattning 

Den svenska förskolan bör ha ett inkluderande arbetssätt där varje barn ska få möjlighet att utvecklas, 

leka och lära efter sina förutsättningar. Kan kvalitetsbedömningar av förskolemiljön hjälpa pedagoger 

med detta? Det övergripande syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur förskolan bidrar 

till en inkluderande verksamhet för alla barn och för varje barn. Till detta formulerades ett delsyfte 

som innebar att belysa hur ett arbetslag i förskolan beskriver och värderar sin verksamhet, leken och 

lärandet i förhållande till alla barn och varje barn. I studien redogörs för fem samtal med ett arbetslag, 

som genomförts med en aktionsforskningsansats, samt fem samtal med sammanlagt sju barn. Studien 

belyser även hur pedagogerna tolkar verksamhetens anpassningar till barn i behov av särskilt stöd. En 

kvalitetsskattning av området leka och lära i ECERS-metoden har genomförts av både mig och 

arbetslaget. Resultatet av skattningen redovisas i en tabell. Den visar att avdelnings kvalitetsnivå 

ligger mellan god och utmärkt. Resultatet av samtalen visar att avdelningen har en inkluderande 

verksamhet, vissa anpassningar i både miljö, material och förhållningssätt har gjorts, men med en stor 

barngrupp upplever pedagogerna begränsade möjligheter att kunna stödja barn med svårigheter. 

Barnen är positiva till verksamheten. De upplever att de lär sig och kan påverka en hel del. 

Nyckelord 
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Inledning 

”Barn lär så länge de leker” är UNICEFs slogan, som används för att lansera det material om 

barnkonventionen som har skickats ut till Sveriges alla förskolor nu, under våren 2013. Anledningen 

till detta utskick är att ge både barn och personal kännedom om konventionens innehåll, med barns 

rättigheter i fokus, genom övningar som bygger på lek, utforskande och skapande (UNICEF, 2013). 

Även förskolans läroplan slår fast att leken är viktig och ska främjas samt att förskolan är det första 

steget i ett livslångt lärande som ska ske lustfyllt (Lpfö, 98,10, Skolverket, 2010). Det har under de 

senaste åren arbetats mycket med kvalitetsutveckling i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009, Skolverket, 2010). Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheten planeras, 

genomförs, dokumenteras, utvärderas och analyseras, men vad betyder allt det här för barnen och 

deras lek och lärande? Hur tänker barnen själva om sin verksamhet?  

Samtidigt med det ökade kvalitetsarbetet i förskolan upplevs under de senaste åren, också ökade krav 

på att lyssna till barns åsikter, ökade rättigheter för barn och ett ökat intresse för barns erfarenheter 

(Tangen, 2008). Forskare intresserar sig enligt Tangen, för det kompetenta barnet. De vill veta vad det 

vill säga att vara barn. Man eftersöker deras perspektiv, uppfattningar och erfarenheter i olika frågor. 

Han menar att barn i forskningssammanhang tidigare setts som maktlösa, speciellt barn med 

svårigheter. Med ett ändrat fokus ser man nu i västvärlden en ökad mängd forskningslitteratur om 

barns liv och lärande samt om deras erfarenheter i utbildningssammanhang (a.a.). I Sverige ses en 

förändring 1998 med den första läroplanen för förskolan (Lpfö, 98), där fastslås att barnens 

verksamhet ska utgå från en helhetssyn med omsorg, utveckling och lärande. Varje barn ska få 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar, även barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av 

mer stöd (Skolverket, 2010). Arbetslagen i förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, 

följa upp, analysera och utvärdera varje barns utveckling och lärande och utvärdera hur man 

tillgodoser barnens möjligheter. Olika former av dokumentation och utvärdering kan användas (a.a.). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att utvärderingen ska ligga till grund för all 

planering och utveckling av verksamheten eftersom den ger en uppfattning om kvaliteten i det egna 

arbetet. 

 Enligt Salamancadeklarationen (Unesco, 2001) ska de som arbetar med barn fokusera på de 

möjligheter varje individ har och verksamheten ska anpassas efter var och ens förutsättningar. ”Varje 

barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov ” (a.a.s.16). Kan ett 

utvärderingsmaterial där personalen själva skattar sin verksamhet hjälpa arbetslag i förskolan att 

utveckla eller förändra verksamheten så att alla barn och varje barn har möjlighet att ta del av en god 

omsorg, utvecklas, leka och lära efter sina förutsättningar? 

Mitt intresse för ämnet kommer sig av min bakgrund, tjugofem år som förskollärare, erfarenhet av 

olika förskolor samt arbete med barn med svåra funktionsnedsättningar. Under utbildningen till 

specialpedagog har utvecklingsarbeten om planering, utvärdering och dokumentation på min 

arbetsplats genomförts. Den formen av arbete och rollen som samtalsledare tilltalar mig. Det 

kollektiva lärandet, diskussioner under samtalsledning för att utveckla kvaliteten i förskolan för alla 

barns bästa behöver belysas, framhåller Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö och Rönnerman 

(2004). Att lyssna på alla barn och även låta förskolebarns röster höras i forskningssammanhang anses 

vara av stor vikt och det finns en del forskning inom området, men enligt Tangen (2008) och Lutz 

(2009) behövs det mer forskning och det hoppas jag vårt gemensamma projekt kan bidra med. 
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Mot bakgrund av detta sökte jag mig till projektet om specialpedagogiska frågor i förskolan vid 

Stockholms universitet och Specialpedagogiska institutionen. Projektledare är Eva Siljehag. Projektet 

syftar till att undersöka om och i så fall hur förskolan bidrar till en inkluderande verksamhet för alla 

barn och för varje barn. Denna uppsats ingår som en del i detta projekt. Det innebär att förutom 

projektets övergripande syfte har ett delsyfte formulerats; att belysa hur ett arbetslag i förskolan 

beskriver och värderar sin verksamhet, leken och lärandet i förhållande till alla barn och varje barn. 

Studier har genomförts på en förskoleavdelning, där jag har samtalat med både barn och personal. 

Personalens samtal har genomförts efter aktionsforskningens principer, där gruppsamtalen har legat till 

grund för vissa förändringar i avdelningens arbete. Efter att ha deltagit i verksamheten under några 

dagar, provades ECERS-metoden tillsammans med arbetslaget. ECERS – Early Childhood 

Environment Rating Scale, är ett material för utvärdering och utveckling i förskolan, där 

basfunktionerna i förskolemiljön kvalitetsbedöms. 

 

 

 

Syfte 

Det övergripande syftet för vårt gemensamma projekt är: 

 Att undersöka om och i så fall hur förskolan bidrar till en inkluderande verksamhet för alla 

barn och för varje barn. 

 

Delsyfte för denna studie som handlar om lek och lärande i förskolan är: 

 Att belysa hur ett arbetslag i förskolan beskriver och värderar kvaliteten i sin verksamhet, 

leken och lärandet i förhållande till alla barn och varje barn. 

 

 

Frågeställningar  

 

 Hur beskriver barnen verksamhetens uppläggning utifrån området leka och lära? 

 Hur beskriver pedagogerna verksamhetens uppläggning utifrån området leka och lära? 

 Hur tolkar pedagogerna verksamhetens anpassningar till varje barn vad gäller området leka 

och lära? 

 Vilka områden identifieras vara i behov av utveckling och förändring? 
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Bakgrund 

 

Här nedan beskrivs vad FNs barnkonvention, Salamancadeklarationen, skollagen och förskolans 

läroplan säger om studiens område, inkludering i förskolan samt lek och lärande för alla barn. Några 

av de tankar om förskolans kvalitet som finns i våra styrdokument presenteras. Efter det följer ett 

stycke om tidigare forskning inom området med artiklar, rapporter och avhandlingar som anses vara 

relevanta för studiens syfte. De belyser bland annat kvalitet i förskolan, utvärdering, inkludering och 

barn i behov av särskilt stöd. Slutligen presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, Vygotskij och 

sociokulturell teori hänvisas till i uppsatsen eftersom det är den som förskolans läroplan bygger på. 

Det är även den teori och det synsätt som präglar alla kvalitetskriterier i ECERS-metoden. Vygotskijs 

tankar om inkludering och leken som grund till utveckling passar studiens syfte. Jag har även valt att 

uppmärksamma Dewey, med aktivitetspedagogiken som bygger på att barn lär sig genom handla 

praktiskt, ” Learning by doing”. Bronfenbrenners ekologiska systemteori, med fokus på interaktion, 

relationer och miljöns betydelse beskrivs kortfattat. Tanken att allt hänger ihop, att olika system som 

barnet ingår i är beroende av varandra och påverkas av varandra, stämmer även med den helhetssyn på 

barnet som finns i förskolans styrdokument. Slutligen följer några tankar utifrån fenomenografin och 

barns förståelse för sin omvärld, med anledning av de barnsamtal som genomförts i studien.  

 

 

  

Styrdokument 

 

Barnkonventionen 

I FN:s konvention om barnets rättigheter (FN, 1990) finns artiklar som berör barns utveckling, 

delaktighet, lek och lärande. Det finns några huvudprinciper som anses vägledande, bland annat artikel 

2 som slår fast att alla barn har samma rättigheter, lika värde och ingen får diskrimineras. Artikel 3 

anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad 

som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Vidare säger artikel 6 att varje barn har rätt att 

överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den 

andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Barn har rätt att göra sina röster hörda, uttrycka 

sina åsikter som man ska ta hänsyn till i alla frågor som berör dem. Man ska då ta barnets ålder och 

mognad i beaktande (artikel 12). Det kan handla om att pedagoger inom förskolan ska fråga barn vad 

de tycker, innan de bestämmer saker. Andra artiklar som är relevanta för studien är nummer 23 som 

fastslår att barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett 

aktivt deltagande i samhället och artikel 28 som klargör att varje barn har rätt till utbildning. Det 

påpekas vidare i konventionen att undervisningen syfte är att utveckla barnets fulla möjligheter och att 

varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Förskolan ska vara en plats där barn kan vara barn och leka 

tillsammans, utveckla sitt lärande och förberedas för skolan och få omsorg när föräldrarna arbetar. 

Barn har även rätt till det kulturella och konstnärliga livet (UNICEF, artikel 29 & 31). 
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Salamancadeklarationen 

I Salamancadeklarationen (UNESCO, 2001) är förskoleundervisning ett prioriterat område. För att alla 

barn ska få samma möjlighet att ta del av den reguljära skolundervisningen anses det viktigt att först 

delta i en förskoleverksamhet av god kvalitet. De mycket små barnen som har särskilda 

undervisningsbehov beskrivs vara gynnade av aktiviteter som främjar deras fysiska, intellektuella och 

sociala utveckling. Undervisningen ska bygga på välprövade principer och en pedagogik som kan 

komma alla barn tillgodo. Tillsynen av små barn anses vara i behov av utveckling i många länder och 

Salamancadeklarationen uttrycker en önskan om pedagogiska program för barn upp till sex års ålder, 

med inkluderingsinriktning. ”Programmen på denna nivå bör anamma integreringsprincipen” 

(UNESCO, 2001, sid 38). Små barn i behov av särskilt stöd bör enligt Salamancadeklarationen 

följaktligen gå i en förskola tillsammans med andra, barn med funktionshinder tillsammans med icke 

funktionshindrade barn. Där kan de förberedas för den reguljära skolundervisningen. Ett samarbete 

mellan förskolor och hälsovården rekommenderas också. 

 

Skollagen 

I skollagen (2010:800) står skrivet att förskoleverksamheter måste hitta sina egna former och rutiner 

för det kvalitetsarbete som ska bedrivas. Man bör följa upp, analysera och bedöma sin verksamhet. 

Dessutom ska barnen i förskolan och deras vårdnadshavare ges en möjlighet att delta i det arbetet. Den 

verksamhet som bedrivs ska utgå från en helhetssyn på barnen, med omsorg, utveckling och lärande i 

fokus. En god miljö ska kunna erbjudas med en lämplig storlek och sammansättning på 

förskolegrupperna. Vidare anges angående barn i behov av särskilt stöd: ”Barn som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella 

behov kräver” (§ 9, skollagen, 2010:800). 

 

Förskolans läroplan 

Förskolans läroplan (Lpfö 98,10) slår fast att utbildningen i förskolan ska främja alla barns utveckling 

och lärande. Den ska också främja en livslång lust att lära. Läroplanen framhåller att verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan. De barn som behöver stöd ska få detta utformat efter sina behov och 

förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. Vistelsen i förskolan ska vara ett positivt stöd för 

de barn som har svårigheter. De behöver få uppleva att de är en tillgång i gruppen (Skolverket, 2010).  

Verksamheten i förskolan ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Pedagogerna ska 

ta tillvara på barns idéer och tankar, då skapas mångfald i lärandet. Ett av läroplanens mål är att; 

”Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära” (Lpfö 98,10 s.9). Förskollärarna ute i verksamheterna ansvarar för att arbetet i grupperna 

genomförs så att varje barn stimuleras och utmanas i språk och kommunikationsutveckling, sin 

matematiska utveckling, motoriska utveckling samt i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. 

Barnen ska få möjlighet att skapa i olika material och uttrycka sig i dans, musik och drama. IT och 

multimedia kan också tillämpas i förskolan. Barnen ska få uppleva att det är roligt och meningsfullt att 

lära sig nya saker. Det finns tydligt skrivet i läroplanen att arbetslagen i förskolan ska uppmärksamma 

och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.” Verksamheten ska anpassas till 

alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2010, s.5). Förskolan är 
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enligt läroplanen, en social och kulturell mötesplats. Där förbereds barn för ett internationaliserat 

samhälle, de får leva sig in i andras villkor och värderingar. För barn med utländsk bakgrund ska 

förskolan även kunna bidra med stöd, så att barnen kan utveckla en flerkulturell tillhörighet (a.a.). 

När det gäller utvärdering inom förskolan så ska den utgå från ett barnperspektiv, barnens röster ska 

lyftas fram. Utvärderingar syftar till att få syn på verksamhetens kvalitet och se vilka områden som är i 

behov av utveckling. Förskollärarna ska ansvara för att läroplanens mål integreras i den pedagogiska 

verksamheten, bland annat genom dokumentation, uppföljning och utvärdering. Arbetslagen kan 

använda olika former av utvärdering för att få kunskap om förutsättningar för barnens lärande i 

verksamheten (Skolverket, 2010 ). 

 

Utifrån studiens syfte om inkludering i förskolan och delsyftet om utvärdering av verksamhetens 

kvalitet, alla barn och varje barns lärande och utveckling har styrdokumentens mål och ambitioner 

omkring detta uppmärksammats. Nedan redovisas forskning och undersökningar med relevans till 

syftet. 

 

 

 

 

Tidigare forskning inom området 

 

Kvalitet i förskolan 

I ett treårigt projekt, en tvärsnittsstudie finansierat av Vetenskapsrådet har sju olika forskare och 

författare studerat förskolan som arena för barns lärande. Förskolornas kvalitet har undersökts, även de 

yngsta barnens lärande samt lärares och föräldrars attityder till förskolan och lärandet. Forskarna har 

under projektets gång studerat lärande och samspel hos de yngre barnen (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2011). Barns förståelse för matematik, språk och kommunikation, samspel 

och flerspråkighet har studerats. Utgångspunkten har varit barns eget meningsskapande. Syftet med 

studien var att vinna kunskap om vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. 

Forskarna/författarna menar att det handlar om att få kunskap om sambandet mellan förskolans 

kvalitet och barnets utveckling och lärande. De förskolor som anses ha hög kvalitet fokuserar inte 

enbart på barnens välbefinnande utan också på möjligheter till lärande. Omsorg och lärande är 

integrerat och anses vara lika viktigt. Författarna konstaterar att det finns omfattande forskning om 

barns lärande och utveckling, men det saknas forskning om den svenska förskolans roll i barns 

lärande. De menar att det är viktigt, för den skiljer sig i många aspekter från andra länders 

förskoleverksamheter i fråga om synen på lärande. Studien Barns tidiga lärande (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009) vill alltså belysa förskolans lärandemiljöer. Den utgår från ett 

pedagogiskt perspektiv på kvalitet. Forskarna påpekar att kvaliteten bör studeras både i helhet och i 

delar och värdegrundsarbetet behöver synliggöras med både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

ECERS- metoden har använts i studien ovan för observationer på olika förskolor. Man har undersökt 

och bedömt; det fysiska rummet inom och utomhus, lärarna (utbildning, personaltäthet, kompetens, 

samspel med barnen m.m.), barnen (deras delaktighet och inflytande i sitt lärande m.m.), dagens 
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struktur, mål för varsamheten, specifikt innehåll och verksamhetens känslomässiga klimat. Förutom 

skattningar med observationsinstrumentet gjordes intervjuer med förskollärare. Resultatet visar att de 

aspekter som avgör verksamhetens kvalitet är; 

 

Hur kommunikation och samspel kommer till uttryck mellan barn och mellan lärare och barn.  

Om barn kan utvecklas kreativt genom olika uttrycksformer. 

Barns delaktighet. 

I vilken grad miljön utmanar till lärande och utveckling. (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2011, s.152). 

 

Studien visar bland annat att kvaliteten i svenska förskolor varierar, distansen har ökat mellan 

förskolor av låg respektive hög kvalitet. Förskolan är ju en demokratisk rättighet för barn och familjer 

i Sverige, så forskarna oroas av den utvecklingen (a.a.). 

 

Utvärdering i förskolan 

I en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet (2012) fastslås att utvärdering riktar sig bakåt och 

handlar om att värdera, bedöma och förklara någonting som har hänt. Det finns olika sätt att tänka runt 

utvärdering i förskolan. Den anglosaxiska traditonen skiljer sig en del från den skandinaviska. Där 

fokuseras det mer på individen och förskolebarns kunskaper och färdigheter testas ofta. Inom den 

skandinaviska traditionen är det förskolans verksamhet som utvärderas, inte barnens kunskaper 

(Vetenskapsrådet, 2012). Med individuella utvecklingsplaner, tester och diagnoser närmar vi oss 

kanske det anglosaxiska utvärderings tänkande här i Sverige, men fortfarande dominerar det 

skandinaviska. Hur kan man då bedöma verksamhetens kvalitet i förskolan, utan att bedöma barnens 

individuella kunskapsprestationer? Det behövs enligt Vetenskapsrådet mer forskning om detta för att 

utveckla ny kunskap om förskolans verksamhet (a.a.). 

 

 En viktig uppgift vid en utvärdering av förskolan är att utveckla angreppssätt eller metoder som kan 

göra det möjligt att definiera det handlingsutrymme som existerar i förskolan nationellt, kommunalt 

och på den enskilda institutionen (Haug, 2003 s.100).  

 

Vilken metod som ska användas när förskolan utvärderar sin verksamhet är alltså upp till den enskilda 

förskolan, om inte kommunen bestämt att en viss metod eller ett speciellt material ska användas. Peder 

Haug har på uppdrag av skolverket skrivit en kunskapsöversikt om kvalitet i förskolan där han 

sammanställer forskning om och utvärdering av förskolan mellan åren1998 och 2001. Haug anser att 

det finns rent pedagogiska skäl för att utvärdera förskolan. Han menar att det blir fler och fler barn 

som tillbringar allt längre tid i sina förskolor. Förskolorna spelar en viktig roll i barnens liv och deras 

kvalitet påverkar barnens uppväxtvillkor. Haug (2003) framhåller att kunskap om vilken kvalitet 

förskoleverksamheten har och vilken utvecklingspotential som finns är av stor vikt. Hans ambition var 

att undersöka hur man kan mäta kvalitet och registrera den. Vad som kännetecknar god kvalitet i 

förskolan intresserade honom också. Haug ser i sin studie ett nära samband mellan kvalitetssäkring 

och utvärdering (a.a.).  
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Mona Andersson (1999) menar att barn som har gått i förskolor av god kvalitet visar bättre kognitiva 

och socioemotionella resultat inom många områden och det finns en varaktig effekt. Det resultatet 

finns redovisat i hennes doktorsavhandling; The Early Childhood Environment Rating scale (ECERS) 

as a Tool in Evaluating and Improving Quality in Preschools (1999). Avhandlingen visar också att 

pedagogernas självärdering med ECERS-metoden kan höja kvaliteten i förskolans arbete. Det finns tre 

delar i avhandlingen. I den första delen diskuteras idéer och koncept utifrån olika perspektiv, olika 

forskares idéer och undersökningsmetoder. I den andra delen presenterar Andersson en standardisering 

av bedömningsskalan i ECERS-metoden för att åstadkomma validitet och reliabilitet i relation till 

läroplan och mål för förskolan i Sverige. I den sista delen presenteras en studie som både testar om 

arbetslag i förskolan kan använda ECERS för att förbättra kvaliteten på miljön och undersöker om 

pedagogerna med hjälp av ECERS-metoden kan öka medvetenheten om sin egen kompetens och 

använda den bättre. (Andersson, 1999) 

 

ICP-Inclusive Classroom Profile och ECERS-metoden 

Vid Oxfords universitet har forskaren Elena Soukakou (2011) utvecklat och provat ett observations 

material för kvalitetsbedömning i inkluderande förskoleverksamheter (inclusive preeschool programs). 

Hon är intresserad av evidensbaserade forskningsmetoder som kan höja kvaliteten i inkluderande 

förskolor. Hon har forskat i hemlandet Grekland samt i USA och Storbritannien. Tidiga insatser för 

barns lärande, sociala och emotionella utveckling behövs, enligt Soukakou. Hon menar att de 

traditionella utvärderingsmetoderna som används inom förskolan inte alltid tar hänsyn till barn med 

funktionsnedsättningar. Där de värderar miljön i allmänhet, går ICP på djupet i fråga om stöd för barn 

som behöver det. De utvecklingsmässiga behoven som kan skilja sig mycket mellan olika barn med 

funktionsnedsättningar, observeras. Studien belyser hur pedagogerna i förskoleverksamheten kan ge 

barnen stöd och guidning inom elva olika områden, till exempel med kamratrelationer, lek, 

konfliktlösning, anpassning till gruppaktiviteter, kommunikation samt organisation av aktivitetsbyten 

(a.a.). Soukakou betonar vikten av att planera och sätta upp mål för de dagliga aktiviteterna och då se 

till barnens individuella behov och mål. Hon menar att uppmuntran och feedback till barnen är så 

betydelsefullt både i grupp och individuellt, att det utgör ett eget område i skattningsmaterialet. 

Studien belyser även miljöns betydelse för kvaliteten som exempelvis utrymmet, det pedagogiska 

materialet och barnens möjlighet att förflytta sig (med rullstol). Soukakou har utgått ifrån ECERS-

materialet i sitt arbete och använt sig av en jämförelse mellan det och ICP. Utvärderingsskalan inom 

ICP är liksom i ECERS i sju steg. Den går från ett, som står för otillräckligt till sju, som är utmärkt. 

Resultatet av hennes studie visar att traditionella utvärderingsmaterial som till exempel ECERS är 

användbara, men kanske inte ser tillräckligt till det extra stöd som förskolebarn med 

funktionsnedsättningar behöver (Soukakou, 2011).  

 

Även Sonja Sheridan har forskat omkring pedagogisk kvalitet i förskolan. I hennes avhandling från 

2001 bestående av fyra delstudier, försöker hon definiera en högkvalitativ pedagogisk miljö. Hon 

beskriver vad som kännetecknar en sådan miljö. Två av delstudierna ingår i ett projekt där man ville 

utveckla och förbättra kvaliteten i tjugo förskolor. Där används ECERS materialet för både extern 

utvärdering och pedagogernas självskattning. I den tredje fördjupande studien jämförs förskolor som 

skattats till låg kvalitet med de som skattats högt. Sammanlagt har trettionio femåringar intervjuats om 

medbestämmande och inflytande i sin förskola. Även i den fjärde studien har ECERS använts för en 

jämförelse mellan förskolor i Sverige och förskolor i Tyskland, tio stycken i varje land. Genom att 
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genomföra fyra skilda studier visar hon på hur komplext kvalitetsaspekter kan ses. Hon beskriver det 

som en meta-analytisk process. Sheridans forskningsresultat visar att hög kvalitet är relaterat till antal 

pedagoger med behörighet. Det visar också att miljön i studiens förskolor sällan var lärandeorienterad 

samt att det är av stor vikt för barn att vara delaktiga i beslutsfattande i sina förskolor. Resultatet visar 

tydligt att externa värderingar och pedagogernas egna värderingar med ECERS instrumentet skiljde 

sig åt. Pedagoger i lågkvalitetförskolor hade en tendens att skatta sin verksamhet högt och tvärtom i 

högkvalitetförskolor. De förskolor som är mest utsatta för minskade resurser är de med lågt skattat 

kvalitet. Sheridan menar att man måste se till fyra aspekter när man utvecklar kvaliteten inom 

förskolan, interaktion (och det sammanhag man lär sig i), lärares perspektiv, barns perspektiv och 

samhällsperspektiv (Sheridan, 2009). 

 

 

 

Pedagogisk dokumentation med barns delaktighet i fokus  

I Skolverkets stödmaterial om uppföljning, utvärdering och utveckling, beskrivs hur förskolan kan 

arbeta med pedagogisk dokumentation för att synliggöra sin verksamhet (Skolverket, 2012). Barnens 

lärprocesser och deras olika strategier för lärande, kan då ses av både dem själva, föräldrarna och 

personalen. Det gör att man kan utvärdera miljöns betydelse för barnens lek och lärande. Det sociala 

samspelet och sammanhangets inverkan tydliggörs också. Möjligheter att upptäcka de barn som 

behöver särskilda stödinsatser ges genom pedagogisk dokumentation. Det kan användas som ett 

arbetsverktyg där personalen granskar sin egen praktik, reflekterar och bedömer sin kvalitet, 

tillsammans med barnen. Dokumentationen blir pedagogisk först när man reflekterar omkring den. 

Pedagogerna kan analysera om det arbetssätt och metoder de använder överensstämmer med 

värderingarna i förskolans läroplan. Pedagogisk dokumentation har sina rötter i Reggio Emilia, den 

italienska staden i vars förskolor barnen tidigt görs delaktiga i arbete med dokumentation. Barnens 

inflytande och delaktighet anses där mycket betydelsefullt och viktigt. Barns frågor och resonemang 

hjälper personalen vidare i arbetet (a.a.). Pedagogisk dokumentation innebär att lyssna in vad som sker 

bland barnen och synliggöra det genom att fotografera, filma och anteckna. Man samtalar sedan med 

barnen omkring materialet för att kunna utveckla sin verksamhet. Dokumentationen blir pedagogisk 

först när man resonerar omkring den. Pedagogisk dokumentation är ett av många sätt att utveckla 

förskolan, ett sätt att göra barns röster hörda när kvaliteten i förskolan bedöms (Skolverket, 2012). 

 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Det var i Barnstugeutredningen 1972 som begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” först 

introducerades. Enligt Kristian Lutz (2009) är det en vag definition och han menar att man ofta ser de 

barnen som en enhetlig kategori. Han frågar sig i avhandlingen Normalitet och avvikelse, vilka dessa 

barn egentligen är. Hans synliggör och problematiserar den kategorisering som sker av barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Studien belyser hur dessa barn definieras och vad som styr 

kategoriseringspraktiken. Den tar också upp pedagogers olika beskrivningar av de beteenden som 

ligger till grund för att de ska kategoriseras som barn i behov av särskilt stöd. Lutz påvisar svårigheter 

att identifiera en gemensam referensram för vad som är normalt och vad som är avvikande. Han anser 
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att förskolan har en holistisk syn på barns utveckling, där menar han att kropp, själ och tanke hör ihop. 

Med den ökade inkluderingen och större variation i förskolegrupperna kan gränserna för normalt 

beteende omformuleras enligt Lutz. Han menar att förskolan borde se avvikande beteende som en brist 

i samspelet mellan individ och miljö och skulle behöva hitta vägar att anpassa miljön så att det passar 

barnet bättre. Lutz upplever att det debatteras livligt inom specialpedagogiken nu på 2000-talet, om 

hur kategoriseringen av barn i behov av särskilt stöd går till. 

Lutz har undersökt hur pedagoger uttrycker sig rörande barn i behov av särskilt stöd, när de söker stöd 

i förskolegruppen. Han har även undersökt rektorers, psykologers och samordnares sätt att uttrycka sig 

rörande dessa barn. Resultatet visade på att tre problemområden dominerade i texter rörande barnen: 

 Problem med språk och kommunikation 

 Koncentrationssvårigheter 

 Utagerande beteende 

I övrigt fanns samspelsaspekter, känslomässiga och fysiska aspekter med i texterna. 

Verksamhetsrelaterade begrepp och generella begrepp som till exempel utvecklingsstörning förekom 

också. Ibland beskrevs svårtolkade och problematiska beteenden som, överaktiva eller 

rymningsbenägna. Egenskaperna beskrivs ofta, enligt Lutz som något som barnet har: 

  

Det finns få anspelningar på hur verksamheten ska kunna anpassas i relation till dessa barns behov. 

Fokus ligger på att anpassa barnen till verksamheten (Lutz, 2009, sid. 129). 

 

Lutz ser i sin analys av ansökningarna, en variation i kategoriseringen beroende på vem som 

diagnostiserat. Han efterlyser mer forskning inom området, då han speciellt ser ett behov av 

verksamhetsrelaterad forskning, kontakt mellan förskoleverksamhet och forskning (a.a.). 

 

Barns delaktighet 

Barns delaktighet och inflytande finns med i förskolans läroplan både som en demokratiaspekt och när 

det gäller deras lärande (Lpfö, 98,10) och i Barnkonventionen behandlas inte endast barns behov utan 

även deras rättigheter. Delaktighet är en grundförutsättning i arbetet med barns rättigheter. De har rätt 

att säga sin mening och få sina åsikter tagna i beaktande (UNICEF artikel 12). Inflytande i förskolan 

kan vara att barnen kan påverka vad som händer där, att de deltar i kommunikationen samt att 

pedagogerna tar barnens perspektiv, tar dem på allvar och ser vad som är meningsfullt för dem. 

Mycket handlar om pedagogernas förhållningssätt och vikten av att vara lyhörd. Delaktighet kan 

handla om att få vara med i barngruppen och att få information om vad som är på gång menar Anne 

Kultti (2012). Hon undersöker i sin avhandling; Flerspråkiga barn i förskolan, hur förskolan kan stötta 

barnens deltagande och kommunikation. Enligt författaren har vart femte förskolebarn ett annat 

modersmål än svenska. Hon belyser hur deltagande i de aktiviteter som förekommer i förskolan kan 

stärka flerspråkiga barns utveckling. Hon har observerat bland annat lek, måltider, sångsamlingar och 

sagostunder. Hon har studerat smågrupper och helgrupper. I grupperna lär sig barn med olika 

bakgrund att samspela och kommunikationsspråket är svenska. Samtalen initierats i huvudsak av 

förskollärarna och de uppmärksammar barns erfarenheter och intressen. Kultti menar att barnens 

kunskaper i att uttrycka sig blir viktiga vid deltagande i lekaktiviteter. Eftersom flera barn på den 

förskoleavdelning som undersöks i min uppsats är flerspråkiga, så blir Kulttis (2012) forskning viktig 

och relevant. 
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Inkludering 

Förskolans styrdokument förordar inkludering i förskolan, verksamheten ska anpassas till alla barn 

istället för att barnen ska behöva anpassa sig till verksamheten. Barn med eller utan 

funktionsnedsättningar ska kunna leka och lära tillsammans (Lpfö 98,10, Unesco 2001). Lutz (2009) 

framhåller dock i sin avhandling (se ovan) att personal inom förskolan fortfarande lägger fokus på hur 

barnet ska anpassas i stället för förslag på anpassningar i miljö eller förhållningssätt och bemötande. 

Linda Palla (2011) har gjort en studie om olikheter inom förskolan där utgångspunkten är personalens 

hantering av barn vars beteende förbryllar, utmanar och oroar dem. Hon undersöker också hur 

avdelningspersonal formulerar sig när det gäller dessa barn, vid samtal med specialpedagog. Palla 

menar att personal i förskolan har ett svårt och motsägelsefullt uppdrag att utföra. Kraven på förskolan 

som lärandemiljö har ju ökat i och med införandet av läroplanen (Lpfö, 98, 10, Skolverket, 2010) 

samtidigt som antalet utbildade förskollärare har minskat, barngrupperna blir större och förskolan är 

periodvis utsatt för ekonomiska nedskärningar. Förskolan har krav på sig att ta hänsyn till barns 

olikheter och ta till vara på barnets egna förutsättningar samtidigt som pedagogerna ska styra gruppen 

mot gemensamma normer (Palla, 2011). Har vi då en förskola för alla, en inkluderande verksamhet? 

Palla menar att förskolan av tradition är mer inkluderande än vad grundskolan är. Det finns dock 

särlösningar även i förskolan menar hon, när barn behöver stöd av det slag som inte en vanlig 

förskoleverksamhet kan erbjuda (a.a.). 

 

Specialpedagogik och specialpedagogernas intåg i förskolan 

I förskolan har tillgången till specialpedagogisk kunskap ökat från 1990, med möjligheten som då kom 

för förskollärare att vidareutbilda sig till specialpedagoger. Deras uppdrag och funktion när de kom 

tillbaka till förskolan som nyutbildade specialpedagoger blev att agera samtalshandledare, tillverka 

specialpedagogiskt material, genomföra kartläggningar, utvärderings och utvecklingsarbeten (Siljehag, 

2010). De fick även arbeta nära barnen i deras pedagogiska vardag och fick då möta de skilda synsätt 

på kunskap som finns i förskolan, ibland med utsortering av barn. Specialpedagogerna efterfrågade ett 

samarbete med organisation och ledning både inom och utanför skol/förskolevärlden (a.a.). Kerstin 

Bladini (2007) anser att det har varit förvånansvärt tyst om handledning trots att det har funnits som ett 

uppdrag för specialpedagoger sedan 1990. Hon spekulerar i om andledningen till detta kan vara att 

uppdraget är otydligt. Specialpedagogutbildningen kom att ersätta speciallärarutbildningen efter att 

den lagts ned 1989 och nytt i utbildningen var att specialpedagogen skulle arbeta på tre nivåer, individ, 

grupp och organisationsnivå. Handledning av förskollärare och lärare blev något som 

specialpedagogen nu skulle förberedas för och utveckla kompetens för (a.a.). Handledning 

uppmärksammas här med anledning av studiens aktionsforskningsansats. Rollen som samtalsledare i 

aktionsforskningssammanhang kan innehålla moment av handledning. 

Begreppet specialpedagogik fanns med i förskolans styrdokument för första gången under 1990-talet. 

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd skulle enligt Socialstyrelsen (allmänna råd) ses som en 

utmaning. Eva Siljehag (2010) uppmärksammar det tillägg i socialtjänstlagen som i mitten av 1990-

talet betonade barns rätt till en pedagogisk barnomsorg med kvalitet. Det gällde här de barn som 

bedömdes vara i behov av stöd. Tillägget betonade även barnens behov av gemenskap och nära 

relationer, en inkluderingstanke, men den viktigaste insatsen för dessa barn var då att omsorgens 

kvalitet skulle vara generellt god (a.a). Gunni Kärrby som är en av pionjärerna inom svensk 

förskoleforskning, fick i uppdrag av Socialstyrelsen att skriva forskningsöversikten om Kvalitet i 
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pedagogiskt arbete med barn (1992). Kärrby belyser kvalitet ur flera perspektiv, relaterat till ekonomi, 

kostnader och gruppstorlek och personaltäthet. Hon diskuterade personalens utbildning och kompetens 

innan införandet av förskolans läroplan, 1998 och förskollärarnas lärarlegitimation. Hon lyfte också 

begreppet pedagogisk kvalitet i forskningen. Kärrby introducerade den första versionen av ECERS-

metoden i Sverige, för att möjliggöra en helhetsuppfattning om den pedagogiska kvaliteten i 

förskoleverksamheter (Kärrby, 1992). 

 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter 

 

Vygotskij och sociokulturell teori 

Den pedagogiska teoretikern Lev S. Vygotskij ansåg att alla människor är kreativa, även det lilla 

barnet. Hans syn på lek, fantasi och kreativitet är högst aktuell även idag och han jämställs med 

klassiker som Freud och Piaget. Vygotskijs tankar om den kreativa förmågan, fantasin var nydanande. 

Han såg ingen motsättning mellan fantasi och verklighet utan såg fantasin som en medvetande form, 

en kombinationsförmåga som hör ihop med verkligheten (Vygotskij, 1995). Han ansåg att hjärnan inte 

bara reproducerar våra tidigare erfarenheter utan även kombinerar, kreativt bearbetar och skapar nya 

situationer, nytt beteende av element av tidigare erfarenheter. Barns lek är alltså enligt Vygotskij inte 

bara en enkel hågkomst av det upplevda utan en kreativ bearbetning av de upplevda intrycken. Barnen 

kombinerar intrycken och skapar en ny verklighet som motsvarar deras behov och intressen. Han såg 

fantasin som en livsviktig funktion i allt skapande, såväl vetenskap, konst, lärande och utveckling. 

Vygotskij hade en helhetssyn på människan och skilde inte heller på förnuft och känsla, utan ansåg att 

de hörde ihop. Fantasiprocesser sågs som tolkningsprocesser där tanke och känsla utgör en helhet. 

Barns egna aktiviteter som leken hade stor betydelse i Vygotskijs studier om funktionshindrade barn. 

Han ansåg att barn alltid befinner sig över sin ålder, sitt vardagsbeteende i leken (a.a.). 

Enligt Smidt (2010) menade Vygotskij att barn som ges relevant stöd, stimulans och utmaningar kan 

gå in i nästa utvecklingszon (den proximala utvecklingszonen) och ingen vet hur långt ett barn kan gå i 

sin utveckling. Om barnet inte kan nå dit själv, så kan det kanske det med en kamrat som kan lite mer 

eller tillsammans med en vuxen. Samarbete och grupparbeten uppmuntras inom det sociokulturella 

synsättet. Barn inspireras att stötta och hjälpa varandra för att så småningom kunna lösa uppgifter på 

egen hand (Strandberg, 2006). Gindis (1999) påpekar att Vygotskij sociokulturella synsätt bygger på 

att barns lärande är en gemensam process, man lär sig i ett socialt sammanhang. Barns utveckling sker 

i samspel med deras omgivning. Gindis framhåller också Vygotskijs syn på inkludering, hans starka 

förordande att barn i behov av särskilt stöd skulle placeras i vanliga undervisningsgrupper. Hans 

framtidsvision var en specialundervisning där inkludering bygger på positiv differentiering. Där man 

ser olikheter som en tillgång och ser till barns styrkor istället för svagheter och kan ge barn verktyg att 

kompensera för sina funktionsnedsättningar, till exempel alternativa kommunikationsmedel (a.a.). 

Dewey 

Utbildningsfilosofen och pedagogen John Deweys teori, aktivitetspedagogik bygger på att barn har 

fyra instinkter; deras lust att kommunicera med omvärlden, tänka kreativt, att skapa och att undersöka 
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saker. Hans teori framhåller att barn lär sig saker genom att handla praktiskt och sedan reflektera över 

praktiken, ”learning by doing” (Dewey, 2004). Han menade att det finns ett grundläggande värde i att 

utforska olika material, att bygga och leka. Lärandet blir enligt Dewey lättare om leklusten får komma 

till uttryck, om barnen får möjlighet till lek och fysiska aktiviteter. Han ville ge utrymme åt det 

enskilda barnets utveckling och ansåg att pedagoger skulle vara uppmärksamma på barns olika 

intressen, som enligt honom kan ses som en mätare på vilken utvecklingsnivå barnet har nått och 

förutsäga vilket stadium barnet är på väg in i. På det sättet menar han att man kan se vad barnen är 

mogna för och vilket material de lämpligen kan arbeta med. Deweys pedagogik har inspirerat bland 

andra Maria Montessori som anses vara en av förskolans förgrundsgestalter. I våra svenska läroplaner 

finns också tydliga spår av Deweys tankegångar (Dewey, 2004). 

En skillnad mellan aktivitetsteorin och den sociokulturella teorin är att i den första ligger 

tyngdpunkten på aktiviteten medan det i den andra, sociokulturella teorin ligger på mediering, alltså 

samverkan mellan människor och miljön med användande av kulturella redskap (artefakter) för att 

förstå och agera i omvärlden (Dysthe, 2003). Strandberg (2010) menar att Vygotskij lade stor vikt vid 

att barnen skulle ha tillgång till dessa artefakter, alltså intressanta, utmanande och relevanta verktyg 

för sitt lärande. Deweys ursprungliga formulering av det berömda slagordet var: “Learn to Do by 

Knowing and to Know by Doing”. Aktiviteten i sig var alltså inte tillräcklig för att förklara 

läroprocessen utan han framhöll relationen mellan kunskap och aktivitet (Dysthe, 2003). 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

Psykologen Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori handlar om att människan under hela sitt liv 

på olika sätt interagerar med sin miljö. Han beskriver miljön i form av olika system, mikro-, meso-, 

exo-, makro- och chronosystem som alla är beroende av varandra och påverkar varandra. Dessa 

system bildar tillsammans den värld som människan befinner sig i (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2011). Om vi utifrån uppsatsens syfte och inriktning, ser till ett förskolebarn, så ingår det i 

barnets mikrosystem/närmiljö; familj, vänner och förskola. Mesosystemet skapas av relationen mellan 

olika närmiljöer. Exosystem bildas exempelvis av de utbud av förskolor som finns i barnets kommun 

och det familjestöd som finns. Den utbildning och det arbete barnets föräldrar har ingår också i 

exosystemet. Makrosystem formas av de övergripande värderingar och förhållanden som råder inom 

en kultur. Det kan handla om ekonomi, juridik eller politik. Chronosystem formas av hur dessa andra 

system med sina olika förhållanden förändras över tid. Att jag hänvisar till denna teori beror på 

uppsatsens fokus på barns lärande och förskolors kvalitet. Barnets lärande i förskolan finns inom 

mikrosystemet, som påverkas av utbudet av förskolor (exosystemet) vilket i sin tur kan och bör 

påverkas av politik och ekonomi (makrosystemet). Barnets lärande i förskolan påverkas även av 

föräldrarnas arbetssituation (exosystemet), som avgör barnets vistelsetid i förskolan. Barn till 

arbetslösa föräldrar har i allmänhet kortare vistelsetid på förskolan och deltar således i färre lärande 

situationer. Läroplanens intentioner samt personalens utbildning och kompetens påverkar också barns 

lärande och förskolans kvalitet. Allt detta är föränderligt över tid (chronosystemet) och alla system i 

förskolebarnets värld är beroende av varandra (a.a.). Med tanke på uppsatsens redovisade 

styrdokument samt vad forskning och undersökningar visat, påverkas barns lärande och förskolors 

kvalitet av alla dessa system med dess olika hinder och möjligheter. 
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Fenomenografi 

Kärnan i fenomenografin handlar om att dela med sig av sin erfarenhetsvärld. Hur skapar barn mening 

och förståelse för ett visst fenomen och vilka olika sätt finns att uppfatta fenomenet på? Vilka sätt kan 

urskiljas? Man kan synliggöra barns subjektiva värld, den värld de upplever, inom fenomenografin. 

Tänkande, reflekterande och att dela med sig av sina tankar är metoder i denna forskningsansats. Den 

subjektiva världen lyfts fram och barns olika sätt att skapa förståelse för sin omvärld. I barnintervjuer 

ges barn möjlighet att fundera, reflektera och uttrycka sig. Vuxnas förmåga att kommunicera med barn 

och deras kunskap om att ställa frågor blir väsentlig. Det blir viktigt att skapa situationer som barnen 

kan tänka och tala om. De kan både uttrycka sig verbalt och på andra sätt. Det gäller att ta till vara på 

mångfalden av barns idéer (Pramling Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2003). Inom det 

fenomenografiska perspektivet, antas att barnet redan vid födseln har förmåga att kunna tillgodogöra 

sig sin omvärld. Lärandet anses här ske i samspel med omvärlden, barnet och omvärlden bildar en 

enhet. Barnets kunskaper och egenskaper och det sammanhang som barnet befinner sig i, anses 

betydelsefullt för hur barnet upplever och förstår olika situationer (Sheridan, Pramling Samuelsson, & 

Johansson, 2011) 

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens olika metoder, mixed methods och det urval av informanter till 

undersökningen som gjorts. Eftersom samtalen med arbetslaget i studien har drag av aktionsforskning 

så förklaras här i metoddelen, det begreppet och dess arbetsgång. ECERS- metoden, Early Childhood 

Environment Raiting Scale, är det utvärderings och utvecklingsmaterial som använts i studien. Här 

nedan beskrivs bakgrunden till materialets uppkomst samt grunderna i arbetssättet. Därefter beskrivs 

genomförandet av pilotstudien, gruppsamtalen med arbetslaget, ECERS-skattningen samt 

barnsamtalen. Sedan följer en presentation av hur materialet har bearbetats och slutligen diskuteras 

studiens etiska aspekter samt validitet och reliabilitet. 

Metodval 

I denna studie används en blandning av metoder, ” mixed methods research”. Enligt Bryman (2008) 

kan både kvantitativa och kvalitativa data som härstammar från flermetodsstudier vara lika upplysande 

och innehållsrika. Bryman menar att den typen av undersökningar börjar bli vanligare och ser ett 

tillväxtområde (a.a.). Studiens metoder är en blandning av deltagarorienterad 

forskning/aktionsforskning, besök i verksamheten samt barnsamtal/intervjuer som alla räknas till de 

kvalitativa metoderna. I studien har också en utvärdering gjorts av en förskoleavdelnings verksamhet, 

med hjälp av ECERS-metoden. Både jag, som extern bedömare och personalen själv har skattat 

området leka och lära med hjälp av en sjugradig skala, där ett står för otillräckligt och sju poäng är 

utmärkt på utvärderingsskalan. I området leka och lära ingår; finmotoriskt material, bild och form, 

musik och dans, bygglek, sand och vattenlek, roll och dramalek, natur och experimenterande, att 

räkna, att skriva, TV, video och dator, och slutligen förståelse för olika kön, folkslag och kulturer. 

Skattningen som har genomförts har sedan legat till grund för diskussionen i gruppsamtalen. ECERS-

metoden har en kvantitativ ansats, där man räknar poäng och sammanställer resultatet i en tabell. 
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Aktionsforskning 

 

Aktionsforskning kännetecknas av att pedagogernas frågor leder processen som innebär att en 

handling på något sätt iscensätts, följs systematiskt och reflekteras över i samarbete med en forskare. 

Processen avslutas med någon form av dokumentation. Man kan tala i termer av att två kunskapsfält 

möts, fält som var för sig utvecklat sin kunskap och sina traditioner. Det handlar om att ta till vara 

den kompetens som finns, men också om att utmana den. Här ligger kanske aktionsforskningens 

kärna (Nylund, Sandback, Wilhelmsson & Rönnerman, 2010 s.18). 

 

Aktionsforskningen har sina rötter i samhällsorienterad forskning. Den kan bedrivas inom 

samhällsinstitutioner som företag, sjukvård, utbildning och socialarbete. Aktionsforskning både 

initierar och studerar förändringar och personalen är delaktig i förändringsarbetet. Handledning i 

förskolan hjälper praktikern att lyfta frågor, man diskuterar och reflekterar med andra, till exempel 

förskollärare tillsammans med en forskare. Aktuella frågor blir synliggjorda och man kan i nästa steg 

genomföra förändringar i sin verksamhet. Handledarens/forskarens uppgift är att utmana tänkandet 

och resonemang som personalen tar förgivet (a.a.).  

Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö och Rönnerman (2004) som har bedrivit studier inom 

förskolan menar att kollektivt lärande, att lära av varandra, lyssna på andra och själv bli lyssnad på är 

viktigt och värdefullt för dess utveckling. Det bygger på att personalen tillsammans reder ut vad i 

verksamheten som behöver förändras och även frågar sig varför. Författarna menar att många av de 

rutiner och traditioner som finns inom förskolan är bra att bevara, medan en del förändringar behövs 

för att utveckla verksamheten i enlighet med målen i läroplanen. Framförallt behöver pedagogerna tid 

att reflektera tillsammans över arbetet. Arbetsuppgifter som dokumentation och reflektion måste få 

mer tid och beslutsfattare borde, enligt författarna förstå att de som arbetar i förskolan är de som bäst 

vet vad som behöver utvecklas där och hur de kan bedriva det arbetet (a.a.). Rönnerman (2007) har 

funnit i sina aktionsforskarstudier i förskolan att just begreppet forskning har svårt att vinna gehör, det 

kan kännas avskräckande och främmande. ”Forskning känns märkvärdigt och inte som sådant 

förskollärare ska syssla med” (Rönnerman, 2007, s.102). Hon menar att det kan bero på att man 

sammankopplar forsknings begreppet med stora, omfattande projektverksamheter. Men det handlar 

enligt Rönnerman inte om det, utan om en väg att hantera vardagliga, aktuella frågor (a.a.). 

Lars Holmstad (2006) går så långt så han menar att deltagarorienterad aktionsforskning kan betraktas 

som ett nytt paradigm. Forskare världen över, oberoende av varandra kommer fram till liknande 

slutsatser om vad forskning bör vara till för och hur den bör bedrivas. Deltagarorienterad 

aktionsforskning är enligt Holmstad ett framväxande paradigm som inbegriper och utvidgar tidigare 

paradigm. Han framhåller tanken att vetenskap inte endast är till för forskare utan för alla 

samhällsmedborgare som en av de bärande tankarna inom nämnda paradigm. Gränserna mellan 

utbildning och forskning är inte helt skarpa, utan det handlar om att skapa användbara kunskaper hos 

alla deltagare, kunskaper som bidrar till bättre förståelse och eventuellt förändring. Holmstad anser att 

frågorna; vad är värt att veta och hur ska vi få veta vad som är värt att veta, kan besvaras på en mängd 

olika sätt inom paradigmet, men det viktiga är att det görs i samarbete mellan forskare och berörda 

människor (a.a. s.137). 

Är då denna studie deltagarorienterad? Hur har arbetslaget varit deltagande? Har frågorna i denna 

uppsats besvarats i samarbete mellan ”forskare” och berörda människor? Arbetslaget har läst om 

aktionsforskning och om ECERS-metoden. De har fått bestämma vilket område i sin verksamhet, de 
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vill utvärdera och utveckla. De har skattat området leka och lära i ECERS och vi har tillsammans 

reflekterat och diskuterat omkring verksamheten, leken och lärandet. Det blev också diskussioner om 

de olika kriterierna i ECERS-metoden. Arbetslaget har gjort vissa förändringar efter sin skattning och 

våra samtal och de framhåller själva att det har startat tankeprocesser och idéer. De har också varit 

deltagande genom att föreslå barn till mina barnsamtal. De har även fått ta del av barnens beskrivning 

av sin verksamhet. Däremot har de inte fått bestämma vad som ska lyftas i uppsatsen, av allt vi 

diskuterat omkring. I en ideal deltagande forskningsansats kan deltagarna också ingå i analysarbetet 

och ta del av publiceringen och dess slutliga form. I mitt uppsatsarbete har, av praktiska och 

tidsmässiga skäl inte denna delaktighet kunnat genomföras hela vägen. Analysarbetet och 

diskussionen har utarbetats enbart av mig, pedagogerna har dock fått godkänna sina egna citat.  

 

ECERS 

Utvärdering och utveckling i förskolan, ECERS-metoden- att kvalitetsbedöma basfunktioner i 

förskolemiljö för barn 2.5-5 år (Harms, Clifford & Cryer, 2010) är boken som denna studie utgår 

ifrån. Mona Andersson har gjort den svenska översättningen. Vid ett seminarium på 

Specialpedagogiska institutionen, våren 2013 berättade Mona Andersson om sin bakgrund som 

förskollärare och senare metodiklärare på förskollärarutbildningen i Solna. Ulla Löfgren som är 

medförfattare till boken var hennes kollega. Andersson var intresserad av hur barn på olika förskolor 

hade det, vilken roll miljön spelade och förskolors skilda kvalitet. Under en period, bosatt i USA blev 

hon bekant med Thelma Harms, som hon kallar en riktig ”superförskollärare”, Fröbelinspirerad och 

med ett mycket konkret arbetssätt. Harms förskola besöktes många gånger för att studera vad Thelma 

och barnen gjorde, genom en spegelvägg. Harms arbetade tillsammans med Clifford som är 

medförfattare och statistiker, fram kvalitetskriterier för en bra förskola, ECERS-metoden. Andersson 

och Löfgren fick förtroende att göra en översättning, en svensk version. De sökte och fick anslag från 

Solna kommun och socialstyrelsen att genomföra ett flerårigt projekt för att anpassa ECERS materialet 

till svenska förhållanden (se uppsatsens bakgrunds del). Även Sonja Sheridan har utarbetat en svensk 

variant av ECERS-metoden, så det finns två olika i Sverige som skiljer sig åt en aning. 

 

I studien som gjordes i Solna, provades ECERS materialet på 20 förskolor. Resultatet blev positivt för 

de som använt materialet. Det var tre grupper med i studien och bäst gick det för den grupp som hade 

en huvudansvarig förskollärare som såg till att tid avsattes till ostörda diskussioner samt att 

skattningarna blev gjorda. Personalen uppskattade en neutral utgångspunkt för sina diskussioner. Det 

gav en ökad medvetenhet om kvaliteten i verksamheten. 

Enligt Andersson (personlig dokumentation, 2013-03-07) är meningen med materialet att man 

dokumenterar och sedan går tillbaka och förbättrar. Det är viktigt att man som utvärderare har läst in 

sig på skalan i materialet.  

 

Urval och genomförande 

Till denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts. Kriterierna för urvalet var att arbetslaget i studien 

skulle arbeta med barn i åldrarna tre till sex år samt ha tid och intresse för att utvärdera och utveckla 

sin verksamhet. Arbetslaget i undersökningen består av tre förskollärare, en man och två kvinnor, Erik, 
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Gunilla och Carina. De är alla i sextio-års åldern och arbetar tillsammans på en avdelning med barn 

som är mellan fyra och sex år. Barngruppen består av tjugotvå barn, fjorton flickor och åtta pojkar. Det 

finns sex barn i gruppen som har föräldrar från andra kulturer och är tvåspråkiga. Det finns även ett 

antal barn som beskrivs som barn i behov av särskilt stöd, på avdelningen. Ingen av dem har någon 

diagnostiserat behov. I studiens barnsamtal deltar flera av dessa barn. 

Jag sökte mig till forskningsprojektet om inkludering i förskolan dels på grund av mitt intresse för 

förskolefrågor, som jag upplever har kommit i andra hand under specialpedagogutbildningen, dels på 

grund av aktionsforskningsansatsen. Dessutom är ämnet aktuellt och det behövs enligt flera av 

forskarna i de studier som jag refererar till, mer forskning inom området. Vi är tre uppsatsskrivare och 

en projektledare som ingår i en grupp som tillsammans skriver om detta, men vi gör enskilda studier 

på förskoleavdelningar i olika delar av Sverige. Vi skriver varsin uppsats med gemensamt huvudsyfte 

och olika delsyften. Vi i gruppen fick metoden beskriven för oss redan förra terminen, i december 

2012. Tanken var att pilotstudier skulle genomföras redan då, men vi fick vänta på ECERS- materialet. 

Min pilotstudie genomfördes i januari 2013, innan vi i projektgruppen skulle ses första gången på 

vårterminen. Det var svårt att få ett tillförlitligt resultat på pilotstudien eftersom jag provade 

självskattningen i min egen verksamhet, som inte är en vanlig förskoleavdelning. Jag fick dock 

bekanta mig med utvalda delar av materialet och läsa in mig på utvärderingsskalorna. Det var en fördel 

när man senare skulle förklara metoden för arbetslaget. Inför studien kontaktades förskolechefen i en 

mellanstor stad i norra Sverige. Han hjälpte mig att hitta ett arbetslag som sedan kontaktades. Det 

tilltänkta arbetslaget besöktes vid ett planeringstillfälle. Jag presenterade mig och berättade om den 

planerade uppsatsen, det gemensamma projektet, aktionsforskningsansatsen samt kort om ECERS-

metoden. De visade sig intresserade av att delta och vi bokade in datum för vår första träff. 

Samtal med arbetslaget 

Tillsammans med ett arbetslag bestående av tre förskollärare, har fem samtal genomförts, med mig 

som samtalsledare. Samtalen har haft drag av aktionsforskning, där man belyser sin egen verksamhet, 

diskuterar vad man redan gör och vad som kan utvecklas. Vi har träffats vid fem tillfällen, en timme 

per gång. Alla samtal har spelats in med hjälp av ljudupptagning i mobiltelefonen, för att sedan 

transkriberas och sammanfattas. Vi har suttit i ett i planeringsrum i arbetslagets förskola och för att få 

vara ostörda sattes en lapp upp på dörren. Vid två av de fem träffarna var en av förskollärarna sjuk, då 

var vi endast tre i gruppen. Det har gått antingen en eller två veckor mellan samtalstillfällena. Mellan 

varje samtal med arbetslaget har vi uppsatsskrivare träffats på universitetet i vår handledningsgrupp. 

Där har vi delgett varandra av våra erfarenheter som samtalsledare och diskuterat med vår handledare 

om vårt deltagande i respektive verksamhet, ECERS-skattningen, om tidigare forskning och våra 

barnsamtal.  

ECERS-skattning av området leka och lära 

Under det andra samtalet med arbetslaget bestämdes vilket område i ECERS- materialet som skulle 

skattas, utvärderas och vid behov utvecklas. Det blev området leka och lära med sina elva delområden. 

Leka och lära fokuserar på lekmaterial och dess organisation som bidrar till utveckling och lärande. De 

övriga områden som kunde väljas var; Utrymme och inredning, Vård och omsorg, Språk och 

begreppsbildning, Samspel, Verksamhetens organisation och Föräldrar och personal. (Andersson & 

Löfgren, 2010). När jag hade deltagit i avdelningens verksamhet under tre dagar började jag, som 

extern bedömare att skatta deras verksamhet. Vissa frågor kunde jag själv svara på, andra behövde jag 

fråga pedagogerna om. Var och en i arbetslaget gjorde sedan sin utvärdering oberoende av varandra. 



17 

 

Under tredje och fjärde samtalet med arbetslaget fick var och en redogöra för sin bedömning, 

skattningarna jämfördes och vi reflekterade omkring resultatet. Vi pratade om punkter som kunde 

åtgärdas eller utvecklas och i några fall bestämdes redan här förändringar. Vi diskuterade även våra 

tolkningar av frågorna. Förutom de frågor som poängsätts i materialet, finns kompletterande frågor där 

pedagogerna kortfattat skriver sina svar. Även de svaren diskuteras i gruppsamtalen. Andersson och 

Löfgren (2010) redogör för tre alternativ hur ECERS resultatet kan användas.  

Alternativ 1 - diskussionsunderlag i arbetslaget (varje pedagog gör sin utvärdering oberoende av 

varandra, detta ligger sedan till grund för en diskussion i arbetslaget kring hur de ska arbeta vidare). 

Alternativ 2 – sammanställningsprofil (som ovan samt att man sammanställer en genomsnittlig 

bedömning som man sedan kan använda för att visa sin kvalitetsprofil) 

Alternativ 3 – grafisk framställning (en enskild bedömare kan använda sammanställningsprofilen för 

att göra en grafisk framställning av bedömningen) 

Det alternativ för användning av resultatet som har använts i min studie, liknar mest alternativ 1, med 

enskilda utvärderingar, diskussioner om förändring och utveckling av förskolans verksamhet 

(aktionsforskningsansats). Det arbetslaget nämner som mest givande med ECERS-metoden har varit 

diskussionerna om verksamheten och hur man ska arbeta vidare. Resultatet av utvärderingarna har 

sammanställts i tabellform i stället för en sammanställningsprofil. Det senare bygger på att man har 

skattat alla sju delområden i ECERS-materialet och i min undersökning utvärderades endast ett av 

dessa områden, leka och lära.  

 

Barnsamtalen 

Under fem dagar deltog jag i avdelningens verksamhet för att bekanta mig med barnen. Jag samtalade 

med dem under lek och aktiviteter ute och inne och åt lunch med dem. Förutom samtalen med 

arbetslaget och vår skattning av verksamheten, genomförde jag ett stort antal barnsamtal, för att belysa 

hur barnen på avdelningen beskriver verksamhetens uppläggning utifrån området leka och lära. Tio 

barn i åldern fyra till sex år, har berättat om sin verksamhet och sitt inflytande. Med hjälp av bilder 

som illustrerar området leka och lära har barnen fått associera, berätta och fått några följdfrågor. 

Bilderna som använts är Nilbilder, tecknade bilder som används vid alternativ bildkommunikation, 

tjugotvå olika med två från varje delområde i området leka och lära i ECERS-materialet. Bilderna låg i 

en utsmyckad ask och barnen har fått dra en bild i taget för att sedan lägga den på en matta 

(samtalsmatta) under en symbol. Symbolerna var gubbar, en med glad mun, en ledsen och ett neutralt 

alternativ, en gubbe med rakt streck till mun. Jag samtalade enskilt med tre barn, de övriga 

intervjuades två åt gången. I efterhand upptäcktes att föräldrarna till ett av de intervjuade barnen inte 

hade skrivit under missivbrevet alltså inte gett sitt medgivande till barnets deltagande i studien. Hans 

svar har tagits bort från resultatet. Två andra intervjuer valdes också bort av tidsskäl. Alla samtal 

spelades in med mobiltelefon, vilket barnen var informerade om. Samtalen pågick mellan tio och 

tjugotre minuter. Vi satt i ett relativt ostört rum som barnen kallar fem-års rummet, vid ett lågt bord. 

Vissa ljud från kök och korridor förekom dock och påverkade vissa barns koncentration. Barnen var 

placerade mittemot mig och samtalsmattan med symbolerna låg på bordet emellan oss. Ett av barnet 

pratade inte, men han kommunicerade ändå med hjälp av bilderna och visade vad han uppskattar eller 

inte, i verksamheten. De samtal som redovisas är alltså tre med enskilda barn och två samtal med två 

barn åt gången, sju barn sammanlagt. Av olika anledningar intervjuades några barn i par. I det ena 

fallet intervjuades ett barn som inte brukar tala med vuxna, men talar med kamrater som kan ”tolka”. 
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På pedagogernas inrådan samtalade jag med dessa båda barn tillsammans. I det andra fallet var det på 

grund av att två små pojkar som är goda vänner, gärna ville intervjuas tillsammans. 

Två veckor efter de genomförda barnsamtalen samlade jag barnen igen, dels för att tacka dem för 

hjälpen med min studie och återkoppla till de vi talat och dels för att ställa några följdfrågor. Barnen 

tillfrågades om det de hade berättat för mig kunde återberättas för deras personal. Det godkändes och 

en av förskollärarna hämtades och fick höra en sammanställning av det som barnen pratat om i sina 

intervjuer. Av respekt till barnens integritet och för att genomförandet skulle ske på ett etiskt korrekt 

sätt gjordes denna återkoppling till förskollärarna. Jag ville även att barnen skulle känna att det de 

hade berättat för mig skulle kunna leda till någon förändring i deras verksamhet, att de har blivit 

lyssnade på och varit delaktiga. 

Bearbetning av empiriskt material 

Alla fem samtal med arbetslaget har spelats in med hjälp av mobiltelefon. Inspelningarna har sedan 

lagts över till min dator, lyssnats igenom och transkriberats. Inför sammanfattning och tematiseringen 

av materialet, har det åter granskats, utskrifterna har lästs igenom åtskilliga gånger. Teman som 

framkommer har markerats med hjälp av pennor i olika färger. Denna databearbetning är en viktig del 

i forskningsprocessen, då man kommer nära sitt material (Bryman, 2011). Även barnsamtalen har 

bearbetats på samma sätt. Där har jag dessutom lyssnat igenom intervjuerna flera gånger. Samtalen 

med arbetslaget pågick i en timme per gång. Barnens samtal varierade mellan tio och tjugotre minuter. 

ECERS-skattnigen har räknats ihop och sammanställts i tabellform (se resultatdelen).  

Etiska aspekter 

Studien följer vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer, med sina fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Arbetslaget i den 

förskola som undersöktes har informerats om studiens syfte. Vid den första kontakten gav de sitt 

samtycke och fick då också veta att de när som helst kan avbryta sin medverkan, att deras deltagande 

är frivilligt. De fick även veta att de inspelade samtalen som de samtyckt till kommer att 

anonymiseras, deras namn nämns inte. De får påhittade namn och det nämns inte heller i vilken stad vi 

befinner oss. Pedagogerna i arbetslaget har erbjudits att ta del av mina tolkningar av deras citat och 

studiens slutsatser. Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och förvaras där ingen annan än 

jag kommer åt det. Barnens föräldrar har lämnat sitt skriftliga samtycke till studien. Både personal och 

föräldrar har gett sitt samtycke till publicering i undervisningssammanhang (se bilagor). Barnen själva 

har fått upplägget förklarat för sig på en nivå som jag hoppas att de förstår, de är mellan fyra och sex 

år gamla. Barnen har varit medvetna om att deras samtal har spelats in och de har tillfrågats om och 

samtyckt till, att den information som de har gett mig kan föras vidare till deras pedagoger. Barnen har 

avkodats genom att jag inte nämner deras namn, förskolans namn, i vissa fall inte heller rätt ålder eller 

kön. För att skapa en tillitsfull relation till barnen, som enligt Bryman (2011) är viktigt för att få till 

stånd en bra intervju, deltog jag i avdelningens verksamhet under några dagar.  

Validitet och reliabilitet  

Genom att låta respondenterna, i det här fallet arbetslaget i förskolan, få läsa igenom och godkänna 

sina uttalanden ökar studiens validitet. Då säkerställer man att de har blivit rätt citerade och att inget 
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av det de sagt har tolkats felaktigt. Genom att återsamla barnen och återknyta till deras samtal, 

försökte jag säkerställa att jag hade förstått och citerat dem rätt samt att de hade förstått vad de hade 

samtyckt till. Jag berättade att jag skriver ett skolarbete och frågade om vi kunde berätta om deras 

tankar om verksamheten för deras pedagoger. 

Fejes och Thornberg (2009) menar att begreppet validitet hör hemma i den kvantitativa forsknings 

traditionen, men även anammas av forskare som arbetar med kvalitativ forskning. Begrepp som 

trovärdighet och tillförlitlighet kan användas istället för validitet och reliabilitet när det handlar om 

kvaliteten och hur noggrann man har varit. Undersöks det som avses i studien? Det är vad validitets 

begrepp refererar till (a.a.). Jag försöker ge en tydlig bild av hur jag har gått till väga med 

gruppsamtalen, barnsamtalen och skattningen av verksamheten med hjälp av ECERS-metoden, för att 

läsaren ska kunna följa forskningsprocessen. En redogörelse för metodval och en kritisk granskning av 

den ingår också i studien. 

Vid genomlyssnande av barnsamtalen upptäckte jag att metoden behövdes kompletteras. Några fler 

frågor behövde ställas till barnen. Enligt Fejes och Thornberg (2009) behöver kvalitativa forskare 

reflektera över sina tillvägagångssätt, metoder och hur man påverkar de som ingår i undersökningen. 

Jag kände att jag ibland ”lade orden i munnen” på barnen och samlade därför åter barnen och 

kompletterade med några öppna frågor. I fråga om validiteten i mina barnsamtal borde nog barnens 

spontanitet och känslomässiga dagsform räknas in. Det som barnet uppskattar i verksamheten den ena 

dagen kanske han/hon inte gör nästa dag, så resultatet från barnens samtal hade kunnat bli ett annat vid 

ett annat tillfälle. Enligt Backman (2008) kan inte resultatet i småskaliga intervjuer generaliseras, inte 

heller i mina barnsamtal, då endast sju barn deltog.  

ECERS- metodens skattningsskalor har noggrant utprovats i USA enligt Andersson och Löfgren 

(2010). Validiteten innebär här, att instrumentet mäter det som det är avsett att mäta, kvaliteten i 

förskolans basfunktioner. Formuleringarna under varje rubrik i materialet blir viktiga, om de är tydliga 

ökar validiteten i mätningen. Reliabiliteten, tillförlitligheten handlar om med vilken precision 

instrumentet mäter kvaliteten. Om resultatet av utvärderingen blir i stort sätt lika oavsett vem som gör 

den, då är det en god reliabilitet i undersökningen. När materialet översattes till svenska började en 

lång process för standardisering till svenska förhållanden och en utprovning både vad gällde 

validiteten och reliabiliteten (a.a.). I Andresson och Löfgrens undersökning var det viktigt att det var 

färdigutbildade förskollärare som gjorde den externa bedömningen, två bedömare skulle vara i stort 

sätt eniga. De gjorde ett försök att låta förskollärarstuderande göra bedömningarna, det fungerade inte 

så bra. Ju längre tid de hade gått på utbildningen ju mer samstämmiga blev deras bedömningar 

(personlig information 2013-03-07). 

I min studie är alla tre utvärderare, utbildade förskollärare. De är också mycket samstämmiga i sin 

skattning av området leka och lära, vilket tyder på en hög tillförlitlighet. Min utvärdering som extern 

bedömare skiljde sig inte nämnvärd från arbetslagets, vilket ytterligare höjer reliabiliteten. Validiteten 

kanske kan ifrågasättas en aning, eftersom både jag och arbetslaget upplevde att vissa frågor var 

svårtolkade. Formuleringarna är inte helt tydliga i alla fall. I några få fall frågas det om två olika saker 

i samma fråga, till exempel: Musikaktiviteter som utvidgar barns förståelse av musik erbjuds då och 

då (t.ex. inbjuds en gäst som sjunger och/eller spelar). Barn tillverkar egna musikinstrument. 

(Andersson, Löfgren, 2012, s.58). Det blir svårt att veta hur man ska skatta den punkten om det ena 

påståendet stämmer, men inte det andra. Detta gällde endast ett fåtal frågor. De flesta frågor upplevdes 

vara tydliga. Trovärdigheten blir ändå hög eftersom de olika kriterierna i ECERS-metoden diskuteras 

mycket i gruppsamtalen. 
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Resultat 

Här i resultatdelen följer sammanfattningar av fem samtal med studiens arbetslag. Därefter har min 

skattning av området leka och lära i ECERS-materialet jämförts med förskollärarnas självskattning. 

Resultatet redovisas i form av en tabell som beskrivs och förklaras kortfattat. Sedan följer ett 

sammandrag av fem barnintervjuer/samtal, min tolkning och tematisering med citat från barnen. 

Slutligen uppmärksammas likheter och skillnader mellan arbetslagets och barnens berättelser om 

området leka och lära.  

 

Samtal med arbetslaget 

Tillvägagångssättet nedan är, att samtal för samtal med arbetslaget beskrivs. Efter varje samtal har min 

tolkning lagts in under en tematiserande rubrik. De teman som presenteras är; inkludering, barn i 

behov av särskilt stöd, leka och lära-skattningen, samspel i leken, matematik och slutligen förändring 

och utveckling. Några relevanta citat från pedagogerna samt vissa aspekter från forskning och 

undersökningar redovisas även i anslutning till varje tema. 

Samtal 1. 2013-01-25 

Det inledande samtalet innebar att sätta ramar för det gemensamma arbetet. Tid, plats och datum 

bestämdes för ytterligare fyra träffar. Arbetslaget bestående av tre förskollärare, Gunilla, Carina och 

Erik får dels muntlig information om studiens syfte och upplägg, ECERS-metoden, aktionsforskning 

och barnsamtalen. De får även i uppdrag att läsa om aktionsforskning till nästa träff, så material delas 

ut, boken Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (Nylund, Sandback, Wilhelmsson & 

Rönnerman, 2010). Där förklaras den teoretiska grunden för praktiskt arbete med aktionsforskning i 

bokens första kapitel. De olika delområdena i ECERS-materialet presenteras och vi beslutar att enas 

om ett område för skattning, utvärdering och utveckling vid nästa träff. Vi talar om barnsamtalen och 

hur de ska genomföras på avdelningen rent praktiskt. Etiska frågor som samtycke, anonymitet och 

ångerrätt diskuteras. De får även information om att mitt material endast kommer att användas i 

studiesyfte, men att uppsatsen kommer att ingå i ett större forskningsprojekt vid specialpedagogiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Förskolläraren Erik undrar hur man kan förklara begreppet 

inkludering och det uppstår en diskussion omkring det. Vi bestämmer slutligen tillsammans vilka 

dagar jag kan komma till avdelningen och delta i verksamheten.  

Inkludering 

Eftersom begreppet inkludering diskuterades i det första gruppsamtalet så har jag valt att redogöra för 

några aspekter omkring det. När vi pratar om syftet med uppsatsen, kommer vi in på begreppet 

inkludering och problematiserar runt det. Erik uttrycker att han inte vill medverka till forskning som 

innebär att fler och fler barn ska in i förskolegrupperna. Vi spekulerar i att det kan bli tvärtom. Om 

barns olika behov i en stor grupp uppmärksammas, kanske man inser att barnantalet behöver minskas. 

Min tolkning är att det pratas mycket om inkludering i förskolans värld just nu, men det betyder olika 

saker för olika personer. Att anpassa miljö, arbetssätt och bemötande till barns skilda behov istället för 

att fokusera på hur barnen ska behöva anpassa sig, lägger jag fram som min definition (med stöd av 
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olika styrdokument). Arbetslaget tänker redan nu på att ha material i olika svårighetsgrad och de har 

barn som de av olika anledningar behöver anpassa sitt bemötande och förhållningssätt till. Enligt Palla 

(2012) har förskolan krav på sig att ta hänsyn till barns olikheter och ta till vara på barnets egna 

förutsättningar samtidigt som pedagogerna ska styra gruppen mot gemensamma normer (a.a.). I 

diskussionen om inkludering tar vi upp huruvida barn får vara med i leken eller inte, om någon är 

utstött eller om det ofta uppstår konflikter. Pedagogerna berättar: 

 

 Allt kan ju bli bättre, så är det väl. De är väl rätt så sams, barnen. Man vill ju inte att någon alltid får 

höra, stopp du får inte vara med. Det finns mer än ett barn som är så. Det finns vissa ”starkare” barn 

som inte riktigt accepterar ”svagare”… Det här blir ju ett fortlöpande arbete för oss, att se till det och 

ändra det. (Gunilla) 

 

Att alla blir insläppta och får vara med och leka, tycker jag är viktigt. Det är ju grunden, att man kan 

fungera ihop för att man ska kunna utveckla andra grejer. (Carina) 

 

 Det är väldigt lite konflikter, en bra grupp. Det kan finnas några ibland som inte får vara med. Men 

jämfört med många andra grupper jag har jobbat i så är det väldigt lite konflikter. (Erik) 

 

Pedagogerna påpekar att deras barngrupp för det mesta fungerar bra och barnen trivs. Det är få 

konflikter, men de uttrycker en viss oro över att barn inte alltid släpps in i leken och menar att de som 

pedagoger bör hjälpa och stödja barnen så att alla kan delta. De talar om ”starkare” och ”svagare” 

barn. 

 

Mina kommentarer 

Pedagogernas barngrupp är stor, tjugotvå barn. Vi resonerar om att alla förstås inte kan vara med på 

allt. Gruppen delas ofta och för vissa barn fungerar det bättre då. Palla (2011) påpekar det 

motsägelsefullt i förskolans uppdrag. Kraven på lärande och utveckling har ju ökat samtidigt som 

antalet utbildade förskollärare har minskat och barngrupperna blir större (a.a.). Det är ovanligt med tre 

förskollärare i samma arbetslag. Pedagogerna i studien verkar uppskatta att de får ha det så. Min 

tolkning av detta samtal är att arbetslaget är nyfikna på aktionsforskningsansatsen och ECERS-

metoden och ser fram emot möjligheten att få gå på djupet i diskussioner om sin egen verksamhet. De 

bekymrar sig dock för hur allt ska ordnas rent praktiskt, vem som ska ta hand om den stora 

barngruppen. Pedagogerna på avdelningen verkar behöva den här extra tiden, utöver sin ordinarie 

planeringstid att sitta ner och reflektera över miljön och komma underfund med om något område i 

verksamheten behöver utvecklas. Har de en inkluderande verksamhet? Jag funderar om det är samma 

barn som inte släpps in i leken från gång till gång eller om de talar om olika barn, vilka är barnen som 

benämns som starka respektive svaga? Behöver kanske arbetslaget fundera över hur man kan stödja 

och hjälpa barn med kamratrelationer. Vi kommer att fortsätta resonera ytterligare om detta i våra 

gruppsamtal. 
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 Samtal 2. 2013-02-14  

Vi återknyter till de material om aktionsforskning som delats ut vid föregående träff. Vi diskuterar att 

den handling som ska genomföras till nästa tillfälle är självskattningen. ECERS-materialet delas ut och 

presenteras. Arbetslaget får välja vilket område i ECERS som de vill fördjupa sig i. De enas om 

området ”leka och lära”.  Vid nästa träff kommer vi att jämföra våra skattningar och reflektera 

omkring dem. Vi tittar tillsammans på de elva olika delområden som ingår och diskuterar omkring 

dem, poängräkning, hur man fyller i materialet och annat praktiskt. Jag vill veta varför de valde just 

leka och lära. De har pratat mycket om barnens samspel och samarbete i våra diskussioner och jag 

undrar varför de inte valde det delområdet i stället. De förklarar att de har tvekat mellan de två 

delområdena och Carina berättar att hon hellre ville välja det området. Pedagogerna förklarar att de 

valde leka och lära för att kunskaperna i förskolan leks in. De menar att barnen bearbetar sin 

verklighet i leken, för att förbereda sig för skolvärlden och vuxenvärlden samt att skolan skulle behöva 

mer av förskolans pedagogik, att leka in kunskap.  

Jag ber pedagogerna att tänka speciellt på barn i behov av särskilt stöd och anpassningar som de kan 

behöva, när de nu ska göra sin skattning. Vi diskuterar omkring vilka barn som egentligen är i behov 

av särskilt stöd. Erik anser att alla barn är det, alla har enligt honom särskilda behov och han menar att 

vi inte kan stötta endast de ”svaga”. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Eftersom vi diskuterar runt vilka barn som menas i uppsatsens syfte; alla barn och varje barn, så får 

det bli temat här nedan. Barnen i behov av särskilt stöd, vilka är de? Erik menar att det gäller alla barn: 

Jag anser att alla barn är i behov av särskilt stöd. Alla ska få chans att utvecklas efter sina 

förutsättningar. De finns andra barn som blir lidande när man ska ge de svagaste stöd hela tiden. Man 

kan inte bara välja ut dem. Jag har alltid jobbat mycket med de som behöver stöd, men jag har ändrat 

mig på senare år. Det är precis lika viktigt att de som är specialbegåvade får stöd, att de får rätt 

material likaväl som vi hjälper någon som har svårt att sitta still. Nu är det ofta bara de svagare som 

får hjälp. (Erik) 

Det blir en diskussion om särbegåvning, tvåspråkighet, tysta barn, livliga barn, samspelsproblematik, 

sociala och kognitiva svårigheter, smala barn, överviktiga barn, barn med syn eller 

hörselnedsättningar, barn i rullstol, glada barn och ledsna barn, barn som redan kan läsa och räkna, ja 

alla som man kan möta i en helt vanlig barngrupp. Lutz (2009) menar att barn i behov av särskilt stöd 

är en vag definition och han menar att man ofta ser de barnen som en enhetlig kategori. De vanligaste 

anledningarna till att förskolepersonal söker stöd är enligt honom, barns svårigheter inom språk och 

kommunikation, koncentration, samspel, fysiska eller känslomässiga aspekter (a.a.). De har för 

tillfället inga barn med diagnostiserat behov av stöd på avdelningen, men de påpekar att de har haft det 

förut: 

Vi har haft barn här på avdelningen som inte hade några ben och det var inget särskilt med det heller. 

(Gunilla) 

 

Pedagogerna menar att det är bra för barn att möta olikheter i tidig ålder. Om de umgås och leker med 

barn med olika funktionsnedsättningar så blir de vana och ser det inte som något märkligt, enligt 

Gunilla. Det ökar acceptansen.  
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Mina kommentarer 

Pedagogerna säger sig se olikheter som en tillgång och att de har full acceptans av alla. Det är nog inte 

många som arbetar inom förskolan som säger tvärtom. Även om förskolan har en demokratisk barnsyn 

och värdegrund så är min fundering om enskilda barns behov uppmärksammas i stora inkluderade 

barngrupper. Arbetslaget i studien har uppmärksammat ett behov av mer avancerat material till barn 

som behöver större utmaningar för att komma vidare i sitt lärande. De har uppmärksammat behovet av 

att hjälpa några barn till lugn och ro ibland för att orka koncentrera sig i sitt lärande. Andra former av 

stöd som diskuteras, är stöd till tysta barn och tvåspråkiga barn. Behöver det stödet utvecklas? 

Arbetslaget tvekar när de ska välja mellan områdena i ECERS-materialet. De verkar resonera mycket 

om samspel och samarbete i gruppen, men kanske lek och lärande känns mer konkret. De har gjort 

vissa förändringar i lekmiljön och satsar stort på matematik den här terminen. Sång och musik är 

också ett område de ägnar sig mycket åt. Dessa områden finns representerade under temat leka och 

lära i ECERS. Kan det vara så, att det intresserar dem att se hur de ligger till i sina ”starka” områden 

och få bekräftat att de gör ett bra arbete? Att barn lär genom leken är både min och arbetslagets åsikt 

och litteraturen stödjer vår uppfattning (Skolverket 2010, Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010). 

 

 

Samtal 3. 2013-02-22 

Vid tredje träffen har både jag och arbetslaget genomfört ECERS skattningen, de individuella 

utvärderingarna. Erik är sjuk men har lämnat sin utvärdering till mig. De upplever att vissa frågor är 

knepiga och går att tolka olika, svaret kan ibland hamna mellan ja och nej. Gunilla och Carina berättar 

att de inte har behövt gå runt på avdelningen som jag gjorde när jag fyllde i skattningen. De menar att 

de har det mesta i huvudet och kunde relativt snabbt fylla i sina självskattningar. Vi diskuterar 

omkring skattningen och jämför våra iakttagelser och tolkningar. Gunilla undrar om skattningen måste 

leda till förändring och vi diskuterar omkring det. Vi talar om material i olika svårighetsgrad och om 

de behöver göra anpassningar så det passar alla barn. De har för tillfället tagit bort pärlorna på 

avdelningen. De kommer fram till efter ett visst resonerande, att somliga barn tycker om och behöver 

arbeta med pärlorna för att utveckla sin finmotorik. Vi diskuterar mallar som används ibland inom bild 

och form. Kanske finns det ett behov av mallar för vissa barn. Vi resonerar även om musik och 

behovet av att förnya repertoaren samt dans och tillhörande rekvisita. Jag frågar om de har tänkt på 

barn i behov av särskilt stöd i det här området. Först svarar de att det inte finns några barn med 

motoriska svårigheter i gruppen, men kommer senar på att det finns andra svårigheter. Under samtalets 

gång kommer de på att de ska införskaffa mer klassisk musik, latinamerikansk och afrikansk musik, 

fler cd-skivor med dansmusik eller danslekar. Vi resonerar omkring att vissa barn behöver röra på sig 

mer och kan därför få gå på extra gymnastik. Pedagogerna upplever inte att de barnen känner sig 

utpekade.  

Leka och lära- skattningen 

Området leka och lära och den skattning som gjorts blir här temarubrik. Pedagogerna anser att 

ECERS-skattningen har gått bra, men att vissa frågor var knepiga och kunde tolkas olika. Vi jämför 

och dröjer oss kvar längre vid vissa delområden. Vi pratar om att uppmärksamma vad var och en 

behöver. Ska ett barn få arbeta med ett material och andra inte? Jag tolkar det som att pedagogerna 

anser att det blir orättvist och verkar ha svårt att motivera det. Vi resonerar om möjligheten att ha 
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materialet tillgängligt för alla. Enligt Palla (2011) kan vi behöva prata med barn i stället för att 

osynliggöra, berätta att en person behöver det, en annan det. Vi är ju alla olika och behöver olika 

saker, hjälpmedel och material på olika nivå (a.a.). Jag har sett ett bra exempel, en av pedagogerna 

gjorde precis så, berättade under en samling vilket hjälpmedel ett barn behövde. Barnet fick med 

stolthet visa för de andra. Vissa barn kan enligt pedagogerna få hjälp att gå ner i varv med lugn musik: 

 

 Delfinmusiken är jättebra för S. då kan hon slappna av. (Gunilla)  

 

När vi talar om skattningen diskuterar vi även förändringar som arbetslaget har gjort i miljön, 

byggleken har flyttats till förmån för rollek den här terminen: 

 

Vi har ju gjort om en hel del i lekrummet. Den här terminen har vi försökt satsa lite mer på flickorna. 

Hur det än är med genus och så där. Vi har tagit bort en del av byggleken till ett mindre rum och har 

gjort i ordning för rollek, café, vagnar och dockor i stora lekrummet. Mot alla tidigare år så har vi gett 

dem mer utrymme nu, mot pojkarna. Det är en enorm skillnad på ytan. Det blir kanske på bekostnad 

av byggleken, men det blir i alla fall blir mycket mindre konflikter. Vi försöker vara flexibla. Vi 

försöker ju utnyttja rummen, men vi har trångt. Det är byggt för femton barn och vi har tjugotvå. 

(Gunilla) 

 

Avdelningen har fått höga poäng på skattningen. De har ålderadekvat material med stor variation för 

både bygglek och rollek men för tillfället erbjuds inte barnen att leka med varken sand eller vatten 

inne. Ute däremot finns möjligheten och en stor variation av leksaker. De planerar att arbeta mer med 

vatten som tema och göra spännande experiment längre fram: 

 

 Sand och vatten är vi väl dåliga på inne, men man kan ju inte ha allting samtidigt. (Carina) 

 

 

Mina kommentarer 

Pedagogerna verkar intresserade av att få en så bra miljö som möjligt för barnens lek och lärande. De 

har redan innan det här projektet funderat mycket omkring miljön och hur man bäst utnyttjar rummen 

med tanke på den aktuella barngruppen. De börjar genast förändra efter ECERS-metodens olika 

kvalitetskriterier. Frågan om anpassningar och tankar på särskilt stöd verkar utmana dem och få dem 

att tänka till. De kanske inte har tänkt så innan, att man behöver diskutera stödbehov och anpassningar 

i många av förskolans områden. Speciellt inte nu, när ingen av barnen i gruppen har något 

diagnostiserat stödbehov. I tidigare grupper, om de har haft barn med diagnoser, så har arbetslaget fått 

viss handledning om anpassningar och stöd. 

 

 

Samtal 4. 2013-02-28 

Den fjärde gången vi ses, diskuterar vi resterande punkter och fortsätter att jämföra våra utvärderingar. 

Arbetslaget berättar att de redan har genomfört vissa förändringar i verksamheten, som de har 
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uppmärksammat efter kvalitetbedömningen. Vi fortsätter diskutera musikområdet och kommer in på 

att de inte har använt musiklådan särskilt mycket. Däremot har flera av barnen haft egna små gitarrer 

med sig, trummor har också använts. Vi diskuterar frågan om varför just etiketter på lådor är en 

indikator för högsta skattningspoäng. Pedagogerna har börjat märka upp avdelningens byggmaterial 

efter våra senaste diskussioner. De har fotograferat av materialet och har nu märkt upp lådorna med 

både ord och bild.  

Vi resonerar om barn i behov av särskilt stöd inom området roll och dramalek. Vad kan man behöva 

tänka på där? Finns det utklädningskläder som alla barn kan ta på sig, lätta plagg för barn med 

motoriska svårigheter? Har alla barn samma förutsättningar för att delta i rollek? Carina berätta att de 

har tagit fram utklädningskläder i större storlekar, något som de genast fick positiv respons på. En liten 

flicka är mycket nöjd med att nu inte enbart kunna klä ut sig till ”mamma” utan även till ”prinsessa”. 

Gunilla funderar över om de borde skaffa kläder med kardborreband som man inte behöver dra över 

huvudet, kläder utan snören och svåra knäppningar. 

Vi fortsätter att diskutera matematiken som avdelningen satsar extra på just nu och slutligen sista 

området; förståelse för olika kön, folkslag och kulturer. Arbetslaget menar att de har en naturlig 

kulturell mångfald i gruppen, men det behöver kanske avspegla sig mer i materialet. Vi talar bland 

annat om dockor med olika hudfärg. De har flera barn från andra kulturer som är tvåspråkiga. 

Pedagogerna uttrycker att de ser olikheter som en tillgång. Vi pratar även om fördelen av att ha en 

manlig personal och förebild, då de flesta förskolor endast har kvinnlig personal.  

 

Samspel i leken 

Under fjärde samtalet uppfattar jag att pedagogerna bekymrar sig för barn som har svårt med socialt 

samspel, med leksignaler och att komma in i leken. Därför behandlas temat samspel här nedan. Carina 

menar att man får sätta sig ner och prata med barnen så brukar det lösa sig. Hon berättar vidare att de 

filmar barnens rollek ibland. Då kan de tydligt se hur barnen tar kontakt och hur de närmar sig 

varandra i leken. Soukakou (2010) betonar vikten av att förskoleverksamheten kan ge barnen stöd och 

guidning inom olika områden, till exempel med kamratrelationer, lek, konfliktlösning, anpassning till 

gruppaktiviteter, kommunikation samt organisation av aktivitetsbyten, planering och ge mycket 

uppmuntran och feedback till barnen. En metod som används för att observera barnens 

kamratrelationer i gruppen och se hur de tar kontakt i leken har varit att filma. Erik berättar: 

 

Jag filmade förra veckan. Då hade barnen byggt en stor koja. Pojken kom in och han var såå försiktig, 

gick inte rakt på som han gjorde tidigare. Han lade sig ner på golvet och tittade och närmade sig så 

försiktigt. Han kröp liksom närmare och närmare, men sen när han var framme, då vart han bortstött. 

Då blev han ledsen och det förstår jag. Han tog det verkligen jätteförsiktigt och det är ett stort 

framsteg att mer försynt ta kontakt för att få vara med. Han har lärt sig. Man ser det här så bra när 

man har filmat. (Erik) 

 

Erik ser hur en pojke försöker få vara med i en leksituation, en pojke som inte blir insläppt den här 

gången. 
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Mina kommentarer 

Ibland ser arbetslaget att barn blir bortstötta och pratar då med barnen om det. Diskussioner kanske 

även behövs pedagogerna emellan, om hur man kan följa upp och stödja barns samspel och 

kontaktskapande. Kan man tänka sig någon förändring, dela gruppen, eller ska barnen anpassa sig? 

Hur inkluderande är det då? Jag uppfattar det som att det finns några barn som ibland behöver hjälp i 

sina kamratrelationer, kanske vuxenstöd i leken. Vad är syftet med att filma? Analyseras materialet av 

arbetslaget? Man kanske kan se strategier att stödja barnens samspel. 

 

Matematik 

Jag har valt att uppmärksamma det område i ECES-skattningen som fick högst poäng, ”att räkna”. 

Den höga poängen beror på att det finns utvecklingsmässigt lämpligt material tillgängligt dagligen. De 

har siffror och former utplacerade på väggarna, jämför kvantiteter, använder räkning bland annat på 

gymnastiken och i sitt lekcafé. Jag ser en stolthet och glädje hos arbetslaget över arbetet med 

matematik. Jag uppfattar att pedagogerna får hitta utmaningar och material på hög nivå för barn som 

anses särbegåvade inom ämnet. De spelar schack och somliga barn vill experimentera: 

 

 Vi har timglas. Det var så roligt med en pojke häromdagen, då gick han och mätte med linjalen på 

timglasen, och sa; en minut är 15 och fem minuter är också 15. Han har verkligen börjat koppla ihop 

det här… Han trodde att det skulle vara längre (mer sand) för mer tid. Där har han ju själv 

experimenterat. 30 minuter trodde han väl skulle vara mest. Han stod och tittade och funderade och 

kom till sist fram till att det var mycket smalare rör i, så sanden rann ner långsamt. (Erik)  

 

Jämföra kvantiteter, jo men det gör vi, med de här rören och deras längd och tjocklek och knapparna, 

färre eller fler och så va… De går ofta till mätstickan vid dörren och mäter sig och jämför. (Carina) 

 

Samtidigt som det finns barn som behöver avancerat räknematerial, oroas pedagogerna över barn som 

inte tar till sig matematiken lika lätt:  

 

Vi har ett barn som har svårigheter. Hon räknar ett, två, sen är det många och det är en varningssignal 

tycker jag (Gunilla)  

 

Mina kommentarer 

Vi resonerar om barn som blir bra på att maskera att de inte kan, genom att skoja bort det. Barnen bli 

”ställda” om de själva märker att de inte kan. Pedagogerna misstänker att ”det måste vara något fel”.  

Vi pratar om att barn är olika och lär sig på olika sätt, om att man kan prova konkret material, göra det 

lekfullt och inte ge upp. De anser att de redan har provat det mesta och även talat med en 

specialpedagog. De har stora mängder räknematerial och aktiviteter på avdelningen. Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) är skogen utmärkt för matematiska kunskaper med sorterande, 

jämförande av höjd, längd och omkrets med mera. Det kan kanske vara något att prova. Författarna 

påpekar också vikten av att möta matematikens värld i vardagliga sammanhang och menar att ju mer 

pedagogerna synliggör matematiska begrepp för barnen ju mer använder barnen sig av dem (a.a.). 
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Samtal 5. -utvärdering 2013-03-19 

Vid samtal nummer fem återknyter vi till de tidigare samtalen och gör en utvärdering. Vi diskuterar 

medvetenheten om avdelningens kvalitetsnivå. Kan de tänka sig att använda ECERS-metoden i 

fortsättningen, skatta ett annat område? Barnsamtalen som har genomförts återges kort, efter tillåtelse 

av barnen (se sista stycket i resultatdelen). Vi genomför en muntlig utvärdering och enligt arbetslaget 

har de uppskattat framförallt att få all den här tiden att reflektera över sin verksamhet. De har blivit 

mer medvetna om hela sin verksamhet säger de. Det har startat tankeprocesser och idéer. De skulle 

kunna tänka sig att genomföra skattning av fler områden vid något annat tillfälle. ECERS-området, 

samspel som vi har reflekterat en hel del omkring i våra samtal, intresserar dem och kanske även 

verksamhetens organisation. De framför idéer om att ECERS-materialet skulle kunna används på 

arbetsplatsträffar. Gunilla menar att man skulle kunna använda vissa frågeställningar som 

utgångspunkt för diskussioner, chefer och personal tillsammans. Erik ser materialet som ett stöd vid 

planering, ett underlag och hjälpmedel kanske. Det har enligt arbetslaget varit värdefullt att få gå på 

djupet i diskussionerna, vilket de inte hinner på den vanliga veckoplaneringen. 

 

Förändring och utveckling  

ECERS- metoden har till en viss del hjälpt arbetslaget att identifiera behov av förändring och 

utveckling. De har gjort vissa förändringar; instrumentlådan ska användas mer, de har börjat sätta 

etiketter med både ord och bild på lådor med byggmaterial, de har tagit fram andra, större 

utklädningskläder och sjalar som rekvisita till dans och annan, ny dansmusik, de ska nu lägga in mer 

dramalekar i gymnastiken och spela upp en teater på sommarfesten, för föräldrarna. Jag frågar 

slutligen om anpassningar och tankar på barn i behov av särskilt stöd. Anpassningar som har gjorts är; 

hjälp genom lugn musik till vissa barn för avkoppling, olika svårighetsgrader i materialet, extra 

gymnastik för några barn. Barn som har svårt att komma in i leken får enligt pedagogerna stöd i sitt 

samspel så gott de hinner med. Stödbehov som också uppmärksammats och diskuterats är; språkstöd 

samt stöd och hjälp med räkning. Arbetslaget har fått tänka till om sin stora barngrupp, där alla enligt 

Erik, är i behov av särskilt stöd. Enligt Rönnerman (2010) kan pedagoger bli frustrerade över alla nya 

arbetsuppgifter som tillkommer utan att förutsättningar för det ges. När barngrupper ökar och 

personaltätheten minskar, räcker inte alltid energin till för diskussioner om verksamheten. Villkoren 

kan kännas omöjliga. Hela organisationen behöver ta ansvar om man vill se en utveckling (a.a.). 

Arbetslaget i min studie menar att de gärna skulle skatta fler områden i ECERS om de återigen får tid 

till det:  

 

Det här har ju varit ett tillfälle för oss att få prata. Det finns ju inte så många tillfällen att så 

grundläggande prata på djupet om verksamheten. Vi pratar ju på planeringen, men vi planerar två 

veckor per tillfälle, så man hinner inte gå på djupet. Alla måste tycka till i ECERS man kan inte bara 

hänga med på det de andra tycker. (Erik) 

 

Erik menar att alla i arbetslaget måste tänka efter vad det är som redan görs och vilka områden och 

aktiviteter som kan utvecklas. Gunilla påpekar under utvärderingen, att det är mycket som ska hinnas 

med på en förskoleavdelning. Hon uppmärksammar barns behov av att ”bara vara”: 

 

Jag har tänkt på att en del barn kan behöva mer högläsning. Drama har vi inte hållit på med så himla 

mycket heller. Samtidigt kan inte hinna med allt. Dagarna går så fort, man ska äta och gå ut och de 

ska få leka lite själva också och bara vara. (Gunilla) 
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Mina kommentarer 

För att få svar på uppsatsen frågeställning om hur pedagogerna tolkar verksamhetens anpassningar till 

varje barn, så har jag frågat om det, i alla elva delområde i ECERS. Jag anar att de tycker jag är lite 

”jobbig” med denna ständiga fråga. Måste man verkligen tänka på anpassningar i bygglek eller 

vattenlek? Behöver då alla barn särskilt stöd som Erik anser, eller kanske bara olika slags stöd i olika 

perioder. Uppmärksammas enskilda barns behov? Har då denna kvalitetskattning hjälpt arbetslaget att 

få syn på vad de behöver utveckla? 

 

Jämförelse av skattning med ECERS-instrumentet, 

tabell 

Under den här rubriken jämförs min skattning med arbetslagets. Likheter och skillnader 

uppmärksammas. ECERS- skattningen redovisas i tabellen nedan och förklaras därefter. 

Fråga Kategori Person 1 Person 2 Person 3 Medel Person 4 Medel

19 Finmotoriskt material 6 6 6 6,0 6 6,0

20 Bild och form 7 7 6 6,7 6 6,5

21 Musik och dans 6 6 6 6,0 5 5,8

22 Bygglek 6 6 6 6,0 5 5,8

23 Sand- och vattenlek 6 6 5 5,7 5 5,5

24 Roll- och dramalek 5 5 5 5,0 5 5,0

25 Natur/expermenterande 5 5 5 5,0 5 5,0

26A Att räkna 7 7 7 7,0 7 7,0

26B Att skriva 6 6 7 6,3 6 6,3

27 Tv, video och dator 5 4 5 4,7 3 4,3

28 Förståelse för olika kön, folkslag och kulturer 4 6 6 5,3 4 5,0

Summa 63 64 64 63,7 57 62

Antal 11 11 11 11 11 11

Medel 5,7 5,8 5,8 5,8 5,2 5,6

Sammanställning av Leka och Lära

 

 

Förklaring till tabell 

Carina är person 1 i tabellen, Erik, person 2 och Gunilla, person 3. Som extern utvärderare är jag 

person 4 i tabellen. Utvärderingen baseras på den nuvarande situationen på avdelningen, inte den 

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. Man fortsätter tills man nått den bedömningsnivå som är 

relevant i fråga om den punkten. Mellanvärderingarna, 2, 4 och 6 används när alla lägre och några 

högre beskrivningar stämmer. Var och en i arbetslaget har gjort sina utvärderingar oberoende av 

varandra och resultatet har varit vårt diskussionsunderlag i gruppsamtalen. Resultatet är i många fall 

helt samstämmigt. Det finns dock några skillnader. Anledningen till att min skattning har något lägre 
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poäng än arbetslagets kan bero på att jag inte såg allt material ligga framme. Pedagogerna själva vet 

däremot var de har sitt material. Ibland kan den olika poängen vara en tolkningsfråga. Det syns i 

resultatet att matematik är ett område som har uppmärksammats särskilt under den här perioden, då 

”att räkna” får full pott, sju poäng av samtliga personer. Det delområde som har fått lägst poäng och 

bedöms vara i behov av utveckling är TV, video och dator. Alla andra områden ligger på en nivå 

mellan god och utmärkt. Den något lägre poängen i det området beror till stor del på att avdelningens 

dator inte fungerade vid skattningen och har enligt pedagogerna inte gjort det på länge. Enligt 

tabellens resultat ligger avdelningens kvalitetsnivå på en mycket god nivå i området lek och lärande. 

Medelpoäng i skattningen blev 5,6. 

 

 

Barnsamtalen 

Jag gör under denna rubrik sammanfattningar av de samtal som jag har genomfört med barn på 

avdelningen. Sedan lyfts några av samtalens teman fram; vattenlek, drama-rollek, musik och dans, vad 

barnen tycker mindre bra om och slutligen; att lära sig. Sist följer mina egna kommentarer och 

reflektioner. Jag har valt att endast återge det i barnens samtal som är relevant i förhållande till 

uppsatsens första frågeställning; Hur beskriver barnen verksamhetens uppläggning utifrån området 

leka och lära? Vid flera av samtalen kom vi in på andra ämnen. Barnen är fyra till sex år gamla och 

några av dem beskrivs som barn i behov av särskilt stöd.  

I början av varje barnsamtal förklaras metoden för barnen. Jag både berättar och visar konkret hur de 

ska göra, för att försäkra mig om att de förstår. De får frågor om hur de tror att gubbarna på bilderna 

känner sig. De symboliserar glad, ledsen och ett neutralt alternativ. Bilderna som används föreställer 

olika aktiviteter som förekommer på förskolan till exempel, bygglek, musiksamling, vattenlek och 

rollek. Sammanlagt finns tjugotvå bilder som ska illustrera de elva olika delområdena i ECERS-

området leka och lära. Inte vid något av de fem samtalen används samtliga bilder, barnen får välja och 

dra bilder ur en låda. 

Samtal 1. 2013-02-26 

Det är två pojkar som deltar i samtalet med mig. De är fyra och fem år gamla. Den fyraårige pojken får 

till en början frågor om att spela spel, något han talar om att han uppskattar. Han kan välja sina spel 

och hämta dem själv på avdelningen. Spel där man använder tärning och räknar (matematik) tycker 

han är roligt och han spelar gärna med sin bror eller den femårige kamrat som också deltar i samtalet. 

 Den andre pojken menar att fröknarna bestämmer när barnen ska träna bokstäver (tidig läsinlärning), 

då är han varken glad eller ledsen. Sen dras ett kort som föreställer vattenlek och det blir en lång 

diskussion pojkarna emellan om hur roligt det var när de gick på småbarnsavdelningen och hade 

vattenlek. De minns och skrattar gott åt hur de plaskade och skvätte vatten tillsammans, iklädda endast 

blöjor. Enligt pojkarna har de nuförtiden mest vattenlek ute på sommaren och när det finns 

vattenpölar. Båda menar att det var roligt med vattenlek inomhus, de saknar det och placerar bilden 

under den glada gubben. Vi diskuterar också andra kulturer, då pojkarna spekulerar i vilka språk som 

talas på avdelningen, om det finns barn från andra länder. Kanske finns det någon från Island eller 

England, de vet inte säkert. När vi pratar om gymnastik och Tv-tittande konstaterar pojkarna att man 

kan tycka olika. En av dem uppskattar det ena men inte det andra och för den andra pojken är det 
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tvärtom. Enligt båda pojkarna uppskattar de att få ha med sig cd-skivor med egen musik till förskolan. 

De gillar Jean Banan och rockmusik. Båda konstaterar slutligen att det är ganska tråkigt att klippa med 

sax.  

 

Samtal 2. 2013-02-26 

Jag samtalar här med en flicka och en pojke. De är fyra och fem år gamla. Personalen känner en viss 

oro för båda dessa barn av olika anledningar och de har observerats professionellt på föräldrarnas 

inrådan, men ingen av dem har någon diagnos. 

Vi tittar på de olika bilderna och pratar om vad de föreställer. Jag visar konkret hur man kan göra.       

Den femåriga pojken börjar med att placera en naturbild under den glada gubben och jag frågar om 

han tycker om djur och natur, att vara ute och leka. Han nickar. Fyraåringen verkar ivrig och ropar att 

det är hennes tur. Hon får en bild på ett pussel och berättar att det är hennes favoritaktivitet. Hon kan 

välja själv vilket pussel hon vill ha och kan hämta de flesta pussel själv, men om hon vill ha ett av de 

stora, svåra pusslen, måste hon be någon i personalen om hjälp. De ligger högst upp på en hylla. 

Pojken visar med hjälp av bilderna att han uppskattar bland annat att bygga, se på film och vara med 

på musiksamlingen. Vid följdfrågor nickar han eller skakar på huvudet.   

Flickan uppmärksammar att någon springer i korridoren utanför och undrar om vi andra också hör det. 

Hon hör ljud från köket också. När det blir dags att lägga nästa kort vill hon lägga det under den sura 

gubben trots att kortet föreställer en aktivitet som hon säger sig tycka om, utelek. Anledningen var att 

det inte låg några kort där, det var tomt och hon menar att det måste ligga något där också. Vi 

resonerar vidare om musik, de säger att de kan sjunga och spela när de vill. Fyraåringen berättar att 

både hon och pojken har varsin liten gitarr som de tar med sig ibland. En av pedagogerna brukar spela 

gitarr och barnen får önska sånger, de turas om att välja. Vattna blommorna brukar de mest göra när de 

leker enligt fyraåringen. Det tycker hon mycket om och skulle gärna göra det på riktigt, för att hjälpa 

till. Vatten är kul, menar hon. Det finns ute att leka med, men inte inne. Hon berättar om hinkar, 

spadar, vattenkannor och annat som finns till vattenlek ute.  

Vi börjar runda av samtalet för nu vill barnen hellre leka med korten och gubbarna. Flickan frågar 

upprepade gånger om hon får låna dem. 

Samtal 3. 2013-02-27 

Den här gången talar jag med en femårig pojke från ett utomeuropeiskt land. Även han är ett barn som 

pedagogerna uttrycker sin oro för, kognitivt, språkligt och över hans vikt. Han berättar att han inte 

tycker om att klippa. Det är svårt och inte kul, säger han, inte heller bygglek uppskattar han. Förutom 

de två bilderna lägger han alla andra under den glada symbolen. Lyssna på musik, sjunga, dansa och 

att klä ut sig, vill han gärna göra. Enligt honom själv, så får han vara med och leka med de andra 

barnen och framförallt sjunga som han återkommer till. Han sjunger ett par melodier för mig och visar 

att han kan dansa break dance också. Vatten får man leka med ute men inte inne, enligt pojken. När 

han har gymnastik med gruppen är han också glad. Pedagogerna har berättat för mig att pojken har 

extra gymnastik på grund av sin vikt. Han får följa med till gymnastiksalen varje vecka. TV, det är 

också något han tycker om, men han får inte bestämma själv när han ska se på TV eller spela dator. 

Enligt pojken själv kan han läsa. Han läser (låtsasläser) under de bilder, det material som är uppsatt på 

väggen. Pojken verkar intresserad av min mobiltelefon som vi spelar in samtalet med och vill gärna 

undersöka den. Efter varje bild som placeras under den glada symbolen säger han: Så där ja! 
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Samtal 4. 2013- 02-27 

En sexårig flicka berättar för mig att det som är extra bra på hennes förskoleavdelning är att man får 

rita så ofta man vill. När man ska klistra måste man enligt henne fråga, då hämtar personalen material 

till henne. Hon markerar med bilderna och berättar att det som hon inte uppskattar är just att klistra 

och att pussla. Annars hamnar alla bilder under symbolen för glad. Hon anser att de borde använda fler 

instrument inte bara gitarrer. Sång och musik tycker hon om, speciellt de stora musiksamlingarna där 

de sjunger tillsammans med alla barn på hela förskolan. Hon skulle gärna se på Scooby doo på 

förskolans TV. Det är den bästa film hon vet, även om det är lite läskigt när de löser mysterium. 

Flickan berättar också att de tränar mycket med bokstäver. Hon kan ljuda ihop ord och håller på att 

lära sig läsa. När de har ”matte” och räknar är det roligt, då får barnen handla och betala i ett lekcafé 

berättar hon. Hon uppskattar magneterna när det gäller bygglek och konstruktion. Alla barn får vara 

med och leka enligt den här flickan, men man får inte alltid bestämma själv i leken. 

Samtal 5. 2013-03-05 

En flicka på fyra år som är tvåspråkig, ger slutligen sin syn på verksamheten. Flickan påstår när jag 

presenterar materialet, att gubben med ett rakt streck till mun, han är avundsjuk. Är man inte glad och 

inte ledsen då är man avundsjuk, det är hennes bestämda åsikt. Hon talar gärna om andra saker än det 

bilderna föreställer. Pussla är inte speciellt roligt tycker hon, men däremot att pussas med en pojkvän 

och spela på sin I-pad. Hon vill lära mig att räkna på sitt modersmål, men glömmer siffrorna och tar 

det på engelska istället. Hemspråksträning med en pedagog från mammans hemland uppskattar hon 

inte. Hon menar att de ”bara” pratar och ritar, när hon hellre vill leka med sina vänner. Hon säger att 

gymnastik är hennes favoritsyssla på förskolan, helst skulle hon vilja dansa tango med en pojkvän. Jag 

har fått reda på att även den här flickan får gå oftare än övriga på gymnastik på grund av vikten. Enligt 

flickan själv kan hon bestämma vem hon vill leka med och även vad de ska leka. Discodans och att klä 

ut sig gillar hon. När hon ska pyssla måste hon fråga någon i personalen först för hon får inte ta vad 

hon vill. 

  

Teman i barnens samtal 

Här sammanfattas i olika teman, en del av det barnen har berättat om leken och lärandet. 

Vattenlek 

Några av barnen minns olika vattenaktiviteter från sina småbarnsavdelningar, med stoj och skoj i bara 

blöjorna. De saknar vattenlek inne och berättar att nuförtiden får de bara leka ute med vatten, men de 

uppskattar vattenpölar. Så gott som alla intervjuade barn är positiva till vattenlek:  

När jag får vattna blommorna då är jag ganska glad på riktigt (flicka, 4år) 

Vattenlek, det var jättekul, vi hade bara kalsonger och blöja då när vi var små (pojke, 5år) 

Efter ECERS-skattningen har personalen återinfört vattenlek med experiment på avdelningen. Vatten 

är ett tema som man numera arbetar med och jag upplever att man har lyssnat till barnens åsikt här. 
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Drama-rollek 

Flera av barnen framhåller att det är roligt att klä ut sig. Brandman, polis, doktor, mamma, prinsessa, 

superhjälte och rockkille kan de föreställa. En flicka pratar om utklädningskläder både på förskolan 

och hemma: 

Jag har Pippi Långstrumpkläder med gula kortbyxor. (flicka, 6år) 

De leker mycket rollek på avdelningen och har enligt personalen nyligen fått kläder i större storlekar 

så att det passar alla.  

Musik och dans 

Sång, musik och dans tolkar jag som någonting positivt för i stort sett alla avdelningens barn. Jag fick 

delta i flera musiksamlingar när jag besökte avdelningen. Barnen pratar mycket om gitarrer, både stora 

och små. En av pedagogerna spelar nästan varje dag och barnen har små gitarrer. De skulle vilja prova 

andra instrument, men vet inte vad som finns i musiklådan. Den används inte, möjligtvis någon 

trumma ibland. Barnen talar om att dansa disco, break dance och tango, någon vill vara en ballerina. 

Variationen är stor på danserna. De uppskattar också att de får ta med sig musik hemifrån. Jean Banan 

är en populär artist just nu. Flera av barnen tycker om att uppträda: 

Vi får sjunga när vi vill och uppträda, men jag har glömt min gitarr (flicka 4år) 

 

Vad barnen tycker mindre bra om 

De allra flesta bilder av aktiviteter som barnen placerade ut, lades under den glada symbolen. Jag 

tolkar det som att de uppskattar de flesta aktiviteterna i sin verksamhet. Några få bilder hamnade 

däremot under symbolen för vad de inte uppskattar, den ”sura gubben”. Tre av barnen tycker inte om 

att klippa, det är svårt enligt vissa barn. Två barn att gillar inte pussla, medan en flicka menade att 

pussla var hennes favoritsyssla. Ett barn tycker att det är tråkigt att klistra och ett annat att bygga. 

Någon uppskattar inte att se på TV, medan gymnastiken känns tråkig för någon annan. Vid 

följdfrågorna som ställdes uttryckte ett barn att man inte alltid får bestämma i leken, andra barn kan 

dela ut roller. Ett barn nämner också att modersmålsträningen inte är så rolig, då får man gå ifrån 

gruppen fast man kanske hellre vill leka.  

 

Att lära sig 

Flera av barnen säger att de kan, eller håller på att lära sig läsa. Många barn kan räkna och betala med 

låtsaspengar medan somliga berättar om allt de lär sig på gymnastiken, hoppa, gå balans, kasta boll 

och göra kullerbyttor. Några barn nämner att de kan flera språk och kan sjunga på engelska. Barnen 

har lärt sig regler i olika spel. En flicka berättar att hon kan klippa efter streck och det tycker hon är 

kul. 

 

Mina kommentarer 

Barnen nämner att de kan göra vissa val i verksamheten och hämtar material till lek och lärande själva, 

i några fall. Ibland måste de be om hjälp. Då handlar det om att de inte kan nå materialet själva eller att 

de inte får ta vad de vill. De är alltså till viss del delaktiga i beslut. Några upplever att de kan 

bestämma, andra inte. De tillfrågade barnen verkar inte lägga någon uppmärksamhet på att gruppen 
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har ett blandat etniskt ursprung. Det kanske är en självklarhet för dem. Får då de tvåspråkiga barnen 

relevant stöd? En flicka upplever modersmålsträningen som tråkig ibland. Hur är det med tysta barn 

och barn som ibland upplever svårigheter med koncentrationen. Får de möjlighet att utvecklas, leka 

och lära? Barnen har berättat vad de tycker om och de verkar trivas bra. De verkar också uppleva att 

de lär sig mycket. Den tysta pojken är en av dem i gruppen som redan kan läsa. Personalen stöttar 

kanske dessa barn inom gruppen utan att alltid tänka på det och sätta ord på det, med sitt 

förhållningssätt och bemötande. Behövs mer stöd, bilder eller tecken? 

 

Utvärdering- barnens syn på verksamheten återges till pedagogerna 

Två veckor efter samtalen med barnen samlade jag dem igen för att tacka för hjälpen, återknyta till 

samtalen och ställa några följdfrågor. Jag fick också barnens samtycke till att delge våra samtal till 

deras pedagoger, så dagen efter genomförs det samtalet. Jag börjar med att berätta för arbetslaget om 

hur de intervjuade barnen upplever området leka och lära, att dans och musik har varit ett stort 

samtalsämne. Det lyssnas enligt barnen, mycket på musik, sjungs och spelas, det verkar de uppskatta. I 

stort sett alla barn har sagt det. De nämner att de gillar dans till popmusik och att uppträda. Några 

tycker om bygglek och uppskattar att få använda magneter att bygga och experimentera med. Några 

barn nämnde att de saknar de stora kuddarna att bygga med, som är borttagna just nu. Pedagogerna 

förklarar varför de har tagits bort, men funderar nu på att ta fram dem igen. Att vara ute och leka, natur 

och djur, gräva, vattna och leta maskar pratar de flesta om som något positivt. Roll och dramalek är 

positivt för många barn. Matematik pratar de om, men inte alls lika mycket som personalen gör. Några 

nämner att de har lärt sig räkna och vill gärna visa det konkret genom att hålla upp fingrarna. Erik 

påpekar, att för barnen är det säkert själva räknandet som är matte. Det här att spela tre i rad och göra 

mönster, det tycker inte barnen är matte. Han tror inte de kopplar ihop det med att de räknar. Jag tolkar 

också att det är på det viset för när jag har sagt; era fröknar säger att ni håller på mycket med matte, 

då ser de lite frågande ut. Frågar jag däremot om de spelar Fia eller Finns i sjön, säger barnen att de 

gör det. Jag berättar att jag har resonerat med barnen om vad de lär sig, vad de kan påverka själva, vad 

de uppskattar eller inte uppskattar i sin verksamhet. Gunilla undrar om alla barnen kunde svara när jag 

frågade dem. Jag talar om att alla har bidragit på sitt sätt eftersom man också kan kommunicera genom 

bilderna.  

 

Visar då mina samtal med pedagoger och barn att förskolan bidrar till en inkluderande verksamhet och 

vad visar tabellen? Det empiriska materialet är omfattande och nedan i diskussionsdelen lyfter jag 

några teman från resultatdelen och försöker besvara uppsatsen frågeställningar samt koppla dem till 

studiens teorier, tidigare forskning och undersökningar. 
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Diskussion 

Det övergripande syftet med uppsatsen var 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 belysa hur ett 

arbetslag i förskolan beskriver och värderar kvaliteten sin verksamhet, leken och lärandet i förhållande 

till alla barn och varje barn. För att uppnå syftet har jag undersökt hur barnen och pedagogerna 

beskriver verksamhetens uppläggning utifrån området leka och lära samt hur pedagogerna tolkar 

verksamhetens anpassningar till varje barn när det gäller leken och lärandet. Jag har även undersökt 

vilka områden som identifieras vara i behov av utveckling och förändring. Här nedan följer en 

diskussion och analys av studiens metoder och resultat. 

Kritisk granskning av metoden 

Här diskuteras valet av metod, forskningsansatsen och studiens genomförande. Hur blev det? Kunde 

någonting ha gjorts annorlunda? Även den roll som jag själv har haft under arbetets gång, diskuteras.  

Jag har använt mig av en blandning av metoder/tekniker för att besvara studiens frågeställningar. Det 

som genomförts för insamling av empiriskt material är, dels fem gruppsamtal med ett arbetslag i 

förskolan, dels fem barnsamtal med sammanlagt sju barn, där de har fått beskriva sin verksamhet med 

hjälp av bilder och följdfrågor. För att lära känna barnen har jag deltagit i deras verksamhet under fem 

dagar. Jag har också skattat kvaliteten en förskoleavdelnings verksamhet inom området leka och lära 

med hjälp av ECERS-metoden. Arbetslaget har också skattat sin egen verksamhet inom samma 

område och våra resultat har sammanställts i en tabell. Förutom detta har en mängd data insamlats från 

aktuell forskningslitteratur, artiklar och avhandlingar och jag har ingått i en projektgrupp på 

Stockholms universitet som diskuterat litteraturen och vårt övriga arbete med uppsatserna med vår 

projektledare. 

Min roll har således varit samtalsledare i gruppsamtalen, deltagande observatör när jag besökte 

avdelningen, när skattningen genomfördes och deltagare i en projektgrupp. Slutligen fick jag inta den 

svåra, men intressanta och roande rollen av barnintervjuare. Det blev en stor mängd empiriskt material 

att bearbeta. Jag hade kanske kunnat göra undersökningen mindre, men samtidigt krävde vårt 

gemensamma projekt om inkludering i förskolan att vi använde oss av olika metoder, det var jag 

medveten om från början.  

Gruppsamtalen 

Det har varit givande och lärorikt att leda gruppsamtalen med tre erfarna och kunniga förskollärare. 

Det känns också som bra träning för den kommande yrkesrollen som specialpedagog. Rollen som 

samtalsledare har varit utmanande, rolig och svår. Har jag utmanat arbetslagets kunskaper med 

tillräckligt svåra frågor, har jag fått dem att reflektera? Jag hade säkert kunna styra samtalen på ett 

annat sätt, följt upp med andra frågor och kanske fått ett annat resultat. Den största svårigheten jag har 

stött på gällande gruppsamtalen har varit efteråt, då det inspelade materialet skulle lyssnas igenom och 

transkriberas. Metoden är mycket tidskrävande. Trovärdigheten i studien ökar när man belyser alla 
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samtal och sedan tematiserar (Bryman, 2011), men det har varit svårt att välja vad som ska redovisas 

av allt intressant i det omfattande materialet från gruppdiskussionerna. Om jag hade varit tydligare 

med att låta dem tala en och en så skulle det vara lättare att urskilja rösterna på inspelningen, vilket nu 

har varit svårt, gällande kvinnorna. Jag anser att diskussioner om hur vi hanterar barns olikheter och 

utvecklar verksamheten är mycket viktiga. Jag tänker på benämnandes kraft, bara något 

uppmärksammas och belyses så kan en förändring ske. Det var intressant att se hur de omedelbart 

började ändra små saker i miljön t.ex. sätta etiketter på byggmaterialets lådor och förhoppningsvis 

uppmärksammade de vissa barns svårigheter lite mer. Enligt arbetslaget har de uppskattat framförallt 

att få all den här tiden att reflektera över sin verksamhet. De har blivit mer medvetna om hela sin 

verksamhet säger de. Samtalen har startat tankeprocesser och gett idéer. Folkesson, Lendahls 

Rosendahl, Längsjö och Rönnerman (2004) framhåller att kollektivt lärande, att lära av varandra, 

lyssna på andra och själv bli lyssnad på är viktigt och värdefullt för att utveckla och förändra det som 

behövs i förskolans verksamhet. Det bygger på att personalen reder ut det tillsammans (a.a.). Jag tror 

att utvecklings och utvärderingsarbeten måste upprepas med jämna mellanrum, annars glöms beslut 

som tagits, bort och rinner ut i sanden. Jag önskar att tid prioriteras för den här typen av arbeten. En av 

studiens begränsning är att den bara berör en förskoleavdelning, så resultatet bygger endast på de 

pedagogernas och barnens svar och ECERS-skattningen. 

ECERS-skattningen 

Det har uppstått några smärre problem under arbetets gång, vid skattningen. Enligt Andersson och 

Löfgren (2012) är det till fördel om man kan kvalitetskriterierna i ECERS utantill. Det kunde jag inte, 

så jag och pedagogerna utforskade materialet tillsammans Kanske hade resultatet blivit annorlunda om 

jag hade läst in mig mer på kriterierna och gjort en mer omfattande pilotstudie. Vissa frågor var 

svårtolkade och tvetydiga upplevde både jag och arbetslaget. Formuleringarna är inte helt tydliga i alla 

fall och i några få fall frågas det om två olika saker i samma fråga. Det blir då svårt att veta hur man 

ska skatta den punkten om det ena påståendet stämmer, men inte det andra. Detta gällde endast ett fåtal 

frågor. Det flesta frågorna var tydliga. Det som upplevdes mest givande av arbetslaget var att få 

resonera omkring de olika kriterierna i ECERS-metoden i gruppsamtalen. Jag undrar vad resultatet 

hade blivit om hela materialet hade använts. Jag förmodar att man har ännu större nytta av 

kvalitetsutvärderingen då. Nu skattades endast ett av sju delområden. Avdelningen ligger på en 

mycket hög kvalitetsnivå inom området leka och lära, men skulle området utrymme och inredning få 

lika hög kvalitets poäng? Eller om vi hade skattat området samspel, som pedagogerna också var 

intresserade av, hur hade resultatet då blivit? Något som varit extra intressant i arbetet med ECERS 

var att få träffa Mona Andersson som gjort en av den svenska versionen av ECERS och höra henne 

berätta om metoden, dess historia och att den används i så många länder. Jag tror säkert det kan vara 

bra att se ett konkret resultat av sin kvalitetsnivå i form av en tabell, men det arbetslaget nämner som 

mest givande med ECERS-metoden har varit diskussioner om förändring och utveckling av förskolans 

verksamhet och jag håller med. 

 

Barnsamtalen 

Den största utmaningen i uppsatsen var att intervjua barnen. Det känns inte särskilt vetenskapligt när 

pojkarna börjar hoppa och dansa mitt i första samtalet, för att illustrera Jean Banan eller när en stor 

brandbil backade in på förskolans gård i samma stund som jag hade samlat barngruppen för att 

utvärdera. Naturligtvis hade inte barnen lust att utvärdera just då. Enligt min mening har det varit bra 

att ha bilderna att utgå ifrån i samtalen med barnen. De fick tänka, reflektera och dela med sig av sina 
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tankar. Man kan synliggöra barns subjektiva värld, den värld de upplever, inom den fenomenografiska 

forskningsansatsen enligt Pramling- Samuelsson och Asplund-Carlsson (2003). I barnintervjuer ges 

barn möjlighet att fundera, reflektera, men blev de kanske begränsade av bilderna? Det kändes som om 

jag ibland ”lade orden i munnen” på barnen, men jag kompletterade med följdfrågor och en 

utvärdering. Jag tycker ändå att metoden blev givande. Jag upplevde att de barn som intervjuades två 

och två, resonerade mycket och hjälpdes åt. De kom också fram till att man kan tycka olika om vissa 

saker. Den tysta pojken fick hjälp av sin kamrat som tolkade till honom. Han viskade till henne och 

hon upprepade högt för mig vid några tillfällen, annars använde vi oss av bilderna. En annan svårighet 

som jag stött på är det etiska dilemmat. Jag vill ju berätta om just den här gruppen, men man får inte 

låta någon drabbas i tredje hand, så jag har ändrat namn och åldrar och kön på barnen. Trovärdigheten 

kan kanske diskuteras i min tolkning av barnens åsikter. De är väldigt ”här och nu”, ett barn kan 

exempelvis tycka illa om en aktivitet för att det har hänt något ledsamt just den dagen, medan man 

hade fått ett positivt svar en annan dag. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund-Carlsson (2003) blir 

det viktigt att skapa situationer som barnen kan tänka och tala om. Inom det fenomenografiska 

perspektivet antar man att barn redan vid födseln har förmåga att tillgodogöra sig sin omvärd. De kan 

både uttrycka sig verbalt och på andra sätt. Det gäller att ta till vara på mångfalden av barns idéer 

(a.a.). Jag hade kunnat fördjupa mig ännu mer i intervjumetoder och ställt fler följdfrågor. Kanske den 

tysta pojken kunde ha fått fler bilder eller någon alternativ kommunikationsmetod. Flera djupare 

intervjuer med ett fåtal barn hade kanske gett ett annat resultat. Vuxnas förmåga att kommunicera med 

barn och deras kunskap om att ställa frågor blir enligt Sheridan, Pramling Samuelsson, och Johansson 

(2011) väsentlig i barnintervjuer. Mina tjugofem år inom förskolan ger mig en viss vana och kunskap.  

 

Resultatdiskussion 

 

Här nedan analyserar jag mitt resultat, mina erfarenheter och de svar jag fått från barn och pedagoger. 

Studiens frågeställningar redovisas, sedan lyfts ett par teman från resultatet; Alla barn och varje barn 

och bemötande i lek och lärande, kopplat till teorier forskning och undersökningar. Från dessa teman 

har studiens slutsatser dragits. Jag lyfter sedan de kvalitetskriterier för en god förskola som Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johanssons (2011) forskning har påvisat och kopplar dem till min 

undersökning. Uppsatsen avslutas med ett stycke om specialpedagogisk relevans och vidare forskning. 

 

Hur beskriver barn och pedagoger verksamhetens uppläggning utifrån området leka och lära? 

Barnen har beskrivit och berättat om sin verksamhet när jag besökte deras förskola. Min uppfattning är 

att de flesta barnen är nöjda med sin verksamhet. Det finns många aktiviteter som de uppskattar och ett 

fåtal som de inte uppskattar. De känner att de kan vara med och påverka leken och lärandet genom att 

ha tillgång till material och få bestämma omkring vissa saker i förskolan. När aktiviteter ska ske på 

dagen och om de ska leka ute eller inne, det bestämmer pedagogerna. När jag har frågat de sju barnen 

om de får vara med och leka med vännerna i gruppen så har alla svarat ja. De intervjuade barnen 

uppskattar dans och musik. Det lyssnas enligt barnen, mycket på musik. De sjunger dagligen och 

spelar ofta gitarr. De nämner att de gillar dans till popmusik och att uppträda. Några tycker om 

bygglek och uppskattar att få använda magneter att bygga och experimentera med. Några barn nämnde 

att de saknar de stora kuddarna att bygga med, som är borttagna just nu. Att vara ute och leka, natur 
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och djur, gräva, vattna och leta maskar pratar de flesta om som något positivt, naturkunskap. Roll och 

dramalek är positivt för många barn. Matematik, att räkna pratar de om, men inte alls lika mycket som 

personalen gör. Några nämner att de har lärt sig räkna och läsa. Barnen kan göra vissa val i 

verksamheten och hämtar material till lek och lärande själva, i några fall. Ibland måste de be om hjälp. 

Då handlar det om att de inte kan nå materialet själva eller att de inte får ta vad de vill. De är alltså till 

viss del delaktiga i beslut. Några upplever att de kan bestämma, andra inte. Barnen upplever att de lär 

sig mycket.   

De förskolor som anses ha hög kvalitet fokuserar inte enbart på barnens välbefinnande utan också på 

att utveckla deras kunnande enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons (2011). Enligt 

barnens beskrivning fokuseras det både på lek och på lärande i deras verksamhet, Learning by doing. 

Jag kan se kopplingar till Dewey (2004) när barnen beskriver sin verksamhet. Dewey menade att 

lärandet blev lättare om leklusten fick komma till uttryck. Barnen på avdelningen beskriver att de får 

bygga och konstruera, utföra kreativa aktiviteter, skapa och undersöka. Allt det, nämner Dewey som 

viktigt för barns lärande, sen bör barnen också få en möjlighet att reflektera över praktiken för att 

befästa kunskaperna (a.a.). På barnens avdelning resoneras en del på samlingar, vid matbordet och i 

aktiviteterna om det man leker och lär sig. Men kanske skulle man behöva göra det i ännu högre grad, 

visa för barnen vad de har lärt sig. Som i pedagogisk dokumentation som förskolan kan arbeta med för 

att synliggöra sin verksamhet. Barnens lärprocesser och deras olika strategier för lärande, kan då ses 

av både dem själva, föräldrarna och personalen. Det gör att man kan utvärdera miljöns betydelse för 

barnens lek och lärande. (Skolverket, 2012).  

Pedagogerna beskriver en kreativ verksamhet, där man just nu satsar stort på matematik och tidig 

läsinlärning. De resonerar med barnen om hur man är en ”bussig kompis” och påpekar vikten av att 

alla barn ska få vara med och leka. De berättar om hur de försöker vara flexibla och utnyttja rummen 

på sin avdelning, både med tanke på lärandet och för att undvika konflikter mellan barnen. De har 

ordnat ett lekcafé som både används till rollek och matematik. Enligt ECERS-skattningen ligger 

avdelningen på en nivå mellan god och utmärkt. Det visar att avdelningens verksamhet inom området 

leka och lära håller en hög kvalitet. Barn har ju enligt barnkonventionen (UNICEF, 2013) rätt att göra 

sina röster hörda och uttrycka egna åsikter. För att ta hänsyn till frågor som berör barnen frågar 

pedagoger i studien ibland barnen vad de tycker, innan de bestämmer saker. De låter barnen få välja 

till en viss del när det gäller material och aktiviteter, men skulle kanske kunna göra det i ännu högre 

grad. De har ålderadekvat material med stor variation för både bygglek, skapande och rollek. Ute på 

förskolans gård finns också möjligheter för lärande och en stor variation av leksaker. Pedagogerna har 

fått ta del av barnens intervjuer och har efter det uppmärksammat deras önskan om vattenlek, mer 

kuddar till bygglek m.m.  

Verksamhetens anpassningar till varje barn vad gäller området leka och lära och 

utvecklingsbehov 

Behoven som har uppmärksammats och utvecklats för att varje barn ska få bra förutsättningar i leken 

och lärandet är: 

 Material på olika nivåer, så det ska passa alla barns och varje barns behov av 

utveckling. De påtalar att vissa barn behöver svårare utmaningar för att komma 

vidare sitt lärande och vissa barn behöver mer konkret basmaterial. 

 Hjälp till avkoppling, lugn och ro för att orka koncentrera sig i sitt lärande.  

 Hjälp och stöttning med samspel och guidning i leken. 
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 Språkstöd till tvåspråkiga barn och tysta barn.  

 Extra gymnastik för barn som behöver det. 

 Stöd i matematisk inlärning. 

Jag antar att arbetslaget har fått upp ögonen mer för detta efter gruppsamtalen, men flera av punkterna 

har arbetslaget arbetat med även innan våra träffar. De påpekar vid flera tillfällen att de har många 

barn i gruppen och att det är svårt att hinna med. Läroplanen (Lpfö 98,10, Skolverket, 2010) 

framhåller att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. De barn som behöver stöd ska få 

detta utformat efter sina behov och förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. De behöver 

få uppleva att de är en tillgång i gruppen (a.a.). Pedagogerna säger att de ser olikheter som en tillgång. 

Jag kopplar det till Vygotskjis uttryck positiv differentiering (Gindis, 1999). Han menade att man ska 

se till barns styrkor istället för svagheter och ge de barn som behöver, verktyg att kompensera med. 

Det kan handla om alternativa kommunikationsmedel (a.a.).  

Förutom de ovan nämnda stödbehoven så upptäcktes genom ECES-skattningen att TV-, video- och 

dator- området var det som fick lägst poäng. Pedagogerna beskriver sin nuvarande tekniksituation som 

”rena stenåldern”, alltså ett område i behov av utveckling och förändring. Deras dator är trasig och har 

varit det länge. De talar om bra spel som finns inom matematik, språkträning och naturområdet. 

Avdelningen ser fram emot att få en läsplatta/I-pad. De flesta barn har bättre teknik hemma enligt 

arbetslaget. Vi resonerar om att det finns bra spel för barn i behov av särskilt stöd. Det önskar sig 

också internetuppkoppling och vill använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. 

ECERS- metoden har till en viss del hjälpt arbetslaget att identifiera behov av utveckling. De har gjort 

vissa förändringar, trots att de ligger på en hög kvalitetsnivå i alla andra delområden inom leka och 

lära. När det gäller musik har de kommit överrens om att instrumentlådan ska användas mer. De har 

införskaffat musik från andra kulturer. I fråga om byggmaterial och finmotoriskt material, har de 

börjat sätta etiketter med både ord och bild på förvaringslådorna. De har tagit fram större 

utklädningskläder så att barn som drar större storlekar också ska få ett varierat utbud i roll och 

dramalek, sjalar som rekvisita till dans och annan, ny dansmusik, de ska nu lägga in mer dramalekar i 

gymnastiken och spela teater. 

Haug (2003) framhåller att kunskap om vilken kvalitet förskoleverksamheten har och vilken 

utvecklingspotential som finns är av stor vikt. Hans ambition var att undersöka hur man kan mäta 

kvalitet och registrera den. Vad som kännetecknar god kvalitet i förskolan intresserade honom också. 

Haug ser i sin studie ett nära samband mellan kvalitetssäkring och utvärdering (a.a.).  

 

 

Alla barn och varje barn 

Enligt Salamancadeklarationen (Unesco, 2001) ska de som arbetar med barn fokusera på de 

möjligheter varje individ har och verksamheten ska anpassas efter var och ens förutsättningar. ”Varje 

barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov ” (a.a.s.16). I ett sociokulturellt 

perspektiv bör enligt Strandberg (2006) inte barns brister uppmärksammas. Man är kunnig i ett visst 

sammanhang. Det kan innebära att man kan tänka att barnet är ovan eller inte förtrogen med den 

praktiken, istället för att tänka att eleven är sen eller långsam. Stödet till barnet kan enligt Smidt 

(2010) vara otillräckligt, förutsättningarna kan vara orimliga och svårigheterna kan bero på det. Om 
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pedagoger i förskolan uppmärksammar vad barnet kan och försöker göra och vad det är som trasslar 

och skapar hinder, så kanske barnet kan få hjälp (a.a.). 

När jag kom till förskoleavdelningen i undersökningen uppfattade jag barngruppen som stor, 

harmonisk och brokig, med glada, pigga barn som verkade trivas. Det kändes lite märkligt att som 

blivande specialpedagog komma och försöka se” brister”, när man tänker att det är styrkorna man ska 

fokusera på. Jag menar förstås inte brister hos barnen utan eventuella behov av att utveckla 

verksamheten som vi skulle undersöka med ECERS-metoden. Jag frågade om anpassningar till barn i 

behov av särskilt stöd i området leka och lära (i alla elva delområden) och kände mig aningen tjatig. 

Pedagogerna fick tänka efter. Ingen av barnen i den stora barngruppen har någon diagnos och det är få 

konflikter i gruppen, men enligt förskolläraren Erik, är alla i behov av särskilt stöd. Vad menar han? 

Vi försökte bena ut det tillsammans. Kanske är det så att alla har olika behov av stöd i olika perioder, 

somliga tillfälligt andra varaktigt. Pedagogerna menade att alla barn ska få en chans att utvecklas efter 

sina förutsättningar, men att man då inte kan välja att bara stödja de ”svaga”. De talar om starka och 

svaga barn, vilka är det? Det uttrycket verkar inte höra i ihop med det synsättet som råder på 

avdelningen. Jag antar att de får göra en prioritering för att hinna allt de skulle vilja hjälpa barnen med. 

De har barn som behöver mer utmaningar, kanske särbegåvade barn. De berättade att det finns barn 

som inte alltid släpps in i leken och min undring är om det alltid är samma barn. De filmar 

leksituationer, men analyseras det sedan för att vidta åtgärder? Vi talar om att det är viktigt att göra 

just det. Personalen stöttar kanske dessa barn inom gruppen utan att alltid tänka på det och sätta ord på 

det, med sitt förhållningssätt och bemötande Jag såg t.ex. en pedagog hjälpa en pojke med samspelet i 

leken genom att prata med barnen och hitta alternativ som passade. 

Somliga barn maskerar, enligt Gunilla att de inte kan räkna genom att skoja bort det. Det finns barn i 

gruppen som ibland upplever svårigheter med koncentrationen. Är det verkligen barnet som har 

svårigheter med sin koncentration vid vissa situationer eller är det dessa situationer som är otillräckligt 

planerade eller anpassade efter barnets behov? Det kommer säkerligen vara frågor av det slag, vi 

blivande specialpedagoger i förskolan får arbeta med. Enligt Lutz (2009) behövs en förändring med 

den ökade inkluderingen och större variation i förskolegrupperna: 

 Det finns få anspelningar på hur verksamheten ska kunna anpassas i relation till dessa barns behov. 

Fokus ligger på att anpassa barnen till verksamheten (Lutz, 2009, s.129). 

Kanske kan det då vara bra att utvärdera verksamheten med dessa barns behov i tankarna. Jag kan 

hålla med Lutz om att gamla värderingar ibland lever kvar inom förskolan, barnen ska träna sig och 

lära sig för att passa in. Det behövs en synvända, inkluderingstanken finns inte i alla förskolor fullt ut 

ännu. Jag tänker på Vygotskij som redan på 1930-talet starkt förordade att barn i behov av särskilt stöd 

skulle placeras i vanliga undervisningsgrupper. Hans framtidsvision var en specialundervisning där 

inkludering bygger på positiv differentiering. Där man ser olikheter som en tillgång och ser till barns 

styrkor istället för svagheter och kan ge barn verktyg att kompensera för sina funktionsnedsättningar, 

till exempel alternativa kommunikationsmedel (Gindis, 1999). Arbetslaget i min studie nämner vid ett 

flertal tillfällen att de ser olikheter som en tillgång och att de har full acceptans. De oroar sig för vissa 

barns stödbehov men får lov att prioritera hjälpen. Jag anser att det är positivt att de har 

uppmärksammat detta i sin stora barngrupp och hoppas att de får tid och möjlighet att stödja alla 

barnen. Hur gör man då i en stor grupp för att hjälpa och stötta? Linda Palla (2011) skriver i sin 

avhandling om barn vars beteende förbryllar oroar och utmanar. Hon menar att vi möter en mångfald 

av barn med olika svårigheter i förskolan och framhåller vikten av tidiga insatser. Det kan handla om 

hjälpmedel, förhållningssätt och bemötande, att stärka familjens förmåga, vuxenstöd i leken eller 

kompensatoriska insatser (a.a.). 
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Får de tvåspråkiga barnen relevant stöd? Hur är det med de tysta barnen, får de möjlighet att utvecklas, 

leka och lära? Eftersom flera av barnen på avdelningen i studien är flerspråkiga, blir det angeläget att 

tänka på hur förskolan kan stötta de barnens deltagande och kommunikation. Modersmålsundervisning 

finns för några av barnen. Det är den enda form av exkludering jag har mött på avdelningen, om man 

nu kan kalla det så. Min fundering är om smågrupper för barn med olika bakgrund skulle fungera på 

den undersökta avdelningen, med svenska som kommunikationsspråk, inte istället för 

modersmålsundervisning utan som ett komplement. Enligt Kultti (2012) är deltagande i många av de 

aktiviteter som förekommer i förskolan ett sätt att stärka flerspråkiga barns utveckling. Hon menar att 

barnens kunskaper i att uttrycka sig blir viktiga främst vid deltagande i lekaktiviteter, men tränas vid 

måltider, sångsamlingar och sagostunder, både i stora och små grupper. Särskilt de lärarledda 

aktiviteterna som samlingar och måltider hjälper barnen att socialiseras in och att kommunicera på 

svenska. Aktiviteter av upprepande karaktär och kommunikation är enligt Kultti viktiga för 

flerspråkiga barns språkutveckling (a.a.). Utan att avskilja enstaka barn kan man kanske ha blandade 

smågrupper med det ändamålet på avdelningen i studien. 

Bemötande i lek och lärande 

Jag reflekterar över att det är färdigheter som läsa, räkna och klippa som nämns när jag frågar barnen 

vad de lär sig i förskolan. Är det föräldrar eller pedagoger med läroplanen (Lpfö, 98,10) som påverkar 

synen på vad som är viktigt att lära sig i förskolan?  Enligt min mening lär de ju sig så mycket annat 

också hela tiden, varje dag, genom leken, skapandet, konstruerande experiment. Är det verkligen 

högre status redan i förskolan att lära sig läsa och räkna än att lära sig bygga ett stort slott av 

kapplastavar, sjunga en sång, måla en vacker bild eller leka en rolig lek?  Barns lek är enligt Vygotskij 

(1995) inte bara en enkel hågkomst av det upplevda utan en kreativ bearbetning av de upplevda 

intrycken. Barnen kombinerar intrycken och skapar en ny verklighet som motsvarar deras behov och 

intressen. Han såg fantasin som en livsviktig funktion i allt skapande, såväl vetenskap, konst, lärande 

och utveckling och värderade leken högt (a.a.).  

Vid följdfrågorna som ställdes i barnintervjuerna uttryckte ett barn att man inte alltid får bestämma i 

leken. Jag tolkar det som att vissa barn dominerar i leken och delar ut roller till övriga. Ett barn 

nämner också att modersmålsträningen inte är så rolig, då får man gå ifrån gruppen fast man kanske 

hellre vill leka. Kan träningen kanske kännas exkluderande för barnet, kan det tränas inne på 

avdelningen istället, är min fundering. Hur främjar man då en livslång lust att lära, som är ett viktigt 

mål i läroplanen (Lpfö, 98,10) och hur möter man barns individuella skillnader?  Ingen ska behöva 

känna sig utpekad och annorlunda för att man inte lär sig lika snabbt som de andra barnen, för att man 

behöver alternativa inlärningsmetoder eller har en funktionsnedsättning av något slag. Barn lär genom 

lek, men hur blir det med lusten till lek, för dem som har svårt att tolka leksignaler och inte har lika 

lätt att komma med i leken? Barn kanske tappar lusten att lära om materialet som erbjuds inte är på rätt 

nivå. Det kan vara för avancerat för vissa barn och för enkelt för andra barn. Min undersökning 

framhåller vikten av att presentera material på olika nivåer. Pedagogerna i studien påpekar vid flera 

tillfällen detta. Vissa barn behöver kanske en pedagog vid sin sida som stöttar och förklarar. Även det 

framgick i undersökningen. 

Inom det fenomenografiska perspektivet, antas att barnet redan vid födseln har förmåga att kunna 

tillgodogöra sig sin omvärld. Lärandet anses här ske i samspel med omvärlden, barnet och omvärlden 

bildar en enhet. Barnets kunskaper och egenskaper och det sammanhang som barnet befinner sig i, 

anses betydelsefullt för hur barnet upplever och förstår olika situationer (Sheridan, Pramling 
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Samuelsson & Johansson, 2011). Det är också min uppfattning att barn måste bemötas med tanke på 

situationen eller sammanhanget han eller hon befinner sig i. Jag kopplar det även till det 

helhetstänkande man möter i Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Barnet och barnets lärande 

påverkas av en mängd olika system och allt hänger ihop. Barnet kan inte skiljas från sitt sammanhang 

(a.a.).  

 

 

Faktorer som avgör kvalitet i förskolan 

Faktorer som avgör kvaliteten i förskolan är enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons 

studie; (2011, sid 152) ”Hur kommunikation och samspel kommer till uttryck mellan barn och mellan 

lärare och barn”. Det tillhör inte det området jag observerade på förskoleavdelning i studien men jag 

såg naturligtvis en del av kommunikation och samspel när jag deltog i verksamheten. Samspel finns 

som ett område i ECERS-metoden och pedagogerna tvekade i studiens inledning om det var det 

område de skulle välja att utvärdera och utveckla. Vi samtalade om det i gruppsamtalen och talade 

bland annat om barn som behöver stöd i leken. Vad jag såg användes inga alternativa 

kommunikationsmetoder som tecken som stöd eller bildkommunikation i gruppen. Det skulle enligt 

min mening kunna provas som stöd för vissa barn. Pedagogerna samtalar däremot mycket med barnen 

i de olika vardagsmomenten, rutinsituationerna och under aktiviteterna på avdelningen. De utrycker 

sig extra tydligt till barn som behöver det. 

Nästa kvalitetsfaktor var enligt författarna; Om barn kan utvecklas kreativt genom olika 

uttrycksformer. Vid besök på avdelningen i studien samt vid skattningen och samtalen har det framgått 

att barnen har skapande verksamhet, målar och använder lera och mycket annat. De får uttrycka sig 

genom dans och musik. Skattningen visade också på en hög kvalitet inom detta område. 

Ytterligare en kvalitetsfaktor i förskolan är; 

Barns delaktighet: Jag försökte fråga barnen om detta vid intervjuerna och uppfattade att de till viss 

del kände sig delaktiga. Det får vara med och ta vissa beslut på avdelningen, men nämnde att 

”fröknarna” bestämmer när man ska äta, träna läsning, gå ut och gå in. Men de kunde själva välja vad 

de skulle leka och med vem. 

I vilken grad miljön utmanar till lärande och utveckling. Det är ju precis det vi har undersökt och 

utvärderat tillsammans, jag och arbetslaget. Avdelningen hamnade på en nivå som ligger mellan god 

och utmärkt. Jag bedömer att det är en miljö som utmanar till lärande och utveckling.  

 

Specialpedagogisk relevans och vidare forskning 

Min uppsats belyser frågan om förskolan bidrar till en inkluderande verksamhet för alla barn och för 

varje barn, med inriktning på området leka och lära. Jag hoppas att den har bidragit till förändring och 

utveckling för barnen och pedagogerna i studien. Den specialpedagogiska relevansen kan kopplas till 

att undersökningen speciellt belyser verksamhetens anpassningar till barn i behov av särskilt stöd. 

Samtal har förts angående inkludering och ECERS- metoden blev ett redskap för att mäta kvaliteten i 

en verksamhet där alla barn är delaktiga, men utan samtalen om inkludering är frågan om ECERS- 
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metoden mäter möjligheter till inkludering, delaktighet och utveckling för alla barn. 

Aktionsforskningsansatsen gör att man kommer verksamheten nära. Både pedagoger och barn får 

komma till tals i studien. Att tillsammans med ett arbetslag få prova en metod för bedömning av 

kvaliteten i förskolemiljön har varit mycket lärorikt och känns relevant för det kommande yrket. Som 

specialpedagog inom förskolan kommer säkerligen både utvecklingsarbeten och handledning av 

personal att ingå i arbetsuppgifterna. För att inte tala om arbetet med tidiga insatser för att små barn 

med funktionsnedsättningar ska få så bra möjligheter till lek och lärande som möjligt. 

Med tanke på vidare forskning, skulle jag vara intresserad av att undersöka hur Elenas Soukakous 

(2011) kvalitetskriterier för en inkluderande förskolemiljö skulle fungera i Sverige. Ett annat intresse 

är inkludering av flerfunktionshindrade, vårdkrävande förskolebarn. Hur tänker man om inkludering 

där och hur gör man? Kan man vara inkluderad i en liten specialgrupp? 

Resultatet av Soukakous (2011) studie visade att traditionella utvärderingsmaterial som till exempel 

ECERS är användbara, men kanske inte ser tillräckligt till det extra stöd som förskolebarn med 

funktionsnedsättningar behöver. I hennes ICP- material finns beskrivet hur pedagogerna i 

förskoleverksamheten kan ge barnen stöd och guidning med kamratrelationer, lek, konfliktlösning, 

anpassning till gruppaktiviteter, kommunikation, organisation av aktivitetsbyten med mera. Beröm och 

feedback till barnen anses också som viktiga kvalitetskriterier i hennes material (a.a.). Jag tänker att 

man behöver veta mer om de kvalitetskriterierna och resultatet av den studien i den svenska förskolan. 

Skulle eventuellt några av ICP-kriterierna kunna läggas till i ECERS- metoden? Det finns redan en 

punkt om barn i behov av särskilt stöd i ECERS- materialet. För att få högsta poäng på 

skattningsskalan där, ska förskolan: involvera barn med svårigheter. De ska delta i de flesta aktiviteter 

och det mesta av det professionella stöd som rekommenderats för barnet ska genomföras inom den 

ordinarie verksamheten (Harms, Clifford & Cryer, 2010, sid.84) Personalen ska också ha planerat 

åtgärder för dessa barn för att nå upp till högsta kvalitetsnivå på skalan. Det skulle kanske förenkla 

arbetet för pedagogerna som har svårt att hinna se varje barns behov i de stora barngrupperna, om man 

också kunde få exempel på vad dessa åtgärder kan innebära. Jag anser att det skulle komma barnen till 

godo, om man hade ett material, en metod till hjälp, som påminner pedagogerna om vad de kan 

behöva tänka extra på i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, anpassningar, hjälp och stöd. Jag är 

övertygad om att barn lär sig lättare när de får beröm och bekräftelse, när de har roligt och leker in 

kunskaperna, när de trivs och har kamrater. Många barn behöver förutom det, också lämpliga 

anpassningar i miljön och hjälp med stöd och struktur för att vara inkluderade på ett bra sätt förskolan. 

Detta är ett område som jag gärna vill forska vidare om.  

Vad har då denna studie bidragit med till den tidigare forskningen inom området? Jo, den har belyst 

både barns och pedagogers bild av sin förskoleverksamhet och dess kvalitet, inom området leka och 

lära. Det är en bild som stämmer i många avseenden, men skiljer sig på några punkter. Studien 

uppmärksammar också det kvalitetsarbete som arbetslaget genomfört med hjälp av ECERS-metoden 

samt de anpassningar i miljö och förhållningssätt som redan görs och behöver göras till barn i behov 

av särskilt stöd. Min slutsats om avdelningen i studien är; de har en hög kvalitet inom området leka 

och lära. Barnen verkar trivas i den kreativa miljön. De tillfrågade barnen känner delaktighet i 

gruppen, uppfattar att de kan påverka en hel del och att de lär sig mycket. Några barn vill göra 

förändringar i lekmiljön. Min sista slutsats blir; att förskolan bidrar till en inkluderande verksamhet, 

men med stora barngrupper har pedagogerna inte möjlighet att stödja varje barn så mycket som de 

skulle vilja göra. Jag anser att man måste vara ännu mer uppmärksam på barns olika behov om alla 

barn och varje barn ska ha samma förutsättningar i leken och lärandet. 
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Bilaga 1. 

   

 

Till ansvarig verksamhetschef vid ……….förskolor och personal vid förskolan …..avd….  

Ärende: Missivbrev 
 

Jag heter XXXX och ska skriva min uppsats på avancerad nivå vilket är sista momentet i 

specialpedagogprogrammet vid Stockholms Universitet. Jag och två andra studenter ska 

genomföra varsin undersökning om hur verksamheten kan utvärderas och utvecklas med stöd 

av en utvecklings- och utvärderingsmetod som heter ECERS (Early Childhood Enviroment 

Rating Scale).  

Det är en metod för kvalitetsbedömning av basfunktioner i förskolemiljö för barn mellan 2,5 - 

5 år. Den nya versionen av ECERS - metoden som vi kommer att forska kring kan till stora 

delar även gälla yngre barn och barn i förskoleklass. Syftet med undersökningen är att se hur 

personalen med stöd av metoden kan utveckla och utvärdera förskolan som verksamhet så att 

den passar alla barn, med eller utan funktionshinder. Genomförandet av undersökningen går 

till så att ett arbetslag skattar sin verksamhet med stöd av ECERS - metoden. Utifrån 

skattningen väljer arbetslaget ut ett delområde som de vill utveckla i verksamheten. Jag och 

arbetslaget samtalar kring delområdet vid cirka 3 - 5 tillfällen á 1 - 1 ½ timme. Vi kommer 

tillsammans genomföra gruppsamtal (aktionsforskning) vilket blir ett utvecklingsarbete för 

arbetslaget som gynnar verksamheten.  

För att undersöka verksamheten utifrån barns perspektiv behöver jag genomföra barnsamtal 

om så föräldrarna samtycker. Samtalen genomförs vid några tillfällen när jag besöker och 

deltar i verksamheten.  

Min undersökning och min uppsats ingår i ett större forskningsprojekt vid specialpedagogiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Projektledare är XXXX universitetslektor i 

specialpedagogik. En särskild etikansökan kommer att göras av projektledaren som innebär 

att personal och föräldrar tillfrågas om tillstånd till att använda mitt insamlade material för 

publicering. Detta missivbrev avser att endast informera om min undersökning och som görs 

inom ramen för undervisning och studier. Alla samtal kommer att spelas in. Allt insamlat 

material kommer att avidentifieras, både personal barn, föräldrar, förskola och område är 

anonymt i undersökningen. Deltagarna i undersökningen kan när som helst avbryta sin 

medverkan om så önskas. Materialet kommer endast att användas i studiesyfte.  

Med vänliga hälsningar XXXXXXX 

XXXXX mobilnr: XXXXXXX 

XXXXX_XXXXX@hotmail.com 
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Bilaga 2.  

Missivbrev till föräldrar på förskolan XXXXXX 

avd 

Hej! 

Jag heter XXXXXX och går sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 

universitet. Jag ska genomföra en undersökning som ska användas till min uppsats på 

avancerad nivå. Jag vill att barnens röster ska höras i forskningen. Därför vill jag prata med 

barnen om deras uppfattning om verksamhetens innehåll samt och spela in samtalen 

(ljudupptagning). Jag kommer att delta i verksamheten vid några tillfällen under mitten av 

februari till mitten av mars. Dessutom kommer jag under den tiden att ha flera möten med 

personalen där vi pratar om utvärdering och utveckling i förskolan.  

Det insamlade materialet kan komma att användas i ett större forskningsprojekt vid 

specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Projektledare är XXXXXX, 

universitetslektor i specialpedagogik. Hon kommer senare att fråga er om tillstånd att 

publicera materialet. 

Detta brev avser endast min undersökning och materialet kommer att användas enbart i 

studiesyfte. Jag behöver därför tillstånd från er föräldrar, att få prata med och skriva om vad 

era barn säger om verksamhetens innehåll. Både barn och personal kommer att vara anonyma 

i undersökningen, jag nämner inga namn. Inte heller förskolans namn kommer att skrivas ut i 

uppsatsen. Vänligen skriv er namnteckning om ni samtycker till min undersökning. 

 

Ort__________________Datum 2013 02____ 

Vårdnadshavare 

Underskrift____________________________________________ 

Namnförtydligande______________________________________ 

Ort__________________Datum 2013 02____ 

Underskrift_____________________________________________ 

Namnförtydligande______________________________________ 

 

Med vänlig hälsning XXXXX                                          

Tel: XXXXXXX       

XXXXXX_XXXXXX@hotmail.com 
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