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Studiens syfte är att belysa pedagogiska miljöers betydelse i skapandet av en 

inkluderande verksamhet i förskolan. Studien är en kvalitativ studie som har 

konstruerats ur ett kategoriskt och relationellt perspektiv samt ur teorin om 

agentisk realism med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I resultatet lyfts 

pedagogernas syn på vad den pedagogiska miljön är, hur de arbetar med den 

samt hur de arbetar för att skapa inkludering för barn i behov av stöd i 

förskolan. Studiens slutsats är att den pedagogiska miljön är ett viktigt verktyg 

för att kunna skapa inkluderingsmöjligheter för barn i behov av stöd i förskolan. 
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1 Inledning 

Idag finns det särlösningar för barn i behov av särskilt stöd inom skolan vilket inte 
förekommer inom förskolan i samma utsträckning. Begreppet en skola för alla beskrivs av 
Nilholm (2007) ha haft stor relevans inom svenska skolans framväxt. Samtidigt lyfter han 
att ett perspektiv där individer med egenskaper eller förmågor som anses vara 
problematiska och som anses vara ett problem hos individen själv har varit och fortfarande 
är framträdande inom specialpedagogiken. Vidare beskrivs begreppet specialpedagogik 
vara en pedagogik anpassad utifrån varje individs förutsättningar och behov. Enligt 
Björck-Åkesson (2014) är specialpedagogik av hjälp för alla barns lärande och utveckling 
och ska ske inom den vanliga förskolans kontext. Författaren konstaterar att det är inom 
förskolan som barn får möjlighet till olika upplevelser, erfarenheter och möjligheter till 
socialt samspel vilket hon anser vara av betydelse för ett barns utveckling. I Skolverket 
(2014) beskrivs att i arbetet med barn i behov av stöd och särskilt stöd ska hänsyn tas till 
det enskilda barnet och verksamhetens utformning. Vidare framgår att behovet av stöd 
eller särskilt stöd kan uppstå p.g.a. miljöns utformning, pedagogers bemötande, förskolans 
aktiviteter eller p.g.a. sjukdomar, sociala förhållanden eller funktionsnedsättningar. 
Nordin-Hultman (2004) argumenterar för att pedagogernas förhållningsätt, den fysiska 
miljön och de regler som råder kring den ska anses vara delar i den pedagogiska miljön. I 
likhet med författaren belyser Lenz Taguchi (2011, 2012) vikten av att se på relationen 
mellan materiella och icke-materiella föremål och dess påverkan för vem ett barn kommer 
att bli i en viss miljö. Något som Björck-Åkesson (2014) belyser är att verksamheten, 
förskolemiljön och pedagogernas förhållningssätt ska anses som det viktigaste faktorerna 
för ett barn i behov av stöd. Vidare beskriver författaren att om en pedagog ser ett barns 
svårigheter och behov som en brist i barnet, finns det en risk att problemet individualiseras 
och att inga förändringar görs i verksamhet, miljön eller vuxnas förhållningsätt. Hon 
hävdar att det kan leda till att barnet får vänta för länge innan att det får rätt stöd. 
Samtidigt påpekar Nilholm (2007) att för att kunna skapa inkludering av individer som är 
i behov av stöd måste förändringar och anpassningar göras i miljöer och i vuxnas 
förhållningsätt istället för att förvänta sig att det är individen som ska anpassa sig. I 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) betonas att det är förskolans ansvar att 
utforma verksamheten utifrån varje barns behov så att alla får samma lärande och 
utvecklingsmöjligheter. 

När vi läste kursen specialpedagogik blev vi intresserade av relationen mellan 
specialpedagogik, den fysiska miljön, pedagogernas förhållningsätt och kunskaper. I 
kursen påpekades att pedagogernas förhållningsätt kring specialpedagogik kan variera 
utifrån olika perspektiv om ämnet. Vidare framkom att det finns en osäkerhet bland 
pedagoger i förskolan kring sin egen kunskap och förmåga att kunna bemöta och förhålla 
sig till barn i behov av stöd och särskilt stöd, vilket kan leda till att dessa barn inte får rätt 
förutsättningar i sitt lärande och utveckling. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 
har vi sett hur den fysiska miljön och pedagogernas förhållningssätt påverkat barnens 
möjlighet att vara sitt ”bästa jag” samt att få sina behov tillgodosedda. Dessutom har vi 
observerat hur pedagogerna väljer att möblera, vilka material som erbjuds samt vilka 
regler som sätts i miljön har haft inverkan på barns sätt att vara. Något annat vi 
uppmärksammat är att vissa barn förändrats i sitt beteende då förutsättningarna och 
tryggheten ändrats vid ordinarie pedagogers frånvaro eller i brist på planering av 
verksamheten. Vi har dessutom upplevt att även pedagogerna har förändrat förhållningsätt 
och bemötande gentemot barn och kollegor de dagar där ordinarie pedagoger är 
frånvarande och verksamheten inte hinner planeras.  
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Vi har upplevt att förskolans fysiska miljöer, pedagogernas förhållningssätt gentemot barn 
och pedagogiska miljöns utformning kan ha inverkan på barn i behov av stöds sätt att vara. 
Samtidigt har vi sett att inte alla pedagoger är medvetna om det.  

Syftet med studien är att belysa pedagogiska miljöers betydelse i skapandet av en 
inkluderande verksamhet i förskolan genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur arbetar pedagogerna med den pedagogiska miljön i förskolan? 
2. Hur ser pedagogerna på inkluderingsmöjligheter av barn i behov av stöd inom 

förskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition och design 

I följande avsnitt presenterar vi uppsatsens disposition och design.  

I bakgrunden presenteras en begreppsdefinition för att underlätta för läsaren att förstå vår 
studie och avgränsningarna i litteratursökning. Därefter förekommer avsnittet 
pedagogiska miljön och inkludering i styrdokumenten där vi analyserar hur dessa begrepp 
används i de styrdokumenten som vi ansåg vara av relevans för vår studie. Sedan redogörs 
för ett urval av forskning inom studiens område där böcker, avhandlingar, rapporter och 
vetenskapliga artiklar som vi anser relevanta för studiens syfte förekommer. Sist i kapitlet 
presenterar vi de teorier som vi låtit genomsyra hela arbetsprocessen.  

Metodkapitlet innefattar vilka metodval vi har använt oss av i studien, datasamlingsmetod, 
databearbetningsmetod, urval av informanter samt de forskningsetiska principerna som vi 
förhållit oss till. Samtidigt för vi en diskussion kring pålitlighet och trovärdighet, 
reflexivitet och sanningskriterierna i uppsatsen.  

I resultatkapitlet presenteras först vår empiri som sedan sammanfattas och tolkas med 
stöd av våra teoretiska perspektiv. Valet att presentera en fyllig empiri gjordes för att ha en 
transparens i våra data genom att presentera vad informanterna sagt. 

Därefter kommer diskussionskapitlet där både vårt resultat och valda metod diskuteras, 
där studiens slutsats presenteras, där vi argumenterar för studiens betydelse samt för 
framtida forskning. 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel klargör vi studiens relevanta begrepp. Vidare redogör vi för 
avgränsningar i litteratursökning samt för hur studiens relevanta begrepp används i några 
av de styrdokument som pedagogerna ska förhålla sig till i sitt arbete. Därefter kommer 
avsnitten tidigare forskning och teoretiskt perspektiv.  

2.1 Begreppsdefinition 

I följande kapitel definierar vi relevanta begrepp för att underlätta för läsaren att förstå 
studiens syfte.  

Pedagogiska miljöer 

Pedagogiska miljöer innefattar rummet, material samt de regler som råder kring dem 
(Nordin-Hultman, 2004). 

Pedagoger 

I studien använder vi begreppet pedagoger för att innefatta förskolechefer, förskollärare, 
barnskötare och resurs som är verksamma inom förskolan. Valet att innefatta olika 
yrkeskategorier verksamma inom förskolan i ett begrepp är gjort med hänsyn till 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) där det står att arbetslaget har ansvar att 
anpassa sin verksamhet till alla barn, även till dem som är i behov av stöd. 

Barn i behov av stöd 

I studien använder vi begreppet barn i behov av stöd för att innefatta barn som kan 
bemötas av pedagoger genom att ”extra anpassningar” görs, barn som kan behöva mer 
omfattande stödinsatser, tillbakadragna barn, barn med utåtagerande beteende samt barn 
som väcker funderingar hos pedagoger och som kan kallas som barn i gråzon. Valet att 
använda begreppet barn i behov av stöd för att innefatta olika barn med olika behov är 
gjort med hänsyn till Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) där det påpekas att alla 
barn ska få samma möjligheter till stöd i förskolan oavsett vilket behov som föreligger. 
Vidare menar vi att oavsett barns behov är vårt ansvar som pedagoger att fortfarande ha 
ansvar över dess lärande och utveckling även i de fall där en resurs till barnet tillsätts. 

2.2 Avgränsningar i litteratursökning 

I studien används olika vetenskapliga artiklar. Sandberg och Eriksson (2010) hittades på 
databasen ERIK (ProQuest) igenom sökord: preschool and participation. Lenz Taguchi 
(2011) hittades på databasen SwePub igenom sökord: participation and early childhood. 
Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) hittades på databasen 
SWEPUB igenom sökord: special support and preschool. Göransson, Nilholm och Karlsson 
(2011) hittades på databasen SwePub igenom sökord: inclusive practices and special needs 
education. Gustafson och Hjörne (2015) hittades på SwePub igenom sökord: inkludering 
and förskolan and barn i behov av stöd. Nilholm (2006) hittades på Google Scholar. Barad 
(2003) hittades i The University of Chicago Press Journals. 
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2.3 Pedagogiska miljön och inkludering i Styrdokumenten  

I följande avsnitt var ambitionen att redogöra för hur begreppen pedagogiska miljön och 
inkludering presenteras i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016b) och i Skolverkets 
allmänna råd med kommentarer: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (2014) som vi anser vara dokument av relevans i vårt arbete för att hitta 
stöd till studiens syfte samt till analys och diskussion av studiens resultat. 

Under genomläsning av Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) visade det sig att 
begreppen inte förekommer. Däremot visade det sig förekomma begrepp som delaktighet 
och inflytande, förskolans miljö samt att alla barn ska få rätt stöd oavsett behov. I 
Skolverket (2014) visade det sig förekomma begrepp som lärmiljö, inflytande och 
delaktighet. I detta dokument nämns enbart en gång inkludering i term av inkluderande 
åtgärder där det skrivs att ”Det handlar således om elever med en mer komplex 
problematik, där inkluderande åtgärder inom den ordinarie klassens ram inte har gett 
förväntade resultat” (s.40). Vad innebär avsaknaden av dessa begrepp i vissa av de 
styrdokumenten som förskolans pedagoger ska förhålla sig till för deras yrkesroll? 

2.4 Tidigare forskning 

I följande kapitel redogör vi för ett urval av tidigare forskning som anses av relevans inom 
valt ämne. Vi har gjort valet att presentera den indelat i tre olika underrubriker. 

Olika perspektiv för att beskriva stödbehov 

Begreppet specialpedagogik beskrivs vara en pedagogik anpassad utifrån varje individs 
förutsättningar och behov (Nilholm, 2007). Han beskriver tre olika grundläggande 
perspektiv på specialpedagogik: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och 
ett dilemma perspektiv. I kompensatoriska perspektivet anses det att brister ligger i 
individen i behov av stöd och att individen ska kategoriseras för att få rätt stöd samtidigt 
som det påstås att dessa kategoriseringar kan leda till social nedvärdering. Tvärtom 
beskrivs att i kritiska perspektivet kritiseras kategoriseringarna som det kompensatoriska 
perspektivet gör och begreppet specialpedagogik där något anses vara normalt eller inte. 
På samma sätt påstår Björck-Åkesson (2014) att en eventuell diagnostisering kring ett 
barns svårigheter inte innebär att pedagogerna får ett tydligt svar för hur de ska bemöta 
barnet. I dilemma perspektivet ses utbildningssystemet som komplext och motsägelsefullt 
samt påpekas att det kritiska perspektivets syn på att specialpedagogik inte behövs är ett 
ouppnåeligt ideal (Nilholm, 2007). Samtidigt poängteras av honom att det fortfarande 
råder ett kompensatoriskt perspektiv till stor del i bemötande av barn i behov av stöd. På 
liknande sätt använder Palla (2011) begreppen kategoriskt och relationellt perspektiv. 
Emellertid har Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) utfört en 
studie där syftet var att undersöka pedagogernas syn på begreppet Children in need of 
special support. Studien visar att begreppet blev tolkat olika beroende på pedagogernas 
syn, där en grupp svarade utifrån ett barnperspektiv och den andra utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv. Författarna hävdar att det finns en risk att barn bedöms vara i 
behov av stöd utifrån förskolans organisatoriska mål istället för utifrån barnens egna 
behov. Palla (2011) påpekar att i hennes studie uttryckte pedagogerna att de behövde en 
specialpedagog till stöd då ett barn betedde sig annorlunda. Vidare hävdar hon att ”Det 
resurskrävande barnet positionerar personalen som otillräcklig och i behov av 
förstärkning, då gränser och utrymme för barn att behöva och kräva olika förhandlas” (s. 
122). I studien framkommer att pedagoger inte kunde sätta fingret på vad det är som är 
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avvikande vilket hon beskriver vara en förutsättning för att kunna identifiera och stödja ett 
behov. 

Pedagogiska miljöer i förskolan 

Förskolor i Sverige med dess material, miljöer och rutiner ser och har sett ganska lika ut 
igenom åren (Nordin-Hultman, 2004). Nordin-Hultman (2004) förhåller sig till begreppet 
den pedagogiska miljön och innefattar i den, rummet, material samt de regler som råder 
kring dem i sin studie. Skolverket (2016b) påpekar vikten av att förändra miljöer utifrån 
barns intresse och förutsättningar för att främja deras lärande och utveckling. Nordin-
Hultman (2004) såg i analys av sina observationer att barnen inte är utan blir beroende på 
vilken situation de befinner sig i, vilket material som erbjuds och hur miljön är reglerad. 
Författaren beskriver att hon observerade hur barn som uppfattades inåtvända och 
initiativlösa, okoncentrerade och avståndstagande vid en situation däremot uppfattades 
som aktiva och utåtriktade, koncentrerade och engagerade i samspel med omvärlden i 
andra pedagogiska miljöer. På liknande sätt påstår Barad (2003) att människor och ting 
påverkar varandra ömsesidigt och att de är en del av sin omgivning och kan därför inte 
särskiljas. Även Lenz Taguchi (2011, 2012) argumenterar för betydelsen av relationen 
mellan mänskliga och icke mänskliga föremål runt omkring en individ för dess lärande. 
Hon förklarar att en individ och ett redskap interagerar med varandra och påverkar 
varandra ömsesidigt. Samtidigt framgår i Björck-Åkesson (2014) att verksamheten, 
förskolemiljön och pedagogernas förhållningssätt ska anses som de viktigaste faktorerna 
för ett barn i behov av stöds lärande och utveckling. Författaren påstår att om en pedagog 
ser ett barns svårigheter och behov som en brist i barnet, finns det en risk att problemet 
individualiseras och inga förändringar görs i verksamheten, miljön eller i de vuxnas 
förhållningsätt. Vidare konstaterar Nordin-Hultman (2004) att kunskapskraven har ökat i 
förskolan och att alltfler pedagoger därför tenderar att tidigt bedöma barns starka och 
svaga sidor samt sätta fokus på vad barnen inte klarar av. Som framkommer i en studie av 
Sandberg m.fl. (2010) påverkades pedagogers syn på vilka barn som ansågs vara i behov av 
särskilt stöd utifrån antal barn med avvikande beteende i en barngrupp. I Skolverket 
(2014) hävdas att ett barns behov av stöd kan uppstå p.g.a. miljöns utformning, 
pedagogers bemötande eller förskolans aktiviteter. Samtidigt sammanfattas i en rapport 
om Barngruppers storlek i förskolan av Skolverket (2016a) bl.a. att antalet barn i en grupp 
påverkar förskollärarens möjligheter till att erbjuda barn rätt stöd och stimulans samt 
möjlighet att bli hörda och lyssnade på. På samma sätt betonas i Sandberg och Eriksson 
(2010) att barns möjlighet till delaktighet över sin vardag på förskolan är en förutsättning 
för ett barns välbefinnande i förskolan.  

Inkludering i förskolan 

Begreppet integrering började användas som en översättning på inclusion i 
Salamancadeklarationen (Svenska Undescorådet, 2006). Nilholm (2006) argumenterar för 
att översättningen är felaktigt då beskriver han att begreppet inclusion borde översättas 
med begreppet inkludering på svenska. Det framkommer att begreppet inkludering 
används för att beteckna att individers olikheter ska vara utgångspunkt i 
verksamhetsutformningen istället för begreppet integrering där det anses att individen ska 
anpassas i redan fasta strukturer (Carlsson, & Nilholm, 2004; Nilholm, 2006). Samtidigt 
lyfter Nilholm (2007) att begreppet delaktighet ofta väljs i forskning istället för begreppet 
inkludering. Barad (2003) argumenterar för att utifrån en agentisk realism kommer 
människor och ting att ömsesidigt påverka varandra då hon beskriver att individer inte kan 
särskiljas från den omgivande miljön där de befinner sig i. Något som Nilholm (2006) 
vidhåller i begreppsdiskussionen är att föredra att ”se inkludering som en process snarare 
än tillstånd” (s.16). På samma sätt framgår i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) 
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att alla barn ska få det stöd och stimulans de behöver och att verksamheten ska utformas 
med hänsyn till varje barns förutsättningar oavsett vilket stöd de behöver. I Sandberg m.fl. 
(2010) argumenteras för att barn i behov av särskilt stöds möjlighet till delaktighet kan 
bero på om personalen får rätt stöd i att kunna inkludera dessa barn i ordinarie 
verksamheten. Författarna hävdar att deras resultat kan tolkas som att rätt stöd till 
personalen kan vara viktigare än ökad personaltäthet. I motsats till detta argumenteras i 
en studie av Gustafson och Hjörne (2015) att inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 
den ordinarie undervisningen blev möjligt genom att vara två ordinarie lärare i 
klassrummet. Författarna belyser att denna lösning upplevdes vara bättre än en 
elevassistent som arbetar enskilt eller i mindre grupper med elever i behov av särskilt stöd. 
Samtidigt lyfts vikten av att bygga nära relationer med elever och föräldrar, att förhålla sig 
till specialpedagogik som en pedagogik för alla och att ge lika tydliga instruktioner till alla 
elever oavsett behov vilket beskrevs vara gynnande för inkluderingen av alla elever. 
Däremot visar forskning av Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) att inom lagstadgade 
dokument benämns begreppet inkludering medan inom styrdokument av tyngsta lagliga 
vikt inte benämns lika tydligt vilket beskrivs visa att Sverige inte är ett så inkluderande 
land som det brukar påstås. Samtidigt som författarna ifrågasätter varför det finns 
särskolor när det sägs att det ska vara en skola för alla. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

I studien har vi valt att analysera empirin utifrån Pallas (2011) kategoriska och relationella 
perspektiv och Barads (2003) agentisk realism perspektiv. Vi valde att utgå ifrån två olika 
perspektiv då vi anser att med Pallas (2011) begrepp kategoriskt och relationellt och 
Barads (2003) begrepp intra-agerar får vi möjlighet att djupare analysera hur förskolans 
fysiska miljöer, pedagogernas förhållningsätt samt de regler som reglerar miljön spelar roll 
för ett barn i behov av stöds inkluderingsmöjligheter. På detta sätt menar vi att vi får 
möjlighet att analysera hur alla enheterna påverkar ett barn i behov av stöds 
inkluderingsmöjligheter. 

Palla (2011) använder begreppen kategoriskt och relationellt perspektiv och argumenterar 
för att utifrån ett kategoriskt perspektiv anses att ”problemen” ligger hos individen som 
nämns vara avvikande från det normala. Hon betonar att det är då ett barn bryter de 
förväntade beteenden och beter sig annorlunda jämfört med andra barn i gruppen, som 
begreppet speciell blir ett uttryck för att benämna dessa avvikelser från det som anses vara 
normalt. Vidare beskrivs att utifrån det relationella perspektivet innebär att miljön och 
individer spelar roll för vilken typ av stöd någon behöver i olika situationer. Emellertid 
lyfts att utifrån ett relationellt sätt att se på barn i behov av stöd benämns barnen i 
svårigheter istället för med svårigheter.  

Barad (2003) redogör för agentisk realism teorin och beskriver att denna teori har en onto-
epistemologisk teoretisk utgångspunkt. Hon förklarar att ordet ontologi betyder teorier om 
varande och ordet epistemologi betyder teorier om kunskap och vetande. Barad (2003) 
presenterar att i hennes teori är materiella och icke-materiella kroppar inte passiva verktyg 
som vi använder utan hon beskriver de vara aktiva medaktörer i processen i vem och hur 
en individ blir. Författaren argumenterar för att utifrån en agentisk realism kommer 
människor och ting att ömsesidigt påverka varandra. Hon använder begreppet intra-
agerar för att beskriva den processen. För att förstå den här teorin beskriver författaren 
att termen intra-agerar är mer passande i hennes teori än termen interaktion. Termen 
interaktion beskrivs innebära att enheterna interagerar och uppfattas som separerade från 
varandra medan i intra-agerande anses alla enheterna påverka varandra. Barad (2003) 
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förklarar att det inte går att få kunskap utan att ta hänsyn till den kontext där vi befinner 
oss i. Vidare skriver Barad (2003) att 

”We” are not outside observers of the world. Nor are we simply located at particular places in 
the world; rather, we are part of the world in its ongoing intra-activity (s.828). 

3 Metod 

I följande kapitel redogör vi för valet av metod, datasamlings och bearbetningsmetod, 
urval, de forskningsetiska principerna som vi har förhållit oss till samt för studiens 
pålitlighet och trovärdighet. 

3.1 Metodval 

Vi har valt en kvalitativ ansats vilket innebär att vikt läggs vid hur ord samlas in och tolkas 
utifrån en social kontext (Bryman, 2011). Vi ansåg därför att det var av relevans att kunna 
lägga vikt vid informanternas svar på en djupare nivå för att bättre kunna svara på våra 
forskningsfrågor. Detta menar vi i likhet med Bryman (2011), gör det möjligt för oss att 
vara mer lyhörda för vad och hur informanterna svarar då vi har utfört intervjuerna 
personligen. 

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer som beskrivs utgå ifrån planerade 
frågeguider där det även finns plats för följdfrågor (Bryman, 2011). Detta val gjordes då vi 
ansåg det vara en fördel att utgå ifrån redan bestämda frågeställningar vid intervjuer. Vi 
menar att på detta sätt fick vi möjlighet att ställa samma frågor till samtliga informanter 
samtidigt som möjligheten att ställa följdfrågor fanns i fall vi ville ta reda på mer eller få 
mer utvecklade svar. 

3.2 Urval 

I denna studie medverkar förskolechefer, förskollärare, barnskötare och resurspersonal 
som är verksamma inom förskolan för att kunna få ett bredare och mer detaljerat resultat. 
Avsikten med att intervjua olika yrkesgrupperna togs med hänsyn till Skolverket (2016b) 
där det står att arbetslaget har ett ansvar att anpassa sin verksamhet till alla barn, även till 
dem som är i behov av stöd och att det är förskolechefen som har högsta ansvaret över att 
läroplanen för förskolans riktlinjer följs.  

Vi har i denna studie gjort ett målinriktat urval (Bryman, 2011) vilket innebar att 
informanterna väljs på ett medvetet sätt på de förskolorna som vi hade en tidigare 
anknytning till. 

3.3 Genomförande och samling av data 

Förskolecheferna på aktuella förskolorna kontaktades och informerades om studiens syfte 
via e-post. Informanterna på kontaktade förskolorna delgavs missivbrevet (bilaga 1) via e-
post. Därefter har en kontakt via e-post, telefonsamtal och SMS skett i syftet att bestämma 
tid och plats för intervjuer. Vi valde att erbjuda informanterna möjlighet att välja tidpunkt 
och plats för intervjun för att de skulle känna att förutsättningar för deras deltagande var 
de bästa.  
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Vi utförde åtta semistrukturerade intervjuer och vi tog beslutet att samtliga intervjuer 
skulle utföras av båda studenterna gemensamt. Datasamling utfördes genom 
semistrukturerade intervjuer där vi valde att lägga stor vikt vid vilka frågor vi skulle ställa 
och på vilket sätt vi skulle ställa dem. Vi tog dessutom beslut om hur vi skulle agera och 
vad vi skulle säga i fall att informanterna inte kunde svara på en fråga eller inte kunde 
förstå den. Vi har valt att använda oss av röstinspelning under intervjuerna i de fall 
informanterna gav sitt godkännande samt att stödanteckningar fördes. Valet att spela in 
intervjuerna gjordes med stöd i Bryman (2011) där det framgår att inspelningarna kan bli 
av hjälp för att analysera flera intervjuer samtidigt som det påpekas att en medvetenhet 
kring det valet ska finnas, att inspelningen kan påverka informanternas svar eller deras 
deltagande. Alla informanter förutom en gav sitt godkännande till detta. Informanten som 
inte ville bli inspelad gav oss istället möjlighet att ta del av sina skriftliga anteckningar för 
att säkerställa att vi inte skulle missat viktiga punkter av intervjun. Intervjuernas längd 
varierade mellan cirka tjugo och fyrtio minuter och utgick från en i förväg fastställd 
frågeguide (bilaga 2, 3).  

Sex av åtta intervjuer kunde utföras i ett lugnt och enskilt rum utan avbrott medan två av 
intervjuerna blev avbrutna då andra personer kom in i samma rum där intervjuerna ägde 
rum. Samtidigt gav sju av åtta informanter sitt godkännande till att en röstinspelning fick 
göras.  

I missivbrevet framgick att möjligheten att få en i förväg skickad frågeguide fanns vid 
efterfrågan. Fyra av åtta informanter efterfrågade frågeguiden i förväg som skickades 
några dagar innan intervjun skulle äga rum. Vi var medvetna om att en i förväg skickad 
frågeguide kunde inneburit att en informant kunde läst på om ämnet istället för att svara 
utifrån sina egna kunskaper vilket var vårt syfte. Dock valde vi ändå att erbjuda 
möjligheten för att öka chanserna till deras deltagande. 

3.4 Databearbetningsmetod 

Vi har valt att transkribera de mest relevanta delarna av våra inspelade intervjuer. 
Transkriberade intervjuer, informantens anteckningar samt våra egna stödanteckningar 
användes i analys av empirin för att kunna dela in och tematisera den i olika teman. Vi 
gjorde en tematisk analys (Bryman, 2011) där data sorterades i olika teman utifrån de ord 
och begrepp som förekom mest av informanterna under intervjun efter att inspelningarna 
transkriberades och som ansågs vara av relevans för vår studies syfte. Vid en första 
tematisk analys kom vi fram till ett flertal olika kategorier som sedan resulterade i ett färre 
antal kategorier efter en andra genomgång. Samlad data analyserades även med våra 
teoretiska perspektiv. 

3.5 Forskningsetiska principer 

Första kontakt med informanterna har skett via mail där ett missivbrev (bilaga 1) 
bifogades. I missivbrevet tillfrågades informanter om de ville delta i studien enligt 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare delgavs informanter i missivbrevet om 
studiens syfte, om möjligheten att få frågeguide (bilaga 2, 3) i förhand om de önskade det 
och om att det slutliga arbetet kommer att publiceras på databasen DIVA enligt 
informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessutom framgick i missivbrevet att i 
studien skulle fingerade namn användas, att informanterna hade rätt att avbryta intervjun 
när som helst och att allt samlat material skulle raderats efter studiens slut enligt 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Emellertid informerades i missivbrevet 
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att ingen skulle ha tagit del av intervjuernas innehåll i sin helhet förutom studenterna 
själva enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Slutligen tillfrågades informanterna 
om lov att få spela in intervjuerna i missivbrevet enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 
2017). 

3.6 Pålitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011) definierar att begreppet pålitlighet innebär hur sannolika resultatet blir. 
Vidare framkommer i Bryman (2011) att trovärdigheten ligger i att förhålla sig till 
informanternas ord så sannolikt som möjligt. Därför valdes röstinspelning av intervjuerna 
för att kunna säkerställa att informanternas verkliga utsagor blev presenterade. I studien 
har endast data som berör syftet redovisats i resultat. Valet att båda författarna deltog i 
utförda intervjuer resulterade i att all data analyserats och tolkats tillsammans vilket 
innebär att risken för feltolkningar minskat. All text är skriven av båda författarna 
tillsammans vilket möjliggjort att empirin har analyserats och diskuteras oss emellan för 
att båda författarna skulle vara lika delaktiga samt för att säkerställa att resultatet blev en 
gemensam produkt. Samtidigt ställdes följdfrågor för att tydliggöra de svar som inte var 
tydliga för oss. I Bryman (2011) lyfts även att informanterna ska bekräfta om forskaren 
tolkat deras svar rätt för att öka trovärdigheten av resultatet. Vi kunde inte återkomma till 
våra informanter med transkriberade intervjuer p.g.a. tidsbrist. Därför valde vi istället att 
lägga mer tid åt en mer noggrann transkription och analys av det samlade materialet.  

3.6.1 Reflexivitet 

I Bryman (2011) framgår att ett reflexivt förhållningssätt innebär att ha en medvetenhet 
för hur vi påverkas av våra egna förhållningssätt och föreställningar. I utformning av 
studiens syfte och frågeställningar har vi haft en strävan efter att vara objektiva då vi är 
medvetna om att vår egen förkunskap kan innebära en omedveten påverkan och styrande 
av resultatet. Därför har en öppenhet inför vad studien skulle visa genomsyrat hela arbetet. 
Samtidigt bestämde vi i förväg att fokus skulle läggas på informanternas svar i sin helhet 
utan att styra dem i strävan efter att vara objektiva under intervjuerna.  Vi har även en 
medvetenhet kring valet att vara två, kunde upplevas som att vi befann oss i en 
maktposition gentemot informanter under intervjun. Därför valde vi att turas om i att vara 
den drivande person som ställde frågor och i att vara den person som förde anteckningar 
under intervjuerna.  

3.6.2 Sanningskriterierna 

En strävan efter att enbart tolka samlad data utifrån de valda teoretiska perspektiven har 
funnits under hela arbetet för att minimera en tolkning utifrån oss själva som individer 
samt för att få fram ett mer trovärdigt resultat av samlad data. 
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4 Resultat 

I följande kapitel presenterar vi empirin, där det redovisas vad intervjuerna bidrog med 
samt en analys av den utifrån valda teoretiska perspektiv. Därefter kommer en 
resultatsammanfattning att presenteras. 

4.1 Empirin och tolkning 

Vi har valt att presentera empirin utan att tolka den då vi gjort valet att utföra en kvalitativ 
studie där betydelsen ska läggas vid ord och dess sociala sammanhang. Samtidigt tror vi att 
på detta sätt kan även trovärdigheten av vår studie öka då vi visar att vi förlitat oss på 
informanternas svar. Därefter kommer empiri att tolkas utifrån våra teoretiska perspektiv, 
Pallas (2011) kategoriskt och relationellt perspektiv samt Barads (2003) perspektiv om 
agentisk realism. Vi menar att detta val ger oss möjlighet att djupare analysera hur 
förskolans fysiska miljöer, pedagogernas förhållningsätt samt de regler som reglerar miljön 
spelar roll för ett barn i behov av stöds inkluderingsmöjligheter. På detta sätt menar vi ger 
oss möjlighet att analysera hur alla ovan presenterade delar påverkar ett barn i behov av 
stöds inkluderingsmöjligheter. 

Pedagogernas definition på vad den pedagogiska miljön är 

Pedagogerna ger olika definitioner på vad den pedagogiska miljön är för dem. Det 
framkommer att några informanter lyfter enbart fysiska miljön medan några informanter 
även inbegriper förhållningsätt i den.  

Vendela beskriver att den pedagogiska miljön är för henne där man lär sig samt när barnen 
lär sig under leken så att de leker och lär sig samtidigt. Mia anser att den pedagogiska 
miljön är den fysiska miljön som barn möter i förskolan, en lärandemiljö men även 
förhållningsättet hos pedagogerna. Kristina berättar under intervjun att den pedagogiska 
miljön är överallt där hon har en tanke med vad hon gör samt påpekar att hon jobbar med 
den hela tiden. Vidare beskriver hon att det kan bli ute eller inne och hävdar att en 
pedagogisk stund även blir när pedagoger ger konkreta svar som leder till reflektion och 
för ett samtal med barn. Sofia berättar att hon först tänker på miljön och påpekar att 
miljön på en förskola måste innehålla vissa saker. Vidare beskriver hon att den blir 
pedagogisk när pedagogerna fyller den med tankar eller idéer om vad de vill att miljön ska 
vara till för, för vilka den ska vara till för, vad den ska fylla för syfte och varför den ser ut 
som den gör. Karin anser att den pedagogiska miljön är den miljön som finns ute och inne 
och som pedagoger kan arbeta med som konkret verktyg för att läroplanen och 
styrdokumenten blir levande i praktiken. Hon lyfter att den betyder mycket enligt henne. 
När Maria beskriver vad den pedagogiska miljön är för henne nämner hon material, hur 
pedagoger möblerar, vad de väljer att ha framme, barns intresse, barns behov, lärmiljön, 
fysiska miljön och pedagogernas förhållningsätt. Hon lyfter att den ska vara en 
stimulerande lärmiljö och poängterar att det ska finnas en tanke bakom pedagogernas val. 
Helena berättar att den pedagogiska miljön är både den fysiska och det som upplevs. Hon 
beskriver att man tänker först på miljön men det är inte bara det för henne, utan det är 
också pedagogernas förhållningsätt som är en del av den pedagogiska miljön. Helena anser 
att det också kan vara när pedagoger sitter på golvet med några barn om det finns en tanke 
bakom vad, varför och för vem gör pedagoger som de gör. Ida svarar att den pedagogiska 
miljön är allt på hela förskolan. Hon beskriver att där barnen och pedagogerna är blir den 
pedagogiska miljön för henne. 
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Analys 

Utifrån resultatet vi beskrivit ovan, där det visar sig att i begreppet pedagogiska miljön 
inbegrips den fysiska miljön, valet av material, pedagogernas förhållningsätt och att den är 
överallt både inne och ute gör vi tolkningen att de flesta pedagoger utgår ifrån ett 
relationellt perspektiv. Detta då de inte enbart lyfter den fysiska miljön utan anser att även 
deras förhållningsätt är en del av den pedagogiska miljön. Samtidigt anser vi att dem visar 
en medvetenhet kring betydelsen av intra-agerandet mellan alla olika delar i den 
pedagogiska miljön där de lyfter att miljöer blir pedagogiska när de har ett syfte och är 
medvetna kring sina val. 

Pedagogernas sätt att arbeta med den pedagogiska miljön 

Pedagogerna visar sig arbeta på liknande sätt med den pedagogiska miljön då de flesta 
lyfter vikten av att utforma den utifrån barns intresse och att den ska vara föränderligt 
utifrån de barn som finns i gruppen. 

Vendela lyfter att i arbetet med den pedagogiska miljön är det viktigt att ta in nytt material 
för att erbjuda nya utmaningar. Hon har upplevt att när det blir samma material tycker 
barn att det blir tråkigt, tappar fokus och börjar springa runt. Därför påpekar Vendela 
betydelsen av att förändra, försvåra och utmana den pedagogiska miljön utifrån 
barngruppens behov. Mia hävdar att i arbetet med den pedagogiska miljön, ska hela tiden 
hänsyn tas till att miljön ska stimulera barn, till att barns intresse tillvaratas samt till vilka 
barn som finns i gruppen.  Vidare betonar hon att den ska vara föränderligt, tilltalande, 
enkel, tydlig och att material ska gå att nå och se. Ida anser det vara av relevans i arbetet 
med den pedagogiska miljön att barnen blir utmanade och att deras intresse tillvaratas. 
När Sofia berättar om den pedagogiska miljön påpekar hon vikten av att miljön ska 
förändras hela tiden eftersom det finns olika behov och olika intressen i en barngrupp. 
Vidare beskriver hon att även hänsyn till styrdokumenten ska tas i planeringen av den.  

Vendela beskriver att det gäller att lägga nya utmaningar hela tiden när det blir för lätt för 
barnen. Hon berättar att när hon formar en miljö i ett rum gör hon det utifrån ett tema 
eller ett ämne vilket hon säger kan leda till att ett lärande i leken sker. Hon betonar att 
pedagoger måste ha en tanke bakom det de gör. Mia lyfter att vi måste vara medvetna om 
varför vi gör som vi gör och att vi måste ha kommandot i den och i att anpassa miljön. 
Samtidigt som hon påpekar att även barns inflytande ska tas i beaktan men att 
”pedagogerna inte får abdikera som vuxna och som pedagoger” i detta arbete. När Kristina 
beskriver sin bild av vad den pedagogiska miljön är säger hon att det gäller att vara 
medveten om varför hon gör som hon gör och vad hon ska förklara för barn.  Hon arbetar 
med den här tanken hela tiden men beskriver också att ”Man orkar inte hela tiden vara så 
bra, i vissa stunder måste man skynda”. Vidare beskriver hon att den pedagogiska miljön 
blir ”Vad jag som pedagog gör den till. Vad jag väljer att se i denna situation, för att utföra 
ett samtal med barn så det blir lärandestund”. Sofia ger sin bild av den pedagogiska miljön 
på följande vis: 

Då tänker jag att den blir pedagogisk för då har man fyllt den med det utifrån de barn man har, de 
behov man har, tankar man har, vad man vill förmedla med miljön. Eller med verksamheten men 
med hjälp av miljön kanske man ska säga. Så tänker jag och så man kan säga att en stol blir 
pedagogisk i fall man har en tanke med varför stolen ser ut som den gör, […] så då kan man säga 
att miljön blir som en hjälp till oss för att stimulera, utmana, väcka intresse, skapa samspel, tillåta 
de att vara sina bästa jag genom att de får förutsättningar genom miljön. Förutsättningarna som 
krävs för att kunna få vara allt det här. 
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Sofia påpekar att miljön blir pedagogisk för henne när pedagogerna fyller den med tankar 
och syfte utifrån nuvarande barngruppen för att erbjuda möjlighet till barn att vara sina 
bästa jag. Sofia beskriver vidare att hon tänker på inredningen, miljön som fysiska 
rummen, utformningen av lokaler, hur pedagoger delar av den, hur rummen ser ut och 
även utemiljön. Maria berättar att det måste finnas en tanke bakom vad pedagoger gör och 
varför och att individens behov behöver tas i beaktan. Hon lyfter att den pedagogiska 
miljöns utformning påverkar hur barnens sätt blir. Helena anser det vara av betydelse att 
pedagoger ska reflektera över sina val i utformning av miljön och verksamheten och i 
bemötandet av barn. Sofia betonar att om miljön är statisk hela tiden så är den inte 
levande utifrån barnen enligt henne, utan utifrån pedagogernas val. Hon beskriver att det 
är viktigt att tänka på hur och var pedagogerna väljer att vara utplacerade då hon har 
observerat att små barn håller sig gärna i det rummet där pedagogerna är och uttrycker att: 

Men så tänker man är det så för att de trivs väldigt bra i det rummet eller är det för att vi är där? 
Så det handlar ju mycket om att vi riktar vår uppmärksamhet för och mot och visar intresse för 
något, så kommer ju barn. Deras intresse är ju också mycket vad vi vill att de ska få som intresse 

för. 

Vidare påpekar att hon och sina arbetskollegor inte är rädda för att möblera om och då de 
upptäcker att det inte blev som de hade tänkt sig är de inte rädda för att ändra tillbaka. 
Hon uttrycker att ”det handlar väl mycket om en trygghet liksom i ett arbetslag att man vet 
att man är öppen för förändringar”. Sofia belyser vikten av att skapa miljöer där flera barn 
kan mötas för att väcka intresse barnen emellan. Hon berättar att belysning är också 
någonting som kan användas för att rikta uppmärksamhet mot något pedagogerna anser 
vara av revelevans. Mia anser att det gäller ”att skapa en miljö som blir den tredje 
pedagogen”. Hon påstår att det pedagoger gör och erbjuder påverkar barnen. Karin 
berättar att hon tycker att miljön ska vara föränderlig utifrån vilka barn som finns i 
gruppen och efter vilka mål pedagogerna arbetar efter. Samtidigt anser hon att det inte ska 
erbjudas för mycket material samtidigt vilket kan leda till att det blir rörigt för barnen. 
Vidare uttrycker hon att den pedagogiska miljön ska inspirera till lek och lärande och den 
ska skapa förutsättningar för lek och lärande samtidigt som den ska vara tilltalande för 
barnen och för pedagogerna för de ska också bli inspirerande av miljön. Ida uttrycker att 
det är av betydelse att kunna förnya miljöer hela tiden utifrån de barnen som finns i en 
grupp och utifrån deras behov. Maria lyfter att hur väggarna ser ut och vilken färg 
väggarna har spelar roll för hur rummet upplevs. Hon anser att materialet måste 
organiseras för att ”mycket saker skapar stress och oro”. Hon betonar att barnen måste få 
möjlighet att vila ögonen, att vistas i ett lugnt rum för att hämta kraft och kunna leka själv 
en stund. Maria nämner vidare att ljus och ljudabsorbenter och att antal barn inomhus, i 
ett rum och i en lek påverkar hur barnens sätt blir. Helena beskriver att enligt henne ska 
den pedagogiska miljön vara levande samt utformas utifrån barns intresse på ett 
kontinuerligt sätt och inte bara när nya barnen kommer in i gruppen. Vidare lyfter hon att 
styrdokumentets mål även ska vara synliga i den pedagogiska miljön.  

Mia påpekar att pedagogernas förhållningsätt är en del av den pedagogiska miljön och 
understryker att pedagogerna ska väcka barns intresse och lust att lära sig och inte alltid 
vänta på att barnen ska ta initiativ. Maria lyfter att struktur och tydlighet i pedagogernas 
förhållningsätt är betydelsefullt för att barnen ska bli trygga. Samtidigt påpekar hon att 
alla barn inte behöver göra samma sak på samma sätt hela tiden då ”livet är inte rättvist”. 
Hon förklarar att pedagogerna måste vara flexibla i bemötandet av barnen då ”olika barn 
behöver olika saker”. Helena anser att pedagogernas förhållningsätt, deras barnsyn och 
syn på uppdraget är en del av den pedagogiska miljön och belyser vikten av att reflektera 
kring dessa aspekter. 
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Analys 

Vi anser att då pedagogerna lyfter vikten av att arbeta med den pedagogiska miljön som de 
gör för att skapa inspirerande och lärorika miljöer istället för att kräva att barnen ska 
anpassas till redan skapade miljöer kan detta tolkas som att de är medvetna om intra-
agerandet och dess påverkan för hur den pedagogiska miljön blir för ett barns lärande och 
utveckling. Samtidigt som vi gör tolkningen att de utgår ifrån ett relationellt perspektiv då 
de lyfter vikten av att anpassa miljöer och deras förhållningsätt och arbetssätt efter vilka 
barn de möter istället för att kräva att det är barnet som ska anpassa sig.  

Pedagogernas syn på utmaningar i arbetet med den pedagogiska miljön 

Pedagogerna lyfter olika aspekter som de anser som utmaningar i arbetet med den 
pedagogiska miljön som anses t.ex. vara ekonomiska faktorer eller organisatoriska 
faktorer. 

Vendela lyfter ekonomiska faktorer som en utmaning i arbetet med den pedagogiska 
miljön. Hon beskriver att det inte finns pengar för att forma miljön som hon vill. Hon 
betonar vikten av att alltid ha en tanke bakom miljön men då ekonomiska faktorer 
försvårar arbetet ”måste man tänka om”. Mia berättar att resurser är en utmaning för 
henne men påpekar att pedagoger inte ska fastna i det utan ska göra det bästa av det. Hon 
nämner som utmaning de organisationer som finns på förskolor där blandade 
åldersgrupper ställer höga krav då miljön ska fungera för alla från ett till fem år och där 
”säkerhet går före pedagogiska utmaningar”. Hon anser att det är svårt att erbjuda rätt 
utmaningar till de äldsta barnen då man ska ta hänsyn till små barns trygghet i första 
hand. Samtidigt anser Mia att det även finns andra faktorer som blir utmanande i arbetet 
med den pedagogiska miljön som t.ex. pedagogernas vilja och förutsättningar och 
poängterar att pedagogerna inte ska fastna i det utan ska göra det bästa av den. Under 
intervju med Kristina uttrycker hon att ibland innebär de ekonomiska ramarna 
begränsningar i hennes pedagogiska tanke. Kristina lyfter att arbetet på avdelningar där 
ett- till femåriga barn går blir utmanande för att pedagoger måste kunna hitta material 
som alla kan se lärande och utmaningar i. Hon beskriver att det blir svårt att ha allt 
material framme och ha alla rum tillgängliga för alla barn. Kristina bekräftar att ”Det är en 
utmaning men vi vill jobba så. Vi får försöka vända och tänka till för att få det så bra som 
möjligt”. Samtidigt anser hon att barngruppernas storlek blir en utmaning då hon upplever 
att hon inte hinner se och vara med alla barn hela tiden i alla rum. Under intervjun lyfter 
Kristina att idéer och vilja inte ska bromsas av ramfaktorer som försvårar arbetet utan att 
det gäller att tänka annorlunda istället. Kristina beskriver att i vissa stunder måste hon 
skynda på och har inte samma möjlighet att inta ett reflekterande samtal som hon skulle 
vilja då tidsramar sätter stopp. En stor utmaning är att inte ha de ekonomiska resurserna 
som hon anser sig behöva, beskriver Sofia och lyfter att ”man blir hämmad där för att man 
kan inte gör det som man önskar”. Vidare berättar hon att tid även blir en utmaning i 
hennes arbete eftersom hon påpekar det vara viktigt att kunna dokumentera, förbereda 
material samt kunna duka fram så det ser inbjudande ut när barnen kommer på 
morgonen. Hon poängterar att idéer och tankar finns men att det är tiden som begränsar 
henne. Helena beskriver att utmaningar finns det alltid men att det största just nu för 
henne är digitalisering. Hon förklarar att den anser hon vara en spännande utmaning och 
betonar vikten av att personalen hela tiden ges möjlighet till fortbildning. När Maria 
berättar om utmaningar i hennes arbete konstaterar hon att det blir ”Svårt att få personal 
att förstå hur viktigt det är med t.ex. teckenkommunikationen eller bildschema”. Ett bra 
samarbete med de övriga pedagogerna är viktigt!”. Hon upplever vidare att bristen på 
reflektionstid är avgränsande för henne och hennes kollegor i utformning av miljön. Hon 
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berättar att den inte är som de vill och understryker att det inte finns tillräckligt med 
personal för att kunna utforma den under arbetstid. Karin beskriver att för henne blir 
utmanande att kunna hitta rätt utmaningar för varje barn och att:  

Det märks på en gång om inte miljön är bra, det märks på barn och det märks på gruppen hur 
de beter sig och hur de är mot varandra, det kan räcka att möblera om. Det låter jätte konstigt 
men det ju där det kan göra för att få till att det blir en annan stämning i gruppen. Jag tycker det 
är så tydligt, och utmaningen är i att se hur man behöver utforma miljön för att den ska 
tillfredsställa just de här barnens behov eller den här gruppens behov, det är en verklig 
utmaning. Och sen också att se hur miljön kan formas för att uppnå maximalt lärande och 
maximal tillfredställelse för lek liksom om man säger, det är en jättestor utmaning […] och det 
är därför man måste förändra den hela tiden för att man har en idé och tror att det här är 
jättebra och sen fungerar inte och då måste man tänka om. […] Sen få man inte glömma ute 
miljön det är ju, det gör vi lätt, men det är ju också samma där […] ute miljön måste också vara 

inspirerande, inte bara gå ut och tror att de ska börja leka bara för att man är ute.  

Karin påpekar i citatet ovan att hon anser vara betydelsefullt att som pedagog verkligen 
kunna anpassa miljöer utifrån vilka barn som finns i en barngrupp för tillfället för att dem 
ska få maximalt lärande och utvecklingsmöjligheter. Hon beskriver att pedagogerna borde 
kunna läsa av barns beteende för att förstå när miljön behöver förändras. Vidare 
poängterar hon att pedagogerna ska våga ändra i den så fort de ser att miljön inte fungerar. 
Samtidigt som hon belyser att även utemiljön ska vara inspirerande, tilltalande och 
anpassad just för de barnen som ska nyttja den. Ida lyfter under intervjun att hitta rätt 
utmaningar för barnen som en stor utmaning för henne då hon anser det vara av betydelse 
att kunna stimulera alla barn och hitta saker som alla trycker om. Vidare påpekar hon att 
barnen tröttnar om miljön inte är lockande.  

Analys 

Resultaten ovan tolkar vi utifrån ett relationellt perspektiv då pedagogerna lyfter 
betydelsen av att se miljön som en påverkan för vem ett barn kommer att bli. När de 
uppger vilka utmaningar dem anser finnas i arbetet med den pedagogiska miljön och inte 
nämner att barn i behov av stöd är svårt att bemöta utan anser att t.ex. ekonomiska eller 
organisatoriska faktorer försvårar deras arbete, tolkar vi återigen detta tyda på ett 
relationellt perspektiv. Ytterligare kan vi tolka pedagogernas svar som att de är medvetna 
om intra-agerandet mellan de olika aspekter som lyfts som en utmaning och deras 
möjlighet att arbeta med den pedagogiska miljön för att erbjuda barnen rätt stöd. 

Pedagogernas syn på vilka barn som anses vara i behov av stöd 

Pedagogerna anger liknande definitioner på vilka barn de anser vara i behov av stöd 
eftersom de flesta uttrycker att alla barn kan vara i behov av stöd någon gång i sina liv. 

Under intervjun understryker Mia att barnen beter sig olika i olika miljöer och uttrycker 
att:  

Som barn är man inte utan som barn blir man. I vilka sammanhang man hamnar i. Det handlar 
ju både om personal och bemötandet. Men det handlar om den fysiska miljön också. Jag kan 
fungera jätte bra i en typ av miljö men blir totalt handikappad i en annan. 

Vidare beskriver Mia att t.ex. stora ytor kan göra att ett barn blir i behov av stöd men även 
kompetens, vilja och förmåga hos pedagoger och barngruppens sammansättning. 
Samtidigt nämner hon barn med fysiska funktionsnedsättningar och anger som exempel 
barn som sitter i rullstol eller barn med nedsatt syn eller hörsel. Vendela berättar att under 
hennes yrkesliv har hon mött barn som har svårt med socialt samspel eller barn med 
svårigheter i språket. Dessa barn nämner hon var i behov av stöd. Kristina anser att alla 
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barn behöver stöd då och då och att ”vissa behöver extra stöd i perioder utan en diagnos”. 
Hon förklarar att hon kan behöva stötta dessa barn i leken eller i sociala samspel utan att 
behöva söka resurs. Hon anger som exempel att arbetslaget haft tillgång till en extra 
pedagog efter att ett tilläggsbelopp beviljades, så att en av ordinarie pedagoger kunde vara 
med och stötta ett specifikt barn. Detta anser hon varit av hjälp och poängterar att de 
snabbt såg en positiv skillnad i barnets beteende. När Maria beskriver vilka barn hon anser 
vara i behov av stöd svarar hon att alla barn behöver stöd någon gång. Hon nämner vidare 
gråzonsbarn, barn med en diagnos eller utan samt nyanlända barn som inte har det 
svenska språket och som inte kan uttrycka vad de vill. Sofia anser att alla barn behöver 
stöd utifrån deras olikheter i den bemärkelsen att de ska få möjlighet att bli synliggjorda 
för vilka de är. Hon lyfter att skillnaden blir när hon känner att hon inte räcker till som 
pedagog och att de resurser som finns tillgängliga inte är tillräckliga för att ett barn ska få 
förutsättningarna för att kunna vara sitt bästa jag. Hon anser att då blir det ett annat behov 
av stöd och att hon känner att personalgruppen behöver stöd för att bäst kunna stödja 
dessa barn. Karin nämner barnen som har en uttalat diagnos eller funktionsnedsättning 
och barn som har svårigheter i sociala relationer. Samtidigt påstår hon att alla barn kan 
vara i behöv av stöd. Hon anger som exempel barnen som har precis fått syskon eller de 
yngsta barnen som behöver mycket socialträning för att kunna fungera i en grupp och 
beter sig tillsammans och för att kunna närma sig varandra i leken. Hon förklarar att för 
dessa barn anser hon att pedagogerna är av betydelse för att kunna vara med och stötta 
dem. Helena anser att alla barn är i behov av stöd i perioder och påpekar att pedagogerna 
ska tänka på individen och utgå ifrån det då alla barn behöver olika stöd i olika livsstadier. 
Hon berättar att för dessa barn räcker pedagogernas kunskap samt att det är deras roll att 
ge verktyg till barnen för att hjälpa dem vidare. Ytterligare beskriver hon att när det 
handlar om barn i behov av särskilt stöd behövs andra insatser enligt henne.  När Ida 
berättar om sin syn på barn som behöver stöd beskriver hon att det kan handla om olika 
barn. Hon nämner de barnen som inte klarar av att vara i en grupp, barn som behöver ha 
hjälp att komma in i lekar, barn som har svårt med språket eller med rörelse och 
utåtagerande barn.  

Analys 

I resultatet framkommer att några pedagoger påpekar att barn blir i behov av stöd och inte 
är i behov av stöd, beroende på miljön de befinner sig i och på vilka förutsättningar det ges. 
Vi ser likheter i hur Palla (2011) presenterar det relationella perspektivet och vårt resultat 
då båda påpekar miljöns betydelse och de möjligheter barnet får i den, som avgörande för 
vem barnet kommer att bli. Vidare vill vi understryka betydelsen av ett intra-agerande 
mellan miljön och dess möjligheter, pedagogerna och barnet. Vi menar att det finns en 
relation (intra-agerande) mellan pedagogernas val kring miljön och de möjligheter som de 
skapar för ett barn och dess utveckling och lärande. Samtidigt kan vi se att i resultatet även 
finns spår av ett kategoriskt perspektiv då en pedagog uttrycker att enligt henne finns det 
en skillnad mellan barn i behov av stöd och barn i behov av särskilt stöd. Då pedagogen 
påpekar att särskilt stöd kräver andra insatser än de som vanliga pedagoger kan erbjuda 
till barn i behov av stöd, tolkar vi därför att barn i behov av särskilt stöd blir kategoriserade 
på detta sätt. 

Specialpedagogiska insatser i förskolan 

Pedagogerna lyfter betydelsen av specialpedagogiska insatser för att kunna inkludera barn 
i behov av stöd i förskolan. 

Vendela uttrycker att de olika stödinsatser hon arbetat med har hon upplevt gynnat hela 
barngruppen oavsett behov. Vidare förklarar hon att i hennes arbetslag valde pedagogerna 
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att rikta stödinsatserna till alla barn så att ingen skulle känna sig utpekade, vilket hon 
anser skapade en tillhörighetskänsla. Samtidigt konstaterar Vendela att råd och stöd från 
en specialpedagog har varit bra för henne i de fall hon kommit till en ”återvändsgränd”. 
Maria understryker att ”alla barn gynnas av dessa stödinsatser”. Helena anser att 
pedagogerna är ”jättebra” på att se vad barn behöver samtidigt som hon uttrycker att 
begränsningar kan ligga i pedagogers kompetens eller kunskap för vilket stöd de kan 
erbjuda.  Hon hävdar att det är då specialpedagoger behövs. Hon förklarar att en 
utomstående kan komma med tips och stöd till arbetslaget då den kommer med ”nya 
glasögon”. 

Vendela berättar att i syftet att inkludera barn i behov av stöd i den pedagogiska miljön 
anser hon vara av vikt att utforma miljön utifrån dessa barns svårigheter. Hon anger som 
exempel för barnen med språksvårigheter teckenstöd och stödbilder för att kunna uttrycka 
sig. Vidare nämner hon aktivitetstavlan där bilder visar det som ska hända under dagen för 
att stödja de barn som har svårt med övergångar mellan aktiviteter. Hon anser det vara 
betydelsefullt att ha en tydlighet i sina handlingar och arbetssätt för att barnen som 
behöver stöd ska kunna få de bästa förutsättningarna. Kristina uttrycker att ett bildschema 
kan skapa inkludering och trygghet för de barnen som har svårigheter i övergångar då hon 
anser att tack vare bildschemat vet dessa barn vad som ska hända härnäst. Maria 
poängterar miljöers anpassningar som viktiga för barn i behov av stöd och anger som 
exempel att barn måste sitta ergonomiskt för att kunna koncentrera sig. Samtidigt som 
hon lyfter vikten av struktur i arbetet och rutiner i verksamheten, för att kunna förbereda 
dessa barn. Hon anser att genom att kunna förbereda ett barn på det som ska hända, kan 
barnet få ett ”försprång” för att kunna delta på lika villkor. Hon arbetar bl.a. med 
bildschema, stödbilder och teckenstöd för att skapa inkludering av barn i behov av stöd.  

Analys 

I ovan presenterat resultat framkommer att specialpedagogiska insatser anses vara av vikt 
för pedagoger i syftet att inkludera barn i behov av stöd i förskolan samt att genom att rikta 
stödinsatser till hela barngruppen blir inga barn utpekade. Vi tolkar detta som att det 
fortfarande finns spår av det kategoriska perspektivet i förskolan eftersom dessa pedagoger 
inte hade kunnat arbeta med specialpedagogiska insatser i den vanliga verksamheten om 
de inte hade fått råd från specialpedagoger i tidigare arbetserfarenheter. Samtidigt som vi 
tycker att pedagogerna som valt att rikta dessa insatser till hela barngruppen och därför 
skapat ett nytt arbetssätt, har ett relationellt perspektiv. Även här anser vi att pedagogerna 
visar en medvetenhet av inta-agerandet mellan deras sätt att erbjuda stöd och de 
inkluderingsmöjligheter barnen får. 

Betydelsen av pedagogers förhållningsätt för att kunna skapa inkludering av 
barn i behov av stöd 

Pedagogerna beskriver att deras förhållningsätt är av vikt för att kunna stödja och 
inkludera barn i behov av stöd då de lyfter att pedagogerna ska anse att det är miljön som 
kan inverka på om barn blir i behov av stöd.  

Kristina beskriver att när det handlar om ett barn i behov av stöd anser hon att det är 
viktigt att ”Vara med barnen och bland” för att kunna bekräfta och avstyra utan att 
utmärka barnet. Hon lyfter betydelsen av att vara närvarande som pedagog för att kunna 
stödja barnet i det sociala samspelet så att inte barnet får en negativ roll i gruppen utan får 
en möjlighet att känna sig sedd. Mia påpekar vikten av att som pedagog utgå ifrån ett 
relationellt perspektiv istället för ett kategoriskt i bemötandet av barn i behov av stöd. 
Under intervjun beskriver Mia att hon är influerad i sitt arbete av sin specialpedagogiska 
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utbildning och uttrycker att ”Det handlar om sättet att tänka. Det är inte barnet som äger 
problemet utan det är verksamheten som äger problemet”. Karin anser att pedagogernas 
förhållningsätt och inställning är av vikt i sitt arbete då hon svarar att:  

Förhållningsättet och inställningen hos pedagogerna som är jätteviktigt nästan viktigaste i 
egentligen. Och det är att vi aldrig får särskilja barnen när vi pratar om dem utan vår attityd och 
vår inställning till det här barnet är ju jätteviktigt för att, om vi inte särskiljer barnet på något 
sätt eller då blir det naturligt för barnen också att inte särskilja dem.  

Hon betonar vidare vikten av att som pedagog kunna närma sig barn i behov av stöd. Hon 
beskriver att det kan göras genom att ta hänsyn till barnets intresse samt påpekar att 
pedagogerna ska fokusera på barnets styrkor och vad de klarar av och inte på svagheterna 
och vad de inte klarar av. Maria betonar att ”ett bra samarbete med de övriga pedagogerna 
är viktigt!”. Hon beskriver att om övriga pedagoger inte har förmåga eller vilja att utföra 
stödinsatser riskerar ett barn i behov av stöd att bli exkluderat från den ordinarie 
verksamheten. Helena anser att pedagogers barnsyn och förhållningsätt är av betydelse för 
att inkludera barn i behov av stöd. Hon påstår att ”om pedagogerna är trygga med 
läroplanen för förskolan och lever efter den så får pedagogerna alla med sig. Gör vi det, så 
ser vi alla barn”. Under intervjun framkommer att Sofia anser att inkludering av barn i 
behov av stöd handlar om att se att alla barn får en plats i gruppen, att alla barn får samma 
förutsättningar och samma möjligheter. Hon utrycker att i detta arbete är både 
pedagogerna och miljön ett verktyg. Hon lyfter vikten av att tänka om som pedagog då ett 
barn anses ha hamnat i en negativ spiral med negativa uppmärksamhet. Hon påpekar att 
det är pedagogernas uppgift att lyfta det barnet i gruppen genom att uppmärksamma 
barnets andra sidor och genom att försöka höja barnet status.  

Analys 

Resultatet visar att pedagogerna anser sina förhållningsätt och inställningar som viktiga 
faktorer för ett barn i behov av stöds inkluderingsmöjligheter i förskolan, vilket vi tolkar 
vara ett tecken på ett relationellt perspektiv. Ytterligare poängteras i resultatet betydelsen 
av miljöer där barn i behov av stöds intresse tillvaratas för att uppmärksamma dessa barns 
styrkor för övriga barn. Detta menar vi vara i likhet med Pallas definition av vad ett 
relationellt perspektiv är. Återigen anser vi att pedagogerna visar en medvetenhet av intra-
agerandet mellan dem, sina förhållningsätt, miljön och barnens inkluderingsmöjligheter. 

Betydelsen av pedagogers arbetssätt för att kunna skapa inkludering av barn i 
behov av stöd 

Pedagogerna beskriver att en tydlighet i deras arbetssätt och i verksamheten ska finnas för 
att barn i behov av stöd ska få möjlighet till inkludering. 

Kristina nämner trygghet och struktur i verksamheten som något viktigt i sitt arbete och 
beskriver att rutiner är lika med trygghet enligt henne. Vidare berättar Kristina att i hennes 
arbete är av vikt att kunna som pedagog ligga steget före så att hon hinner se och bromsa 
de barn som behöver stöd. Hon lyfter personaltäthet som en förutsättning för att hinna 
göra detta. Hon anger att det gånger de varit fyra i arbetslaget, då förskolan fått ett 
tilläggsbelopp beviljat, hann hon och hennes kollegor vara med barnen, höja barnens 
status samt ligga steget före så de hela tiden kunde vara ”barnets röst och hjärna”. 
Samtidigt påpekar Kristina att det är ”Tragisk att det måste finnas en diagnos för att kunna 
bli fyra pedagoger”. Maria poängterar att pedagogerna ska vara med barnen i leken för att 
kunna höja ett barn i behov av stöds status samt för att kunna locka in andra barn i leken 
och visa att de inte ska vara rädda för barnet. Vidare beskriver hon att materialet ska 
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introduceras genom leken och att pedagogerna ska vara med i leken som stöd i början för 
att sedan backa.  

Karin anser att miljön kan vara ett verktyg att använda för att försöka få flera barn att 
mötas. Hon beskriver att genom att utgå ifrån ett intresse som finns hos ett barn i behov av 
stöd kan pedagoger väcka andra barns nyfikenhet för detta barn. Vidare problematiserar 
vidare förskolans system när hon uttrycker att:  

I förskolan möts ju alla barn […] om man jämför med skolan där det finns särskolan och 
träningsskolan […] men på förskolan så inte riktigt alla barn kommer inte till förskolan men 
många barn gör ju det. De möts på ett helt annat sätt i förskolan än vad man gör i skolan.  

Karin betonar att i arbetet med att inkludera barn i behov av stöd får det inte bara vara en 
rumslig inkludering dvs. att finnas inom fysiska väggar, utan anser att barnet ska vara en 
självklar del i gruppen. I intervjun med Mia framkommer att inkludering innebär för 
henne att verksamheten ska anpassas efter varje barns behov istället för att barnen ”ska 
fostras in i verksamheten”. Hon har upplevt att det innebär en ”tankevända” för många  
pedagoger. Vidare påpekar hon att det ”Finns inga specialförskolor, det kanske skulle 
behövas för vissa barn men jag tror att för att det allra flesta barn har vi jättebra 
möjligheter att skapa en god miljö […] En förskola för alla”. Helena uttrycker när hon 
beskriver hur hon arbetar för att inkludera barn i behov av stöd att för de flesta barn 
”räcker vi pedagoger” samtidigt poängterar hon att det kan handla om behov av särskilt 
stöd vilket innebär enligt henne andra insatser. Ida uttrycker det vara svårt att sätta ord på 
vad hon gör för att stödja och inkludera barn i behov av stöd och säger ”jag bara gör”. Hon 
beskriver vidare att hon anser att pedagogerna ska vara närvarande för barn i behov av 
stöd för att kunna erbjuda rätt stöd hela tiden. Hon berättar att ”Vi delar upp oss i rummen 
så att vi är för alla barn och hinner stoppa saker. Så vi kan hjälpa om det skulle behövas, vi 
skapar en trygghet. För alla. Vissa behöver kanske mer än andra”. Vidare betonar hon att 
pedagogerna ska kunna avgöra när de behöver ingripa så att barnen ska få möjlighet att 
lära sig hantera t.ex. konflikter på ett självständigt sätt. Ida lyfter att i bemötandet av barn 
som är i behov av stöd är det av relevans att kunna behålla lugnet, ”Lugn skapar lugn”. 
Under intervjun nämner hon att genom indelning i små grupper får dessa barn större 
stödmöjligheter. Hon hävdar att pedagoger ska prova olika arbetssätt när de insett att ett 
sätt inte fungerar för barnet. Sofia understryker att pedagoger ska forma miljöer utifrån 
barn i behov av stöds intresse. Hon anser att då kan dessa barns styrkor och intressen bli 
uppmärksammade för de övriga barnen. Hon påstår att på detta sätt kan barnen som har 
hamnat in en negativ spiral blir stärkta och lyfta så att övriga barn får en positiv bild av 
dem.  

Analys 

Pedagogerna som lyfter skillnaden mellan skolan och förskolan kan vi tolka utgå både 
utifrån ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv. Vi menar att när de uttrycker det vara 
negativt kan detta tolkas utifrån ett kategoriskt perspektiv eftersom de uttrycker att det är 
negativt att särförskolor inte finns. När de istället lyfter att de anser det vara positivt har de 
ett relationellt perspektiv då de poängterar att alla barn ska kunna inkluderas i den vanliga 
förskoleverksamheten. Ytterligare ser vi att ett intra-agerande mellan pedagogernas 
förhållningsätt och inställning samt miljöer där barn i behov av stöds intresse tillvaratas 
blir avgörande för att ett barn i behov av stöd ska kunna få inkluderingsmöjligheter. Vi 
menar att om inte ett intra-agerande finns mellan pedagogernas förhållningsätt och val 
kring miljön och barnet, kan det finnas en risk att barn inte få de bästa 
inkluderingsmöjligheterna. 
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4.2 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att i begreppet pedagogisk miljön inbegrips fysiska miljön, att 
pedagogerna ska ha en tanke bakom sina val och att den förstås vara överallt både inne och 
ute. Vidare framkommer att en pedagog anser att miljön blir ett konkret verktyg som 
pedagoger kan arbeta med för att läroplanen och styrdokumenten ska bli levande i 
praktiken. Samtidigt som det lyfts att en annan pedagog anser att även material, hur 
pedagoger möblerar, vad de väljer att ha framme, barns intresse och barns behov ingår i 
den pedagogiska miljön. Dock visar det sig att endast tre pedagoger innefattar både den 
fysiska miljön och pedagogernas förhållningsätt i sin definition av vad den pedagogiska 
miljön är för dem. Vidare visar resultatet att miljön ska vara föränderlig utifrån nuvarande 
barngruppens intresse, att den ska vara tilltalande för barnen, att den ska uppfylla ett syfte 
och att pedagogerna ska ta hänsyn till barns intresse i utformningen av den pedagogiska 
miljön. Resultatet visar att det finns utmaningar i detta arbete vilka framkommer vara 
ekonomiska faktorer, organisatoriska faktorer, pedagogernas förhållningsätt till de 
ramfaktorer som försvårar deras arbete, digitalisering, tidsbrist samt att kunna erbjuda en 
miljö verkligen anpassad för att barnen ska få maximala möjligheter till lärande och 
utveckling.  

I resultatet framkommer att de flesta informanter hade en gemensam syn på vilka barn de 
ansåg vara i behov av stöd vilket innebar att barn i behov av stöd anses kunna vara alla i 
vissa perioder, med eller utan en diagnos. Emellertid framgår att en informant svarade 
utifrån de barnen som hon mötts hittills. Dock visar resultatet att endast två informanter 
påpekar att barn blir i behov av stöd och inte är i behov av stöd, beroende på miljön de 
befinner sig i och på vilka förutsättningar det ges. Något som uppmärksammats i resultatet 
är att en informant visade sig ha liknande syn på vilka barn hon ansåg vara i behov av stöd 
som de övriga informanterna, samtidigt som det framkom att hon gjorde en skillnad 
mellan dessa barn och barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare framkommer 
specialpedagogiska insatser vara av vikt för både barn och pedagoger i syftet att inkludera 
barn i behov av stöd i förskolan. Resultatet visar att dessa stödinsatser gynnar hela 
barngruppen oavsett behov samt att råd och stöd från en specialpedagog är bra för de 
pedagoger som har funderingar och är osäkra kring hur de ska bemöta ett barn i behov av 
stöd på bästa sätt. Vidare framgår att genom att rikta stödinsatser till hela barngruppen 
blir inga barn utpekade. I resultatet lyfts att även en tydlighet i pedagogers handlingar och 
arbetssätt är nödvändigt för att barnen som behöver stöd ska kunna få de bästa 
förutsättningarna samt att en struktur ska förekomma för att alla barn ska få möjlighet att 
kunna delta på lika villkor tack vare att de blir förberedda för vad som kommer att hända. 
Resultatet visar att för att kunna skapa inkluderingsmöjligheter för barn i behov av stöd i 
förskolan ska pedagogerna förhållningsätt och inställning anses som viktiga faktorer. 
Emellertid framgår att pedagogerna bör vara närvarande för att kunna bekräfta och 
avstyra dessa barns handlingar samt för att kunna fokusera på barnens styrkor och vad de 
klarar av och inte på svagheterna och vad de inte klarar av. Samtidigt framkommer 
betydelsen av att skapa miljöer där barn i behov av stöds intresse tillvaratas för att väcka 
övriga barns nyfikenhet för det barnet som har hamnat utanför gruppen eller i en negativ 
spiral. Däremot påpekas i resultatet av två informanter att till skillnad från skolan finns det 
inga särförskolor för barnen som visar sig behöva stöd vilket lyfts kunna vara både negativt 
eller positivt för systemet enligt dem. Vidare visar resultatet att ramfaktorer som 
personaltäthet och att inte ha möjlighet att indela en barngrupp i mindre grupper är 
begränsande för pedagoger för att kunna skapa de bästa inkluderingsmöjligheterna. Dock 
framkommer att om pedagogerna är tillräckligt trygga med läroplanen för förskolan och 
verkligen lever efter den, så inkluderas alla barn oavsett behov. 
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuterar vi resultatet och studiens valda metod. Därefter kommer 
avsnitt om studiens slutsats, studiens betydelse samt där förslag på framtida forskning 
presenteras. 

5.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuterar och sammanställer vi studiens resultat med utvald tidigare 
forskning och besvarar studiens forskningsfrågor. 

Hur arbetar pedagogerna med den pedagogiska miljön i förskolan? 

I tidigare forskning framgår att Nordin-Hultman (2004) förhåller sig till begreppet den 
pedagogiska miljön och innefattar rummet, material samt de regler som råder kring dem i 
den. I vårt resultat framkommer att endast två av informanterna gav en liknande definition 
av vad den pedagogiska miljön är. De övriga visade sig inte lyfta förhållningsättet som 
något som innefattas i den pedagogiska miljön. Vidare framkommer i Skolverket (2016b) 
betydelsen av att hålla förskolemiljöer föränderliga utifrån barns intresse och 
förutsättningar för att främja deras lärande och utveckling. Samma aspekt lyfts även i vårt 
resultat som en viktig del i pedagogernas arbete, då det framkommer att pedagogerna ska 
arbeta för att miljöer är föränderliga utifrån barngruppens förutsättning och intresse. 
Samtidigt som det framkommer att pedagogerna ska ha en medvetenhet och en tanke 
bakom hur de valt att skapa och hålla miljöerna levande. Vi anser att detta resultat blir av 
vikt i förhållande till Nordin-Hultman (2004) som påpekar att utifrån sina observationer 
har hon sett att barnens sätt att vara förändras beroende på vilken situation de befinner sig 
i, vilket material som erbjuds och hur miljön är reglerad. Mot bakgrund av Barad (2003) 
och Lenz Taguchi (2011, 2012) som argumenterar för att människor och ting påverkar 
varandra ömsesidigt, vill vi understryka betydelsen av att hålla miljön föränderligt och 
levande utifrån varje barns intresse och behov. Samtidigt som vi vill lyfta att pedagogernas 
val kring hur de väljer att möblera och vilka material de väljer att erbjuda kommer att ha 
en påverkan på ett barns varande och på dess möjlighet att vara sitt ”bästa jag”. Vidare 
påpekas att det finns aspekter som försvårar och begränsar detta arbete i resultatet. Här 
ansåg vi vara intressant att två informanter lyfte utmaningen i att kunna erbjuda och skapa 
rätt stimulans till maximalt lärande och att en annan informant lyfte digitalisering som en 
utmaning i arbetet med den pedagogiska miljön. Vi tror att detta resultat kan bero på det 
som Nordin-Hultman (2004) påpekar om att kunskapskraven har ökat i förskolan. 

Begreppet inkludering förklaras beteckna att individers olikheter ska vara utgångspunkt i 
verksamhetsutformningen (Carlsson, & Nilholm, 2004; Nilholm, 2006; Nilholm, 2007). I 
resultatet visas att för att kunna skapa inkluderingsmöjligheter för barn i behov av stöd i  
förskolan ska pedagogernas förhållningsätt och inställning anses vara viktiga faktorer. 
Nilholm (2006) vidhåller att ”se inkludering som en process snarare än ett tillstånd” (s. 
16). Samtidigt poängteras i resultatet att pedagogerna ska vara närvarande för att kunna 
bekräfta och avstyra barn i behov av stöds handlingar samt för att kunna fokusera på deras 
styrkor. En möjlig förklaring till varför pedagogerna tenderar att fokusera på vad barnen 
klarar av och inte, kan vi hitta i Nordin-Hultman (2004) som påpekar att kunskapskraven 
har ökat i förskolan och att alltfler pedagoger därför tenderar att tidigt bedöma barns 
starka och svaga sidor. Vidare framkommer i resultatet att för ökade 
inkluderingsmöjligheter är det av betydelse att skapa miljöer där barn i behov av stöds 
intresse tillvaratas. På detta sätt påpekas att övriga barns nyfikenhet kan väckas för det 
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barnet som har hamnat utanför gruppen eller in en negativ spiral. Samtidigt som vi anser 
detta ge en verklig möjlighet att få bli sitt ”bästa jag” för barn i behov av stöd genom att 
anpassningarna görs. Mot bakgrund i Björck-Åkesson (2014) och i Nordin-Hultman 
(2004) vill vi utifrån vårt resultat understryka relationen mellan den pedagogiska miljön 
och ett barn i behov av stöds inkluderingsmöjligheter. Ytterligare visas i vårt resultat att 
några informanter funderar kring varför det inte finns särförskolor på det sätt som det 
finns särskolor. I Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) understryks att inom 
lagstadgade dokument benämns begreppet inkludering medan inom styrdokument av 
tyngsta lagliga vikt inte benämns lika tydligt. Detta beskriver de visa att Sverige inte är ett 
så inkluderande land som det brukar påstås, samtidigt som de ifrågasätter särskolor då det 
ska vara en skola för alla.  

Hur ser pedagogerna på inkluderingsmöjligheter av barn i behov av stöd inom 
förskolan?  

I resultatet visas att de flesta informanter hade en gemensam syn på vilka barn de ansåg 
vara i behov av stöd då de beskrev att barn i behov av stöd kan vara alla barn i vissa 
perioder, med eller utan en diagnos. Sandberg m.fl. (2010) lyfter att pedagogernas syn blev 
avgörande för vilka barn de ansåg vara i behov av särskilt stöd. Dock visar resultatet att 
endast två informanter påpekar att barn blir i behov av stöd och inte är i behov av stöd, 
beroende på miljön de befinner sig i och på vilka förutsättningar det ges. På liknande sätt 
argumenterar Nordin-Hultman (2004) för att barnen får ett förändrat beteende beroende 
på den miljön de befinner sig i. Samtidigt betonas att ett barns behov av stöd kan uppstå 
p.g.a. miljöns utformning, pedagogers förhållningsätt eller förskolans aktiviteter (Björck-
Åkesson, 2014; Skolverket, 2014). Pedagogernas förhållningsätt och syn på vilka barn de 
anser vara i behov av stöd eller särskilt stöd blir av betydelse för dessa barns möjligheter 
till stöd (Björck-Åkesson, 2014; Sandberg m.fl., 2010). Palla (2011) påpekar vikten av att se 
miljöns utformning och pedagogernas förhållningsätt som något som kan påverka om ett 
barn blir i behov av stöd snarare än barnets förmågor. Något som ytterligare 
uppmärksammats i resultatet är att en informant visade sig göra skillnad mellan barn i 
behov av stöd och barn i behov av särskilt stöd då det beskrevs att för särskilt stöd krävs 
andra insatser än vad det krävs för barn i behov av stöd. Detta kan tolkas som ett uttryck 
för ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2007). I vårt resultat framkommer att 
pedagogerna ska vara medvetna över vilka konsekvenser deras förhållningsätt kan få för 
ett barn i behov av stöd inkluderingsmöjligheter. Vi vill lyfta betydelsen av detta resultat 
mot bakgrund av Barad (2003) och Lenz Taguchi (2011, 2012) som redogör för att 
människor och ting påverkar varandra ömsesidigt och därför inte kan särskiljas.  

Resultatet visar att specialpedagogiska insatser och en tydlighet i pedagogers handlingar 
och arbetssätt anses vara av vikt för pedagogerna i syftet att inkludera barn i behov av stöd 
i förskolan. Detta då de lyfter det vara av vikt att få råd och stöd från en specialpedagog när 
de har funderingar och är osäkra kring hur ett barn i behov av stöd ska bemötas på bästa 
sätt. Vi ser likheter i hur pedagogerna tänker kring deras behov av stöd i sin yrkesroll och 
Nilholms (2007) kompensatoriska perspektiv där det anses att en individs behov behöver 
kompenseras för. Samtidigt visar pedagogerna att de utgår ifrån ett relationellt perspektiv 
då de hävdar att det är dem som behöver kompensera deras kunskaper och inte att det är 
barnet som behöver kompenseras. Samma resultat förekommer i Palla (2011) då det 
påpekas att det är när ett barn har brutit de förväntade beteenden och betett sig 
annorlunda jämfört med andra barn i gruppen, som pedagogerna har uttryckt behovet av 
specialpedagoger för att kunna få stöd i hur de ska bemöta barnet. Ytterligare framgår i 
resultatet att pedagogerna har sett att genom att rikta stödinsatser till hela barngruppen 
blir inga barn utpekade. Detta lyfts även av Gustafson och Hjörne (2015) som en 



22 

 

betydelsefull aspekt att tänka på för att alla barn ska gynnas och blir inkluderade i den 
kontext där de befinner sig i.  

I Sandberg m.fl. (2010) argumenteras för att rätt stöd till personalen kan vara viktigare än 
ökad personaltäthet i syftet att inkludera barn i behov av stöd. Tvärtom visar vårt resultat 
att ramfaktorer som ökad personaltäthet och möjligheter att indela en barngrupp i mindre 
grupper är avgörande för att pedagoger ska kunna skapa de bästa 
inkluderingsmöjligheterna. På liknande sätt lyfter Gustafson och Hjörne (2015) att 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd blev möjligt genom att sätta in två ordinarie 
lärare i klassrummet istället för en elevassistent. På detta sätt anser författarna att eleverna 
kunde inkluderas i den ordinarie undervisningen. Samtidigt presenteras i Skolverket 
(2016a) att antalet barn i en grupp anses påverka förskollärarens möjligheter till att 
erbjuda barn rätt stöd, stimulans och möjlighet att bli hörda. Vi tycker att detta stödjer vad 
vi kommit fram till i vårt resultat. Vidare lyfts även i vårt resultat att om pedagogerna är 
tillräckligt trygga med läroplanen för förskolan och verkligen lever efter den, så blir alla 
barn inkluderade oavsett behov.  

Slutliga reflektioner 

Efter en analys av resultatet såg vi att några av informanterna uttryckte begreppet 
förhållningsätt tydligt i sina svar medan andra gjorde det på ett sätt som skulle kunna tyda 
på att de pratade om förhållningsättet fast de inte använde det ordet. Detta såg vi då de 
uttryckte att pedagogerna ska ha en tanke bakom sina handlingar och val i förhållande till 
miljön. Vi undrar om det kan bero på att de inte hann reflektera färdigt under intervjun 
eller om det kan bero på att de anser att en tanke bakom sina val inte är en del av deras 
förhållningsätt. Vidare framgår i vårt resultat att i begreppet den pedagogiska miljön 
inbegrips även fysiska miljön, att miljön blir ett konkret verktyg som pedagoger kan arbeta 
med och att barns intresse och behov ingår i den. Detta kan tolkas som att pedagogerna 
anser att den pedagogiska miljön till stor del handlar om den fysiska miljön. Samtidigt som 
de lyfter barns intresse och behov som del i den vilket kan tyda på att de innefattar mer än 
enbart den fysiska miljön i begreppet. På liknande sätt funderar vi på om några av 
informanterna tolkade begreppet den pedagogiska miljön vara detsamma som 
lärandemiljön då flera svar handlade om att den är överallt där barn lär sig. Vidare fick vi 
syn på betydelsen av relationen mellan pedagogernas förhållningsätt och arbetssätt och de 
stödinsatser som en specialpedagog rekommenderat. Vi blev uppmärksamma under 
studiens gång på att det är pedagoger som ska se till att dessa insatser blir levande och en 
del i deras arbetssätt och inte specialpedagogen. Vi undrar därför hur och om detta kan 
påverka ett barn i behov av stöds inkluderingsmöjligheter? Vidare visas i vårt resultat att 
en informant upplever det vara svårt att sätta ord på sin kunskap då hon uttrycker att ”jag 
bara gör”. Vi anser det vara av relevans för pedagoger att kunna reflektera och motivera 
sina val i sitt arbete, för sig själva men även för dem som en del i ett arbetslag. Efter 
analysen av vårt resultat kan vi även konstatera att ingen av våra informanter nämnde och 
ansåg att de regler som de väljer att sätta och upprätthålla i miljön är en del av den 
pedagogiska miljön och har inverkan för hur barnet blir i förskolan. En ytterligare 
fundering dök upp när vi analyserade vår empiri och såg att informanterna uttryckte att de 
inte hinner förändra miljöer och erbjuda rätt stöd och stimulans till de barn som de anser 
vara i behov av stöd p.g.a. tidsbrist. Vi funderar på om pedagogerna syftade till att det är 
ekonomiska restriktioner som har inneburit att antalet barn per grupp har ökats snarare 
än tidsbrist. Slutligen vill vi argumentera för att utifrån vår studies resultat tyder det på att 
verksamma pedagoger innefattar olika innebörder i ett och samma begrepp vilket kan bero 
på att det inte finns en tydlighet i det gemensamma yrkesspråket. Samtidigt funderar vi på 
om det finns en relation mellan pedagogernas sätt att uttrycka sig på och det som vi såg i 
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vissa av de styrdokumenten som pedagogerna ska förhålla sig till där det används olika 
begrepp för att syfta till samma aspekt. På liknande sätt lyfter Nilholm (2007) att forskare 
väljer att använda begreppet delaktighet som en synonym till begreppet inkludering. 
Sandberg och Eriksson (2010) använder begreppet delaktighet på ett sätt vi tror kan likna 
begreppet inkludering. Vi undrar om författarna menade delaktighet eller om det verkligen 
finns en otydlighet kring dessa begrepps innebörd? Vilket kan stödja vår tanke om att 
samma begrepp används olika i olika texter. 

5.2 Metoddiskussion  

Valet av en kvalitativ studie (Bryman, 2011) gav oss möjligheten att analysera 
informanternas svar djupare för att besvara studiens forskningsfrågor. Vidare kan vi 
konstatera att valet av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) gav oss möjligheten 
att utgå ifrån redan fastställda frågeställningar med möjligheten att även ställa följdfrågor i 
de fall vi upplevde att vi behövde ytterligare förklaringar kring informanternas svar. Valet 
att lägga stor vikt på vilka frågor vi skulle välja och på vilket sätt vi skulle ställa dem gav oss 
mer trygghet inför intervjuer och gjorde det möjligt att få relevanta svar under en relativt 
lagom långt tid då de flesta intervjuer pågick i ungefär trettio minuter. Under analys och 
transkription av samlad data visade det sig vara en fördel att vi fått så relevanta svar i de 
tidsramarna då vi inte behövde sålla bort alldeles för mycket data samt att beslut om att 
transkribera endast relevanta delar togs. 

I denna studie visade det sig att i förväg skickade frågeguider (bilaga 2, 3) blev av hjälp vid 
intervjuerna då informanterna redan visste vad som skulle beröras vilket innebar att de 
kunde ge grundliga svar och att de upplevdes som trygga i sitt deltagande. Vi upplevde att 
det inte fanns skillnader i sättet att svara på frågor mellan de informanter som fått 
frågeguide i förväg och de som inte fått det. 

Vid intervjuerna tillfrågades informanterna om de tillät oss att göra en röstinspelning av 
intervjuerna som det även framgick i vårt missivbrev (bilaga 1). Vi upplevde att likheter 
mellan vårt val att spela in intervjuerna och det som Bryman (2011) beskriver att 
röstinspelningar kan bli av hjälp för att analysera flera intervjuer samtidigt som det kan 
påverka informanternas svar eller deras deltagande fanns. Under vissa intervjuer upplevde 
vi inte informanterna som påverkade av att röstinspelning gjordes medan i andra fall 
upplevde vi att informanterna blev påverkade av det. Ändå visade det sig att informanterna 
svarade på ett annat sätt så fort röstinspelningen stoppades de flesta fall vilket upplevdes 
som att de blev mer bekväma. I ett fall tilläts vi inte att utföra röstinspelningen utan 
erbjöds möjligheten att ta del av informantens skriftliga anteckningar vilket blev värdefullt 
för oss under analysen av samlad data.  

Däremot upplevde vi att möjligheten att även utföra observationer och inte endast förlita 
oss på pedagogernas svar kunde ha varit av mer värde för vår studie. Vi menar att om vi 
kunde observerat hur pedagogerna arbetar i praktiken, hade vi fått möjligheten att 
analysera deras ord och deras agerande och på så sätt analyserat om det fanns eventuella 
skillnader eller likheter dem emellan. Samtidigt valdes observationerna bort medvetet då 
ramarna för det självständiga arbetet angav 8-10 intervjuer eller 4-5 intervjuer och 4-5 
observationer. Vi ansåg därför vara av mer relevans att få in 8 röster istället för att få in 
några röster och några observationer. Ytterligare anser vi skulle varit av betydelse att även 
försöka få in barns perspektiv genom intervjuer, i de fall ålder tillät, och genom 
observationer.  
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Slutligen vill vi lyfta betydelsen av att ha utfört hela arbetet tillsammans vad gäller 
planering, litteratursökning, utförandet av intervjuer samt att vi skrivit all text tillsammans 
som en gemensam produkt. Detta menar vi blev tidskrävande samtidigt som det upplevdes 
vara värdefullt då vi båda kunde vara lika delaktiga i tolkning och analys av samlad data. 
Samtidigt upplevde vi vara positiv att hela studien ägs av oss båda studenter från början till 
slut. 

5.3 Slutsats 

Studien visar att pedagogerna inbegriper olika saker i begreppet den pedagogiska miljön. 
Vidare lyfts att de flesta pedagoger har en gemensam syn på vilka barn de anser vara i 
behov av stöd och att de påpekar finnas olika ramfaktorer som försvårar deras arbete. En 
annan aspekt som betonas i studien vara av vikt är att pedagoger ska anse den pedagogiska 
miljön vara ett verktyg för att kunna skapa inkluderingsmöjligheter för barn i behov av 
stöd i förskolan. Samtidigt som det påpekas att genom att anpassningarna görs i den 
pedagogiska miljön kan dessa barn få möjligheten att bli sitt ”bästa jag”. Därefter 
framkommer i studien att pedagogernas förhållningsätt och medvetenhet om sina egna 
kunskaper är av vikt för att kunna bemöta och stödja barn i behov av stöd. Ytterligare lyfts 
i vårt resultat att pedagogerna som valt att ha specialpedagogiska insatser som en del i sitt 
arbetssätt anser att det gynnat hela barngruppen. Vår slutsats är att den pedagogiska 
miljön ska anses vara ett viktigt verktyg för att kunna skapa inkludering av barn i behov av 
stöd i förskolan. 

5.4 Studiens betydelse 

Denna studie anses vara av relevans för verksamma pedagoger i förskolan då den berör en 
viktig aspekt där det visas att pedagogernas förhållningsätt och fysiska miljöns utformning 
har en påverkan på om barn i behov av stöd blir inkluderade i förskolan med stöd av våra 
teoretiska perspektiv. Samtidigt påpekas med denna studie att det verkade som att 
pedagogerna använde olika ord för att syfta till samma begrepp vilket kan resultera i 
oklarheter då de reflekterar tillsammans. Därför är vår förhoppning att verksamma 
pedagogerna inklusive de pedagogerna som deltagit i studien, kan få nya tankar och nya 
utgångspunkter till reflektion i deras arbetslag med stöd av vår studie. 

5.5 Framtida forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att vidare kunna undersöka vår studies resultat i en 
större utsträckning. Vi menar att genom att intervjua pedagoger och observera dem under 
en längre period i deras praktiska arbete samt genom att få möjlighet att intervjua och 
observera barn skulle vi kunna få ett bredare och mer trovärdigt resultat.  

Under studiens gång har vi först lagt märke till att i några av de styrdokumenten som finns 
till stöd för förskolans pedagoger förekommer inte begrepp som pedagogiska miljön och 
inkludering vilket förvånade oss. Vidare såg vi att det användes olika begrepp för att syfta 
till miljön i förskolan. Detta tycker vi skulle kunna vara två aspekter av relevans att kunna 
forska vidare kring för att förstå varför dessa begrepp inte förekommer och varför 
begreppet miljö skrivs fram på olika sätt.  

Vidare upplevde vi svårigheter under vår litteratursökning att hitta forskning som 
handlade om och kring inkludering av barn i behov av stöd i förskolan som är publicerad 
under de senaste tio åren. Vi anser därför att framtida forskning skulle kunna undersöka 
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hur begreppet inkludering används i förskolan samt vad pedagogerna inbegriper i det. 
Ytterligare skulle det vara intressant att forska vidare kring vad inkludering av dessa barn 
innebär i praktiken i förskolan.  

Som tidigare framkommit ska alla barn få samma möjligheter till stöd i förskolan oavsett 
behov enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b). Detta resulterar i en undran om 
varför och om det finns en mening med att en särskiljning görs mellan begreppen barn i 
behov av stöd och barn i behov av särskilt stöd? Eftersom det är pedagogernas ansvar att 
kunna bemöta, stödja och följa alla barn oavsett behov och oavsett om en resurs till barnet 
har tillsatts. Samtidigt har vi sett att begreppen används i forskning och i olika 
styrdokument antigen för att särskilja olika behov eller för att inbegripa alla barn oavsett 
behov. Därför tycker vi att forskning behövs kring begreppen för att de ska förtydligas och 
bättre definieras. 
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