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Sammanfattning 
 

De senaste åren har begreppet utbildning och undervisning fått ökat fokus i förskolan. 

Samtidigt har barngrupperna ökat i storlek och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas en 

plats i verksamheten. En tydlig beskrivning av hur ett sådant inkluderande arbete ska gå till 

finns inte och pedagoger upplever att de inte har den kunskap som behövs för att bemöta barn 

i behov av särskilt stöd. Skolverket beskriver begreppet likvärdig utbildning som en 

utbildning som är tillgänglig för alla barn. Vårt syfte med den här studien är att utifrån ett 

relationellt perspektiv undersöka om pedagogerna på en Montessoriförskola respektive en 

Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola arbetar lika eller olika för att skapa en tillgänglig 

lärmiljö. Vi har en förhoppning om att det kan skapa nya perspektiv på hur ett arbete kring att 

skapa en tillgänglig lärmiljö skulle kunna gå till. 

 

Teori 

Urie Bronfenbrenner ' s ekologiska systemteori där individer och miljö påverkar varandra i en 

dynamisk, ömsesidig interaktion används som analysverktyg för studien. 

 

Metod 

Studien är en kvalitativ undersökning där fokusgrupp samt observationer använts som verktyg 

för insamling av dataunderlag.  

 

Resultat 

Resultatet visar att för att skapa en tillgänglig lärmiljö spelar grundläggande pedagogisk 

inriktning mindre roll om pedagogerna arbetar medvetet utifrån barns behov. Pedagogerna bör 

arbeta aktivt för en god sammanhållning i arbetslaget. Kommunikationen mellan pedagoger 

kring ett gemensamt förhållningsätt i arbetslaget är av vikt för att lärmiljön ska bli tillgänglig 

för alla barn. Pedagogens kompetens kring specialpedagogiska hjälpmedel underlättar för att 

möta barns behov och i större utsträckning kunna sträva efter att nå en tillgänglig lärmiljö.  

Resultatet tyder på att om ett relationellt arbetssätt upprättas i arbetslaget kan möjligtvis 

behovet av specialpedagoger ute i verksamheterna minska. 
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INLEDNING  
 

I dagens media lyfts problematiken kring sjunkande skolresultat och om Sveriges 

utbildningsform egentligen fungerar för den enskilde individen (Skolverket 2014). I Sverige 

erbjuds förskoleverksamhet från tidig ålder och i förskolan ges de första förutsättningarna att 

få en gynnsam grund inför framtida lärandet. Begrepp som utbildning och undervisning har 

fått ökat fokus i förskolans styrdokument. Det är av vikt att våra yngsta barn får en trygg start 

med medvetna pedagoger som kan stödja barnen i deras utveckling. I Läroplan för förskolan 

(Lpfö 18 rev. 2018, ss. 6 - 7) beskrivs att verksamheten ska erbjuda alla barn en likvärdig 

utbildning samt se till varje barns behov för att kunna nå sin fulla potential. Vidare beskrivs i 

8 kap. 7§ av Skollagen (SFS 2010:800) att barn som är i behov av särskilt stöd på grund av 

exempelvis fysiska eller neuropsykiatriska funktionshinder ska erbjudas en plats i förskolan. 

Ett barn i behov av särskilt stöd beskrivs som en individ som av sociala myndigheter har en 

identifierad funktionsnedsättning som exempelvis fysiska funktionsnedsättningar, Downs 

syndrom eller neuropsykiatriska nedsättningar såsom ADHD, ADD och Autism. 

Det kan också handla om ett barn som har oidentifierad nedsättning där pedagoger eller 

vårdnadshavare har uppmärksammats en utvecklingsförsening utan en fastställd diagnos. De 

här barnen kallas barn i gråzonen (Sandberg & Norling 2014, s. 45). 

 

Hur en miljö som är tillgänglig för alla barn oavsett behov ser ut är något som är något som är 

av intresse i den här studien. Ett relationellt perspektiv är ett begrepp inom 

specialpedagogiken och kan beskrivas som ett verktyg för att skapa en lärmiljö som blir 

tillgänglig för alla barn. På specialpedagogiska myndighetens hemsida (SPSM, 2014) beskrivs 

lärmiljön i förskolan som den pedagogiska, sociala, och fysiska miljön. Under vårt sökande av 

forskning kring det relationella perspektivet har vi sett att forskning saknas kring på vilket sätt 

pedagoger ute i verksamheterna arbetar för att nå en tillgänglig lärmiljö. Därför anser vi det 

vara av intresse att studera pedagogernas arbetssätt på två olika förskolor med skilda 

pedagogiska inriktningar. Vi vill undersöka om ett arbetssätt kan vara mer eller mindre 

gynnsamt för att skapa en tillgänglig lärmiljö, sett ur ett relationellt perspektiv. 
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SYFTE 
Syftet är att utifrån ett relationellt perspektiv undersöka om pedagogerna på en 

Montessoriförskola respektive en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola arbetar lika eller 

olika för att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Frågeställning 

 

• På vilket sätt arbetar pedagoger för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn? 

  

 

BAKGRUND 
Under den här rubriken presenteras bakomliggande forskning till valt studieområde samt 

beskrivningar av Montessoripedagogiken och Utvecklingspedagogiken. Inledningsvis 

presenteras och förklaras begrepp som används i den här studien. Begreppen har fler 

definitioner och därför beskrivs de efter hur begreppen tolkats för den här studien.  

Begrepp 

 

Relationellt perspektiv - Ett sätt att se omgivningens påverkan på individen. I vår studie 

används perspektivet för att förstå och tolka pedagogernas bemötande av barn. 

Tillgänglig lärmiljö - Verksamheten är anpassad av pedagogerna för att barn ska känna sig 

delaktiga och inkluderade i sociala och fysiska miljöer för att skapa förutsättningar för 

lärande. 

Pedagogiska strategier - Pedagogens olika sätt att utforma verksamheten och dess innehåll 

efter barnens behov. 

Begripliga sammanhang – Hur pedagogerna skapar en tydlig, meningsfull vardag för barnen 

att hantera och vistas i.  

Arbetslag - De pedagoger som arbetar tillsammans på en förskoleavdelning 

Olika sätt att lära - Pedagoger tar hänsyn till att barn lär på olika sätt. 

Lärverktyg - Material och utrustning som pedagogen kan använda för undervisning. 

Hjälpmedel - Konkreta verktyg. Kan användas för att underlätta barnets vardag exempelvis 

ett klädschema som beskriver i vilken ordning påklädningen sker. 

Rum för lärande - En miljö som skapar möjlighet och nyfikenhet för lärande. 

Förhållningsätt - Pedagogens inställning kring pedagogiken samt bemötande av barn och 

vuxna. 

Lärandets objekt – Begreppet ingår i utvecklingspedagogiken och menas som det objekt 

som barnen ska utvecklas och lära genom. Exempelvis i leken där lekens innehåll blir det 

lärande objektet.  

Lekarbete - Montessoripedagogikens benämning på fri lek. 

 

I studien används också begreppet pedagoger. Begreppet är valt för att beskriva alla de 

personer som arbetar med barngruppen oavsett utbildningsgrad exempelvis förskollärare, 

barnskötare eller outbildade. 
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Relationellt perspektiv 

För att individen ska förstå sig själv och andra krävs relationer mellan människor. I sociala 

relationer kan individen få förståelse för sig själv och andra. Hur individen kommer reagera i 

samspelet och hur det mötet utvecklas kan aldrig förutses och därför framstår vi olika för 

varandra. Ett relationellt perspektiv betraktar frågor och problem som något som kan uppstå i 

relationer med sin omgivning snarare än att betrakta dem som beteenden eller egenskaper hos 

individen själv. En individ ses ur det här perspektivet som beroende av sitt sociala 

sammanhang (Arnér 2009, s. 32). Att arbeta ur ett relationellt perspektiv i förskolan innebär 

att sociala miljöer och faktorer i verksamheten relateras till barnets eventuella svårigheter 

istället för barnet och dess egenskaper. Åtgärder sker i arbetslag och organisation för att 

anpassa miljön efter barnets behov (Norrström 2013, ss. 38 - 39).  

För att förtydliga det relationella perspektivets betraktelse kan ett barn beskrivas som en 

individ i svårigheter istället för en individ med svårigheter (Rosenqvist 2007, ss. 115 - 116). 

Relationellt perspektiv är ett begrepp som används främst inom specialpedagogiken. 

 

Specialpedagogik 

Tidigare har begreppet “En förskola för alla” handlat om att förskolan främst ska vara 

tillgänglig för barn med fysiska funktionsnedsättningar. Under senare år har fokus riktats mot 

den psykiska miljön och därmed har specialpedagogiken fått en större roll i verksamheten 

(Palla 2018, ss.1 - 2). 

 

Renblad och Brodin (2014, s.386) presenterar att ungefär var fjärde barn i skolan mår dåligt 

av olika anledningar och att det går längre och längre ner i åldrarna. Forskarna visar en 

problematik kring psykisk ohälsa och att den ökar desto äldre barnen blir. Ett förebyggande 

arbete i förskolan kan vara nödvändigt. 

 

Specialpedagogik är inte en metod utan ett förhållningssätt som innefattar bemötandet av barn 

i behov av särskilt stöd. Det är ett empatiskt förhållningssätt där pedagogen har förmåga att 

tona in barnets känslor för att förstå och bemöta behovet bakom känslan (Kinge 2000, s. 53). 

Det handlar om att pedagogen ska kunna utvärdera den pedagogiska miljön som erbjuds 

barnen för att kunna skapa förutsättningar för delaktighet och utveckling för varje individ 

(Lutz 2013, s.6). Konkreta hjälpmedel för att underlätta och stödja barn i sin vardag skulle 

kunna vara bilder som stöd, tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK), 

möblering eller vilket pedagogiskt material som finns tillgängligt i verksamheten. I barns 

vardag innebär det att använda hjälpmedel såsom tydliga scheman för hur dagen kommer se 

ut, tydliga rutiner och strukturer som hjälper barnen att förstå sin vardag och vad som 

förväntas av dem. Att använda specialpedagogik som verktyg har visat sig bidra till en bättre 

lärmiljö och ökade möjligheter för utveckling (Björck- Åkesson 2014, ss.32 - 33). 

  

Lindqvist (2011, s.6) presenterar att resultatet av en studie där enkäter skickats ut till 

verksamma pedagoger. Resultatet visade att drygt en fjärdedel av de pedagoger som deltog 

ansåg att de inte hade den kunskap som krävs för att bemöta barn i behov av särskilt stöd. De 

medverkande pedagogerna ansåg att det var specialpedagogens ansvar att skapa de 

förutsättningar för lärande som barn i behov av särskilt stöd behöver. 
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En tillgänglig lärmiljö 

En tillgänglig lärmiljö innebär att verksamheten är anpassad av pedagogerna för att påverka 

möjligheterna för barn att vara delaktiga samt inkluderade i både social och fysisk miljö 

(SPSM, 2014). Enligt (Nilholm 2006, se Norrström 2013, ss. 39 – 40) beskrivs att inkludering 

som begrepp ses som ett begrepp för mångfald och innebär en pedagogik som har i uppgift att 

möta alla barns olikheter.  

 

I arbetet med att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö för barn anser sig verksamma 

pedagoger i förskolan att de inte har tillräckligt med kunskap inom specialpedagogik 

(Renblad & Brodin 2014, s. 386). 

  

I dag sker ett främjande och förebyggande arbete i Sveriges kommuner tillsammans med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att utveckla lärmiljöer som är anpassade för 

att möta barn och elevers olika behov. SPSM har utvecklat ett hjälpmedel, också kallat 

utvärderingsverktyg som fungerar som stöd åt förskolor och skolor att utveckla lärmiljöerna i 

verksamheten. Materialet innehåller handledning, värdering av lärmiljön och underlag till 

handlingsplan. Det handlar om att verksamheten ska få stöd att uppmärksamma eventuella 

hinder som finns i miljön och undanröja dem. Genom att lärmiljön görs tillgänglig för alla 

barn förbättras möjlighet till deltagande, inkludering och lärande. I förskolan innebär 

lärmiljön den pedagogiska, sociala och fysisk miljön (SPSM, 2014).  

  

Pedagogisk miljö 

Pedagogisk miljö menas de samhälleliga uppdrag samt pedagogiska tankesätt som används, 

utvecklas och praktiseras i pedagogernas handlingar, arbetssätt och verksamhet (Björck- 

Åkesson & Granlund 2015, s.61). Ugaste, Tuul, Niglas och Neudorf (2014, ss.380 - 381) 

beskriver vikten av pedagogens roll att i sitt uppdrag undervisa utifrån barns erfarenheter och 

intressen. En lärandesituation som utgår från barnens perspektiv i kombination med stöttande 

pedagoger ses som en viktig förutsättning för att bemöta de riktlinjer som beskrivs i 

läroplanen. 

  

Williams, Sheridan och Sandberg (2014, ss. 233 - 235) beskriver att pedagogerna lyfter sin 

egen didaktiska roll i lärandesituationer men de anser också att samspelet i barngruppen är 

viktigt att arbeta med för att stödja barn i sin sociala kunskap. Medan det individuella barnets 

behov verkar vara i fokus för läroplanen betonar pedagogerna vikten av att ge barnen 

möjlighet att lära sig samarbeta, i synnerhet för att stärka sina kompetenser i samspel, empati 

och självförtroende. En tolkning av hur pedagogerna vill använda gruppen som verktyg är att 

den gemenskap som kan möjliggöras genom att vara en del i en grupp kan vara tillräckligt för 

barn för att få möjlighet att utveckla sina sociala kompetenser. Trots den här kunskapen 

organiserar inte pedagogerna situationer eller använder särskilda kompetenser för att stödja 

samarbete i barngruppen. I slutändan är det barnens eget ansvar att samarbeta på ett 

konstruktivt sätt. 
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Social Miljö 

Social miljö menas de relationer och utmaningar som erbjuds i verksamheten (Björck-

Åkesson & Granlund 2015, s.61). 

 

Williams, Sheridan och Sandberg (2014, ss.232 - 233) beskriver att en del förskollärare ser 

social kunskap som grundläggande för barns lärande. Pedagogerna i studien betonar vikten av 

att barn lär sig interagera, kommunicera och respektera andras åsikter än sina egna för social 

utveckling. Barngruppen lyfts som ett lärverktyg där barnen tillsammans med pedagogerna, 

utvecklar sociala kompetenser genom kommunikation och interaktion. Att interagera 

tillsammans med andra i barngruppen kan även vara ett sätt att öva och utveckla den 

empatiska förmågan samt demokratiska värderingar som verkar vara av vikt för barns lärande 

i förskolan. 

  

Ugaste, Tuul, Niglas och Neudorf (2014, ss. 375 - 376) beskriver att 82 procent av de 

pedagoger som medverkar i studien lyfter barnets delaktighet i olika aktiviteter i förskolans 

vardag som en viktig lärmiljö. Därefter lyfts den fria leken som lärsituation. När pedagogerna 

fick bedöma vad de ansåg vara de bästa förutsättningarna för barns lärande i förskolan visade 

det sig att lärarens stödjande, respektfulla och aktiva interaktion med barnen var lika högt 

värderad som den fysiska miljöns förutsättningar för lärande. Pedagogens roll att skapa 

välbefinnande och trygghet hos barnen fick också stort fokus i studien.  

Fysisk miljö 

Med fysisk miljö menas förskolans fysiska inne och utomhusmiljö såsom bland annat 

arkitektur, material, inredning, organisation, akustik och ljus (Björck- Åkesson & Granlund 

2015, s. 61). Barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas i verksamheterna och för att det här 

ska ske krävs det en miljö som är inbjudande men samtidigt lugn och rogivande. Det visuella 

lärandet är stort hos barn i behov av särskilt stöd och de har oftast lättare att lära genom det 

visuella än via exempelvis ljud. Ett exempel på en rogivande miljö kan vara att verksamheten 

är möblerad med avskärmande väggar, har stort insläpp av naturligt ljus och/eller att det finns 

ljuddämpande tyger och material. Det handlar om att arbeta med alla sinnena istället för att 

endast använda hörseln (Ahmad, Felani- Shaari, Hashim & Kariminia 2015, ss. 5 - 6). 

Montessoripedagogik 

Maria Montessori var från början Italiens första kvinnliga läkare och hon var även rektor vid 

Roms första pedagogiska institut för funktionshindrade. Hon var en världsberömd förskole- 

pedagog som startade sin pedagogik i början av 1900 - talet. Med sin pedagogik ville 

Montessori visa hur kompetent barnet är och vilka möjligheter som finns inom barnet. 

Montessori har inspirerats av Utvecklingsteorin som utgår från att barn lär i olika 

utvecklingsstadier. Montessori tog tillvara på skillnaden mellan lek och arbete men menade 

samtidigt att lek och arbete gick hand i hand. Det ska vara lustfyllt att lära därför är det viktigt 

att materialet på en Montessoriförskola är inbjudande men samtidigt har ett djupare syfte. 

Grundstenarna i Montessoripedagogiken är: arbete, sensitiva perioder, material och 

observation. Sensitiva perioder eller intresseperioder som Montessori också kallade det 

betyder att barn är tillgängliga för en viss kunskap i en viss period av utvecklingen.  

 

Montessoripedagogiken innebär kortfattat att följa barnet och vägleda det vid eventuella 

hinder utan att ta över. Hjälp mig att hjälpa mig själv är Montessoris motto. 

Montessoripedagogiken bedrivs sällan i kommunala förskolor utan är ofta privatägda eller 

föräldrakooperativ (Vallberg Roth, Månsson 2010, s. 241).  
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Dereli İman, Danişman, Akin Demircan och Yaya (2017, s. 12) beskriver att Maria 

Montessoris pedagogik baseras på det individuella lärandet och att barn lär sig själva med 

tydliga instruktioner från vuxna. För att barn ska kunna utvecklas, både socialt och 

känslomässigt läggs stor vikt på uppbyggnaden av förskolans miljöer. Miljön ska uppmuntra 

till självständighet och hjälpa barn att bli ansvarsfulla individer som respekterar sig själva och 

sin omgivning. 

  

Arbetsmaterialet förvaras lättillgängligt för barn och ska vara organiserade för en mer tydlig 

miljö som barn klarar av att hantera själva. Materialet ska vara utformat på ett sätt att barn 

själva kan använda materialet utan att i för hög grad behöva stöttning från vuxen (Lilliard 

2013, s. 160). 

 

Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogik är en relativt ny pedagogik som är under utveckling fortfarande och 

den har vuxit fram ur fenomenografi genom bland annat Ingrid Pramling Samulessons 

forskning om barns lärande. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som syftar till 

att beskriva människors olika uppfattningar om ett fenomen. Utvecklingspedagogiken lägger 

fokus på barnets tänkande och vikten av att kunna sätta ord på sin egen förståelse kring vad 

barnet lärt (Pramling Samuelsson 2015, ss.166 - 169).   

 

Utvecklingspedagogiken har inspirerats av både den kognitiva utvecklingsteorin med 

utvecklingsstadierna och att barn lär olika i olika skeden av sin utveckling (Jensen 2013, s. 

64). Utvecklingspedagogiken har även inspirerats av variationsteorin. En aspekt på lärande 

inom den här teorin är variation. Med variation menas att saker i barns vardag framträder och 

blir medvetet för barnet när barnet möter en situation eller objekt på olika sätt beroende på 

vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig i. Exempelvis kan en katt bli mer utmärkt i en 

grupp av människor än i en grupp av katter. I det här fallet skulle katten vara lärandets objekt. 

För att barnet ska veta vad en katt är krävs även erfarenhet där barnet har fått möjlighet att 

förstå något genom att bland annat se, höra, urskilja uppleva eller upptäcka. Men för att ett 

lärande ska förstärkas behöver barnet få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande 

tillsammans med en pedagog som hjälper till att uppmärksamma lärandets objekt och på så 

vis skapar själva lärandet tillsammans med barnet (Jensen 2013, ss.95 - 96).  

Ett begrepp inom utvecklingspedagogikens är Det lekande lärande barnet som kan förklaras 

med att barn lär när de leker och leker när de lär. I Utvecklingspedagogiken lyfts leken som 

ett verktyg för lärande. I leken förhandlar barnen vad leken ska handla om. Under 

förhandlingen fastställs sedan lekens innehåll och innehållet blir själva lärandeobjektet, det 

vill säga vad barnet lär (Jensen 2013, ss.94 - 95).   

  

Genom att pedagogen tar reda på hur barn tänker kring ett specifikt innehåll och sedan 

utmanar dem att reflektera skapas lärandesituationer där utbildningen grundas på barns 

tidigare erfarenheter. Pedagogen bör också ta tillvara på och lyfta mångfalden av barns idéer 

och föreställningar för att barn ska få möjlighet att ta del av andra barns erfarenheter och 

uppfattningar. På det här viset ges barnen fler perspektiv inom ett område (Williams, Sheridan 

& Sandberg 2014, ss. 228 - 229). 
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TEORETISK RAM   
Under den här rubriken kommer den teori presenteras som används som verktyg för vårt 

analysarbete. Till en början beskrivs Bronfenbrenners Utvecklingsekologiska teori kring barns 

utveckling i samspel med sin omgivning. Bronfenbrenner utvecklade en analysmodell som 

kommer presenteras visuellt med en förklaring kring de olika systemen som omger individen. 

Tillgänglighetsmodellen kommer att presenteras som innehåller olika indikatorer för att 

förtydliga viktiga områden i lärmiljön. Modellen används framför allt inom 

specialpedagogiken.   

Utvecklingsekologi 

Andersson (2013, ss. 209 - 211) beskriver att Utvecklingsekologi eller ekologisk systemteori 

handlar om mänsklig utveckling och att utvecklingen sker i samspel med omgivningen och att 

det just är samspelet som driver utvecklingen hos individen framåt. Urie Bronfenbrenner som 

är grundaren av den här teorin menar att barn behöver trygghet för lärande och när pedagoger 

erbjuder barnen mänskliga relationer i omsorg och lärande kan verksamheten bli en 

omgivning som håller om barnen. Enligt Havnesköld, Risholm och Mothander (2009, s. 249) 

betyder i psykologisk mening "hålla om" att ge barnet en trygg omgivning.   

 

Bronfenbrenner beskriver Utvecklingsekologi som en teori om människans utveckling där 

utvecklingen sker utifrån medfödda egenskaper och de miljöer som individen möter. Inom 

den pedagogiska sektorn kom den Utvecklingsekologiska teorin att få stor uppmärksamhet i 

slutet på 1970 – talet (Andersson 2013, ss. 208 - 212).  

 

Utvecklingsekologin som teori har inspirerats av fenomenologi, interaktionism och 

systemteorin. Fenomenologin synliggörs via fokus på förhållandena runt individen det vill 

säga de yttre och objektiva faktorerna. Interaktionismen synliggörs via samspelet mellan 

individ och miljö. Systemteorin däremot inspirerade Bronfenbrenner att kategorisera miljön i 

olika system som påverkar varandra. Bronfenbrenner utvecklade en modell som visar fyra 

olika system som omger individen. Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem och Makrosystemet. 

Modellen tar utgångspunkt från individen som alltid befinner sig i mitten och som påverkas 

av systemen runt omkring. Bronfenbrenner liknar sin utvecklingsekologiska modell med 

ryska babuschka dockor där varje nivå befinner sig inuti den andra. Längst in finns individen 

(Bronfenbrenner 1979, ss. 3 - 5).  

 

Figur 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
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I Mikrosystemet ingår de relationerna som finns i individens absoluta närhet som familj, skola, 

förskola och arbete. De viktigaste elementen inom systemet är sociala relationer, aktiviteter 

och roller (Hwang & Nilsson 2011, s.72). I vår studie kommer vi till stor del att fokusera på 

mikrosystemet i vår analysdel eftersom förskolan ingår i det här systemet. 

 

Vad som sker i barnets vardagsliv i dess närmiljö är det som påverkar barnet mest, det vill 

säga den närmaste familjen men också förskolan har en betydande del. Många av Sveriges 

barn tillbringar fler av sina vakna timmar i förskolan än i det egna hemmet vilket gör 

pedagoger till en viktig del av barnets utveckling (Björck- Åkesson & Granlund 2015, ss.74 - 

75). Andersson (1986, ss. 104 - 105) framställer att barnets psykologiska förutsättningar som 

följd för barnets utveckling. När barnets tidigare erfarenheter och behov inte blir 

tillfredsställda verkar det negativt för utvecklingen gentemot en trygg förskolemiljö som 

tillgodoser behov. Om pedagogen inte kan bemöta barnets psykologiska behov, kan 

pedagogen inte heller skapa den lärmiljö som behövs för barnets utveckling. Andersson 

(1986) beskriver även att förskolan bör erbjuda en känslomässig trygghet för barnet. 

För förståelse för barnets emotionella behov krävs att pedagogen har kunskap kring barnets 

hela sammanhang, även utanför förskolan. Ett barn som eventuellt har en period av tuffa 

familjeförhållanden kan inte förväntas uppträda som tidigare i förskolan. 

 

Mesosystemet är ett system av delsystem. Mesosystemet beskriver samverkan mellan de olika 

relationerna inom mikrosystemet eftersom systemen påverkar varandra. Hur ett barn fungerar 

i förskolan styrs inte bara av vad som sker i förskolan utan även hur familjen fungerar. 

Mikrosystemet påverkar hur individen reagerar i Mesosystemet. Ett fungerande nätverk 

mellan relationerna i Mikrosystemet gynnar barnets utveckling (Hwang & Nilsson 2011, 

s.72).  

  

Exosystemet beskriver hur samhällets instutioner påverkar närmiljöerna och att det i sin tur 

också påverkar hur individens möjligheter i samhället ser ut. Bronfenbrenner menar att det i 

Exosystemet handlar om hur olika händelser inuti det här systemet påverkar individens 

utveckling. Exempelvis kan ett beslut på kommunal nivå angående förskolans verksamhet 

indirekt påverka barnets vardag (Hwang & Nilsson 2011, s.72). Om kommunen beslutar att 

barngrupperna ska bestå av fler barn påverkar beslutet varje enskilt barns tillvaro som i sin tur 

påverkar barnets utveckling. Den enskilda tiden mellan varje barn och pedagog minskar och 

kan därmed leda till eventuellt sjunkande skolresultat (Hägglund 2015, s.125).  

 

Makrosystemet innebär generella drag i samhället. Kulturella faktorer som exempelvis 

levnadsstandard påverkar individens möjligheter till utveckling. Ett exempel skulle kunna 

vara att föräldraförsäkringen i det svenska samhället möjliggjorde för föräldrar att vara 

hemma med sina barn den första tiden i barnets liv (Hwang & Nilsson 2011, s.72). 

 

Bronfenbrenner menar att det finns ett orsakssamband mellan händelserna i den yttre miljön 

till processer i individens närliggande miljö vidare till de utvecklingsmässiga förändringar 

som sker hos individen i den absoluta närmiljön. Processen kan ske åt båda håll (Andersson 

2013, ss. 212 - 214). 

Kritiken som finns mot Bronfenbrenners teori är att den inte uppmärksammar de kognitiva 

och biologiska processer som finns inom individen, något som bland annat grundaren av 

Utvecklingsteorin Jean Piaget ifrågasätter eftersom han menar att utveckling är genetiskt och 

att individen utvecklas genom biologiska processer och därmed inte kan påverkas av sin 

omgivning.  
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Bronfenbrenner menar å andra sidan att det är Piaget som inte tagit hänsyn till den naturliga 

miljön som finns runt individen och hur den faktiskt påverkar människans möjligheter för 

utveckling. Bronfenbrenner menar alltså att det är miljön som skapar individen inte genetik 

och biologiska processer (Andersson 2013, ss. 202 - 208). 

Tillgänglighetsmodellen 

Tillgänglighetsmodellen visualiserar en modell för en tillgänglig lärmiljö. Modellen är 

utformad som en triangel där de tre hörnen omfattar områden hos verksamheten i den fysiska 

miljön, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. När samspel sker mellan de tre 

hörnen utifrån barnets förutsättningar samt behov kan tillgänglig utbildning nås. Samspelet 

påverkar även hur långt individen kan nå i sin utveckling och ju större kunskap verksamheten 

har kring samspelet mellan delarna i modellen, desto högre grad av tillgänglig lärmiljö. 

Modellen kan användas som ett verktyg för verksamheten att utvärdera sina strategier för en 

tillgänglig lärmiljö (SPSM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

     

 

 

Figur 2. Tillgänglighetsmodellen 

 

De tre begreppen social, pedagogisk och fysisk miljö innefattar olika områden som är viktiga i 

lärmiljön. De här områdena kan underlätta för både verksamheten och pedagogen att skapa ett 

strategiskt arbete för en tillgänglig lärmiljö (SPSM, 2014). Samtliga begrepp och områden har 

använts vid vår datainsamling samt analysarbete.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Bilden visar områden som ingår under de olika begreppen social, pedagogisk och fysisk miljö 

ur tillgänglighetsmodellen (SPSM).  
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METOD 
Under den här rubriken kommer två valda kvalitativa verktyg för att samla data till studien 

presenteras. Texten inleds med förklaring av kvalitativ metod för att sedan presentera valda 

verktyg för studien, fokusgrupp och observation. De två olika verktygen för datainsamlingen 

valdes med förhoppning om att de skulle ge en bred datainsamling med möjlighet till större 

material att analysera.  

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp av olika forskningsmetoder där data tolkas eller 

förstås utifrån vad som sägs och görs. Exempelvis en observation eller intervju med ett 

arbetslag där målet kan vara att försöka förstå hur tamburtillfällena fungerar för den enskilde 

individen (Arnqvist 2014, ss. 104 - 105). 

 

Syftet för den här studien är att utifrån ett relationellt perspektiv undersöka om pedagogerna 

på en Montessoriförskola respektive en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola arbetar lika 

eller olika för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Fokusgrupp valdes som ett verktyg för 

datainsamlingen för att kunna söka reda på vilket sätt pedagogerna beskriver att de arbetar för 

att nå en tillgänglig lärmiljö. Observation valdes som ett andra verktyg för att kunna 

undersöka hur pedagogerna använder sitt arbetssätt för att möta barns behov. Observation 

valdes även för att kunna urskilja i vilken utsträckning pedagogerna i praktiken använder sitt 

arbetssätt för att nå en tillgänglig lärmiljö.  

Fokusgrupp 

Wibeck (2010, ss.23 - 52) beskriver fokusgrupp som ett enkelt och snabbt verktyg att samla in 

data genom gruppinteraktion och kan skapa delaktighet för alla deltagare. Jämfört med andra 

kvalitativa metoder som exempelvis intervju minskar fokusgrupp som verktyg forskarens 

makt i relation till deltagarna vilket kan göra att deltagarna upplever samtalet mindre 

prestigefyllt. Studien utförs under relativt kort tidsintervall därför valdes fokusgrupp som 

verktyg. Verktyget användes också eftersom vi ville skapa ett fritt klimat för pedagogerna att 

diskutera i. Vår förhoppning var att genom fokusgruppsamtalen ta del av arbetslagets 

gemensamma uppfattning av deras arbetssätt i den pedagogiska, sociala och fysiska miljön. 

Eftersom fokusgrupp används för att skapa fria samtal brukar forskaren använda sig av 

fallbeskrivningar som är utformade utefter relevanta ämnet och som används som 

diskussionsunderlag. Inför datainsamlingen till vår studie skapades en fallbeskrivning om en 

förskola och dess eventuella utmaningar i verksamhetens miljö. Vidare i studien används 

ordet case när fallbeskrivningen nämns.  

 

Caset beskriver en barngrupp samt utmaningar i den pedagogiska, sociala och fysiska miljön. 

Caset användes som diskussionsunderlag för fokusgruppen. Till Caset skapades stödfrågor 

(bilaga 2) för oss som utför studien. Stödfrågorna var tänkt att användas som komplement till 

caset för att hålla diskussionerna vid liv, leda tillbaka samtal till ämnet eller starta en 

diskussion om samtalen mellan de medverkande pedagogerna uteblev utan att svar erhållits 

till studiens syfte.       

 

Enligt Davidsson (2007, ss. 68 - 69) är det av vikt att som forskare vara medveten om att 

deltagare inte alltid kan utveckla ett resonemang. I ett sådant utfall gäller det för oss som utför 

studien att ställa följdfrågor som utgår från deltagarnas tidigare resonemang för att samtalet 

inte ska bli styrt och resultatet därmed inte får validitet. 
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För att inte styra samtalet formades stödfrågor utefter texten i caset för att få pedagogerna att 

återgå att läsa caset och på så vis skapa fortsatta diskussioner.  

 

Observation 

Observation är ett vetenskapligt verktyg som används för att förstå mer om ett specifikt ämne 

exempelvis samspel eller lärande (Kihlström 2007, s. 30). Fördelar med en observation kan 

vara att människor ofta agerar annorlunda i praktiken gentemot vad de säger att de gör, det 

vill säga att det talade språket inte stämmer överens med verkligheten (Eidevald 2013, ss. 82 - 

84). I vår studie är syftet att undersöka om de två olika pedagogiska inriktningarna arbetar 

lika eller olika för att nå en tillgänglig lärmiljö. Genom att använda både fokusgruppsamtal 

och observation skapas en möjlighet att se skillnader mellan det uttalade arbetssättet gentemot 

det praktiska utförandet. Med hjälp av observation som verktyg kan vi även undersöka den 

fysiska miljön visuellt. 

Inför våra observationer skapades ett observationsschema som innehöll begreppen 

pedagogisk, social och fysisk miljö från tillgänglighetsmodellen. Schemat agerade stöd under 

våra observationer för att vi lättare skulle urskilja faktorer kring lärmiljön (bilaga 3) i relation 

till studiens syfte.  

Under våra observationer samt under analysarbetet bör vi som utför studien vara medvetna 

om att de som blir observerade kan avvika från sitt normala beteende eftersom vår närvaro 

påverkar hens vardag. Om medverkande avviker från sitt normala beteende kan det påverka 

studiens resultat. 

Urval 

Under den här rubriken presenteras urvalet av förskolor till vår studie och varför vi ansåg de 

vara intressanta för vår undersökning. 

 

För att få svar på vår frågeställning valde vi att undersöka Montessoripedagogiken och 

Utvecklingspedagogiken. Valet gjordes eftersom Montessoripedagogiken framstår som mer 

individinriktad medan Utvecklingspedagogiken lägger större vikt vid det sociala samspelet för 

lärandet. Ytterligare en anledning för vårt val av pedagogisk inriktning är att 

Montessoripedagogiken är en etablerad pedagogik som funnits under många år medan 

Utvecklingspedagogiken är relativt ny pedagogik som är under utveckling. 

Studien utfördes på en Montessoriförskola och en förskola med Utvecklingspedagogisk 

inriktning. Förskolan med Montessoripedagogik var privatägd medan förskolan med 

Utvecklingspedagogisk inriktning var kommunal. Förskolorna valdes då den ena förskolan 

arbetar medvetet ur ett Utvecklingspedagogiskt perspektiv och den andra förskolan arbetar 

medvetet med Montessoripedagogiken. Det finns få förskolor som arbetar medvetet ur det 

Utvecklingspedagogiska perspektivet eftersom pedagogiken är relativt ny. Med de 

förutsättningarna fick vi endast kontakt med två förskolor som arbetade ur 

Utvecklingspedagogisk inriktning och endast möjlighet att utföra studien på en av de 

förskolorna. Förskolor som arbetar med Montessoripedagogiken är större i antal och 

sammanlagt kontaktades tjugofem olika förskolor där två stycken gav godkännande att 

medverka i studien. För att skapa lika förutsättningar inför vår analys mellan de olika 

pedagogiska inriktningarna beslutades att enbart välja en av de två Montessoriförskolorna 

som vi fått möjlighet att besöka. 
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Genomförande 

Under den här rubriken beskrivs hur vårt tillvägagångssätt under studien sett ut. 

 

Studien började med diskussioner kring vad vi upplevt under våra respektive 

verksamhetsförlagda utbildningar under förskollärarutbildningen. Området specialpedagogik 

har vi båda varit intresserade av under hela utbildningen och det blev vår utgångspunkt för 

studien. Utifrån läsning av forskning och litteratur kring det relationella perspektivet inom 

specialpedagogiken formulerades ett syfte och en frågeställning. Frågeställningen 

formulerades för att kunna undersöka det område som intresserat oss kring hur pedagoger kan 

arbeta med att bemöta barns behov. För att möjliggöra sökande efter data till vår studie 

resonerade vi kring vilka verktyg som skulle användas. För och nackdelar diskuterades med 

intervju som verktyg gentemot fokussamtal där till sist fokusgruppsamtal valdes för att det 

skulle kunna möjliggöra för ett öppnare diskussionsklimat. Slutgiltiga valet av verktyg blev 

fokussamtal med tillhörande stödfrågor samt observation. Observation som verktyg valdes 

som komplement till fokussamtalet för att ge en visuell bild av den fysiska miljön på 

förskolan samt en uppfattning av hur pedagogerna arbetar praktiskt.   

 

Ett case (bilaga 1) med kompletterande stödfrågor (bilaga 2) utformades som 

diskussionsunderlag till fokusgruppen. I sin tur granskades caset av handledarna för vårt 

examensarbete för att se om caset kan ge oss ett svar på vår frågeställning. Caset beskrev en 

fiktiv avdelning på en förskola där barngruppen samt utmaningar i den pedagogiska, sociala, 

och fysiska lärmiljön var utgångspunkt. Stödfrågorna var öppna frågeställningar som var tänkt 

att användas av oss om diskussion mellan pedagogerna uteblev eller avtog utan att vi fått svar 

på vår frågeställning.    

  

Ett observationsschema utformades för att underlätta vid observation av pedagogernas 

arbetssätt för en tillgänglig lärmiljö i barngruppen (bilaga 3). Observationsschemat blev 

utformat efter begreppen pedagogisk, social samt fysisk miljö som är tagna ur 

tillgänglighetsmodellen. 

 

För att kunna samla data kontaktades till en början en verksam forskare inom 

Utvecklingspedagogiken via mejl. Förhoppningen var att möjligen erhålla information kring 

vilka svenska förskolor som arbetar medvetet ur ett Utvecklingspedagogiskt förhållningssätt. 

Forskaren kunde inte ge namn på specifika förskolor med hänvisning till sekretess. Däremot 

kunde forskaren ge råd om hur förskolor med inriktning på Utvecklingspedagogiken kunde 

hittas. Två förskolechefer från två olika förskolor med Utvecklingspedagogisk inriktning 

kontaktades via mejl med information om vår studie, syfte och verktyg för datainsamling. 

Förskolecheferna informerades tillika om att fokusgruppsamtalen beräknades ta cirka en 

timme och observationerna önskades göra under en för- eller eftermiddag. En av de två 

förskolorna ställde upp i studien. 

  

Utbudet av Montessoriförskolor är större än förskolor som arbetar medvetet ur 

Utvecklingspedagogik. För att hitta de förskolor som arbetade medvetet ur 

Montessoripedagogiken söktes information kring Montessoriförskolor i södra delen av 

Sverige via Google samt Montessoriförbundets hemsida. Tillsammans kontaktades tjugofem 

förskolechefer på samma sätt och med samma information som tidigare förskolechefer. Två 

av de tjugofem kontaktade förskolorna kunde ta emot oss för att utföra studien. Vi valde att 

utföra studien på en av de två Montessoriförskolor vi fått kontakt med eftersom vi ville skapa 

lika förutsättningar mellan de två medverkande arbetslagen i vår analys. De andra kontaktade 

förskolorna kunde inte ta emot vårt besök utan hänvisade till tidsbrist på grund av jultider. 



 

13 

 

 

De utvalda förskolorna var för oss okända och ingen av oss hade någon personlig anknytning 

till någon av dem. Det här tror vi kan vara en fördel ur validitets synpunkt då vi inte har någon 

förkunskap om förskolan eller erfarenhet kring arbetslaget som kan påverka analysen och 

därmed resultatet. Nackdelen är att studien enbart grundas på datamaterial från två förskolor. 

Ett större urval med fler förskolor från de olika pedagogiska inriktningarna skulle kunna ge ett 

mer generellt resultat där fler perspektiv ur samma inriktning kunnat ges. 

 

För att få tillåtelse att utföra vår datainsamling på förskolorna krävs tillstånd från både 

pedagoger och vårdnadshavare. Till de två förskolor vi valde ut skickades via mejl ett 

missivbrev (bilaga 4) samt samtyckesblanketter för vårdnadshavare (bilaga 5) som 

presenterade oss, studiens syfte samt etiska förhållningsregler. När mejlet med missivbrev och 

samtyckesblanketter skulle skicka ut beslutades att vi inte skulle delge arbetslaget caset 

(bilaga 1) i förväg eftersom vi ville erhålla pedagogernas spontana diskussioner vid 

datainsamlingen. De spontana diskussionerna trodde vi skulle ge ett mer tillförlitligt resultat 

där pedagogerna inte kunnat förbereda svar som de kan relatera till vår frågeställning. De 

aktuella förskolorna kontaktades sedan via telefon för att bestämma datum och tid för 

utförande av datainsamling.  

 

Förskolorna besöktes av oss båda samtidigt för att på så vis kunna fånga olika perspektiv av 

det som studeras. Vi trodde även att chansen att fånga kommunikationssignaler eller annan 

tyst kommunikation i arbetslaget kunde öka genom att vara två. I sin tur kan det leda till att 

möjliggöra en djupare analys av vårt datamaterial. Fokusgrupperna i studien bestod av tre 

pedagoger i samma arbetslag från en avdelning på utvalda förskolor. Barnen på de utvalda 

avdelningarna är i åldrarna tre till sex år. Studien utförs under relativt kort tidsperiod därför 

valdes barngrupper där den kommunikativa utvecklingen möjligen kommit längre vilket vi 

tror kan öppna upp för en tydligare dialog mellan barn och pedagog. Det kan i sin tur 

möjliggöra för ett större datamaterial att analysera. Ute på förskolorna introducerades syftet 

med studien och hur studien kan komma att vara relevant för kompetensutvecklingen i 

verksamheten för de medverkande pedagogerna. Sedan tilldelades arbetslagen caset (bilaga 

1). Båda samtalen utfördes i avdelningarnas lokaler medan barngruppen var ute på förskolans 

gård. Under båda samtalen deltog tre pedagoger från samma arbetslag. Samtalen utfördes på 

båda förskolorna vid ett rektangulärt bord där vi som utför studien satt tillsammans vid en 

kant och pedagogerna samlade vid den andra, vända mot varandra. En diktafon användes för 

att spela in samtalen och inga anteckningar fördes eftersom vi trodde att det skulle kunna 

upplevas som stressande för de deltagande pedagogerna. Vår roll var att i så liten utsträckning 

som möjligt påverka samtalet men för att kunna återuppta diskussionerna vid behov hade vi 

förutbestämt att en av oss ställer stödfrågor (bilaga 2) kring caset medan den andre observerar 

tyst kommunikation. De här rollerna skiftade inför de två olika samtalen.  

        

Samtalet som utfördes på förskolan med utvecklingspedagogisk inriktning varade under cirka 

en timme på förmiddagen. Samtalet följdes sedan upp av observation där vi agerade passiva 

observatörer under ett tamburtillfälle samt i samling. Sammanlagt varade observationerna 

under en timmes tid och utfördes av oss båda för att kunna fånga olika perspektiv av samma 

situation. Att observationstillfället utfördes under kort tid berodde på att observationen 

hamnade mitt i lunchen och vi upplevde att vi var i vägen för verksamhetens planering.  

På Montessoriförskolan gjordes observationen först under en timme och fyrtiofem minuter för 

att sedan följas upp med fokussamtal under trettiofem minuter. Det här gjordes på grund av 

förskolans dagsschema.  
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Barngruppen var inne under förmiddagen och därför utfördes observation före 

fokusgruppsamtalet. Observationen utfördes i barngruppen under samling samt lekarbete och 

även här agerade vi passiva observatörer. Anteckningar fördes av oss båda kring den 

pedagogiska, sociala och fysiska miljön samt hur pedagogerna agerade i barngruppen. När 

barngruppen sedan gick ut stannade tre av pedagogerna inne för att genomföra gruppsamtalet. 

Efter att data insamlats från de båda förskolorna gick vi vidare med materialet för analys och 

bearbetning. 

Analys/bearbetning 

Under den här rubriken redovisas tillvägagångssätt och processen med att analysera vårt 

insamlade datamaterial   

 

Malmqvist (2007, s. 125) beskriver att ett analysarbete rent praktiskt kan utföras genom att 

klippa isär uttalanden som transkriberats för att sedan kategorisera dem. Efter besöken på de 

båda förskolorna transkriberades de båda fokusgruppssamtalen där arbetet fördelades att 

transkribera varsitt samtal. Därefter träffades vi för att skriva ut det transkriberade materialet 

från fokussamtalen för att sedan klippas isär uttalande efter uttalande. Malmqvist (2007, s. 

123) beskriver att datamaterialet ska svara på syftet för studien och att analysarbetet därför 

bör utgå från syftet. De utklippta meningarna kategoriserades därför gemensamt under de 

olika områdena i tillgänglighetsmodellen (figur 3) och placerades ut på ett bord under 

respektive rubrik. Ett bord till varje pedagogisk inriktning.  

 

Holme och Solvang(1997, se Malmqvist 2007, s. 124) beskriver att den som utför en studie 

kan börja med att se till helheten av det insamlade materialet för att skaffa sig en överblick. 

Efter kategoriseringen jämfördes först resultatet visuellt för att studera vilket eller vilka 

områden som innehöll flest uttalanden. Sedan lästes och jämfördes de olika uttalandena 

mellan de olika arbetslagen utifrån varje område. Tillsammans sammanställdes likheter och 

olikheter i uttalandena. En av oss läste de olika uttalandena och den andre antecknade våra 

reflektioner samt gemensamma tolkningar av resultatet med hjälp av dator.       

  

Vid observationerna användes varsitt observationsschema. Anteckningarna som förts 

analyserades sedan gemensamt med hjälp av samma områden som använts vid analysen av 

fokussamtalen. Inom varje område sammanställdes sedan tillsammans likheter och olikheter 

mellan observationerna på de olika förskolorna. Allt det material som transkriberats och 

analyserats fördes sedan in under studiens resultatdel. Transkriberat material förutom de citat 

som vi ansåg förstärkte vår analys förstördes i dokumentförstörare och inspelningarna på 

diktafonen raderades efter transkriberingen. Våra anteckningar i observationsscheman 

förstördes efter att sammanställning gjorts.  
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Kvalitet och tillförlitlighet  

För att anses ha en god kvalitet inom forskning krävs att förutsättningar och utgångspunkter i 

studien tydliggörs och motiveras. Undersökningar som bygger på empiriskt material måste 

granskas och bearbetas noggrant och arbetes bör genomsyras av ordning, struktur och klarhet 

(Vetenskapsrådet 2017, s.25). Därmed presenterar vi vårt genomförande i detalj för att kunna 

följa våra tankar innan, under och efter studien. All datainsamling har förvarats för att ingen 

obehörig ska kunna få tillgång till materialet. Eftersom vi båda var med genom hela studiens 

genomförande kunde vi reflektera tillsammans över hur vår analys och tolkning av resultat 

stämmer överens med verkligheten och styrker studiens kvalitet.  

Wibeck (2010, s. 146) beskriver att för att en studie ska ha tillförlitlighet krävs att studien 

baseras på forskning kring relevant undersökningsområde samt redovisa flera olika aspekter 

av ämnet utifrån flera olika vetenskapliga grunder. I vår studie har vi tagit hänsyn till tidigare 

forskning och redovisat olika aspekter av vårt undersökningsområde vilket styrker vår studies 

tillförlitlighet.  

Innan fokusgruppsamtalen presenterades för arbetslagen hur resultatet kan komma att vara 

relevant för kompetensutvecklingen i verksamheten för de medverkande pedagogerna. På så 

vis kan tillförlitligheten mellan informant och den som utför studien stärkas (Vetenskapsrådet 

2017, s. 13). 

 

En stor utmaning som kan uppstå vid en datainsamling på en tidigare känd plats kan vara att 

den som utför undersökningen lägger värderingar i det den ser. Det i sin tur äventyrar studiens 

tillförlitlighet (Brinkkjaer & Høyen 2013, ss. 61 - 69). För att inte lägga några egna 

värderingar i det vi observerade vid vår datainsamling gjorde vi våra undersökningar på helt 

okända förskolor utan tidigare kopplingar till någon av oss vilket istället kan styrka studiens 

tillförlitlighet. 

 

Etik 

För att utföra en studie bör följande fyra etiska ställningstaganden följas av den som utför 

studien. Informationskravet innebär att den som utför studien måste informera de som 

medverkar i studien kring studiens syfte. Samtyckeskravet beskriver att det är frivilligt att 

delta i studien och att den som medverkar själv bestämmer över sin delaktighet. 

Konfidentialitetskravet innebär att den som deltar i studien ska kunna vara trygg med att 

personuppgifter förvaras otillgängligt för obehöriga. Nyttjandekravet ska se till att information 

kring enskilda individer enbart används för studiens ändamål (Björkdahl Ordell 2007, ss. 26 - 

27). 

  

För att uppfylla information och samtyckeskravet skickades ett missivbrev ut till de förskolor 

som deltar i studien (bilaga 4 och 5) med relevant information kring oss som utför studien, 

studiens syfte samt när observationerna skulle utföras i verksamheten. I Löfdahl (2014, s. 36) 

beskrivs att för att datamaterial ska kunna användas i officiellt syfte krävs godkännande för 

medverkan i studien från de som ska delta i studien. Därmed fick pedagoger i arbetslagen 

samt vårdnadshavarna till de medverkande barnen i studien godkänna medverkan med sin 

underskrift.  
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De pedagoger som medverkade i fokusgruppssamtalen gav sitt medgivande via en blankett 

(bilaga 5) enligt kraven för samtyckeskravet. Pedagoger och barn vars vårdnadshavare som 

gett sitt medgivande till studien (bilaga 4) blev informerade kring samtyckeskravet att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan med hänsyn till individens integritet (Christoffersen & 

Johannessen 2015, ss. 45 - 52).  

  

När barn medverkar i en studie är det av största vikt att vi som forskare är lyhörda för barns 

signaler och respekterar när barnet visar att de upplever eventuellt obehag under 

observationstillfället vilket är enligt med kraven för samtyckeskravet. Vid en sådan situation 

avbryter vi våra observationer för att skydda barnets integritet (Vetenskapsrådet 2017, s. 42).  

 

Samtalen i fokusgrupperna spelades in med hjälp av en diktafon och därmed kan inte 

insamlade data sparas över internet vilket kan leda till att andra aktörer kan få tillgång till 

materialet. På så vis skyddas konfidentialiteten (Trost & Hultåker 2016, s.144).  

I fokusgruppssamtal får människor komma till tals på egna villkor i högre grad eftersom vid 

samtal i grupp kan deltagaren själv bestämma när den vill komma till tals eller ej vilket kan 

vara mer etiskt tilltalande (Wibeck 2010, s. 139). 

 

För att uppfylla Nyttjandekravet förklarades för de som deltog i studien att allt material som 

samlats in av oss transkriberas med fiktiva namn samt förstörs efter att resultat har nåtts. På så 

vis kan inte datamaterialet användas för annat syfte än det aktuella. 

 

Validitet 

För att i största utsträckning besvara syftet med studien bör den som utför studien vara noga 

med att skapa adekvat undersökningsmaterial till datainsamlingen för att svara till syftet 

(Roos 2014, s.53). Under studiens datainsamling har case (bilaga 1) och observationsschema 

(bilaga 3) utformats utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi använde sedan rubriker och 

begreppen från tillgänglighetsmodellen för att datainsamlingen skulle vara relevant för vårt 

syfte och vår frågeställning och ge validitet till vårt resultat.  

  

RESULTAT 
Under den här rubriken kommer resultatet av fokusgruppsamtal samt observationer att 

presenteras. Resultatet presenteras förskola för förskola under de tre rubrikerna pedagogisk, 

social samt fysisk miljö som hämtats ur tillgänglighetsmodellen. Under varje underrubrik 

presenteras först resultat från fokusgruppsamtalen för att sedan följas upp av resultat från 

observationerna. Samtalen och observationerna från de två medverkande arbetslagen jämförs 

under varje underrubrik. Utdrag ur transkriberingar används för att styrka vårt resultat. För att 

texten ska bli lätt att följa har det transkriberade materialet justerats men inte på något vis 

ändrats i sitt innehåll.  För att underlätta för läsaren har förskolan med Utvecklingspedagogisk 

inriktning valts att kallas för Förskola U och förskolan som utgår från Montessoripedagogiken 

för Förskola M. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där vi relaterar resultatet till vårt 

syfte. 
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Pedagogisk miljö  

Förskola U 

Pedagogerna på Förskola U beskriver att de introducerar barnet för materialet vid inskolning 

för att senare när barnet är bekant med verksamheten få välja själv hur det arbetar med 

materialet. Pedagogerna menar att de är delaktiga och stöttar barnet under tiden barnet 

utforskar sin omgivning. Förskola U sätter barnets känslor samt behov i fokus och anser att 

miljön är en atmosfär skapad av pedagogerna för att barnet ska kunna känna trygghet att ge 

uttryck för sina tankar. Pedagogerna anser att barnet bör inneha ett intresse och en erfarenhet 

kring materialet för att hitta en beröringspunkt där barnet kan ta till sig det nya lärandet. 

Därför följer pedagogen barnets visade intresse och utvecklar aktiviteter utifrån det. 

 
Vi arbetade med namnbilder och det var ett barn som såg ut som att “ta mig härifrån” han verkade 

inte tycka det var intressant alls. Men så en dag gick han förbi torkskåpet med bokstavsmagneter 
på i hallen och så stannade han till. Så lyser han upp! Då har han hittat bokstaven X och visar med 

händerna för mig och säger att det här finns i MAXI! (skratt) Då hittade han en koppling, en 

beröringspunkt och helt plötsligt blev det meningsfullt för honom.  

 

 

Pedagogerna på förskolan talar även kring tidslängden av den fria leken i caset. Pedagogerna 

diskuterar fram och tillbaka kring om pedagogerna egentligen tycker att den fria leken i caset 

är givande för barnen. De menar att den fria leken är utvecklande i sig själv men samtidigt 

krävande av barnen och bör därmed inte vara för lång. För skapa lugn i en barngrupp anser 

pedagogerna att det bör finnas planerade aktiviteter under dagarna och att det är viktigt att 

dela in barnen i mindre grupper. Pedagogerna beskriver att det blir förvirrande för barnen om 

de inte känner att de fyller en funktion i verksamheten. Speciellt om det finns barn i behov av 

särskilt stöd i gruppen. 

 
Ja det är ju inte lönt att ha aktiviteter om inte barnen är intresserade. Vi hade barn med 

autismdiagnoser tidigare och hade vi inte fyllt dagarna med vettigt innehåll hade det varit High 
Chaparall. Det blir ju så. Annars vet inte barnen vad de ska göra. Då blir det en stressad känsla och 

då blir barnen stressade och vi med. Alltså fri lek ställer ju höga krav på dem. De ska fungera 

socialt och i samspel med varandra och vara kreativa. Då kanske man istället ska börja ha 

aktiviteter på förmiddagarna som fångar upp barnen. Börja med det enkla! 

 

Förskola U berättar att det är viktigt att bemöta lärandets objekt på olika sätt och från olika 

håll. Pedagogerna menar att det är viktigt att anpassa material och aktivitet efter barnets 

tidigare erfarenhet.  

 
Ja men jag tänker att arbetar man med en individ är ju att vi har ett lärobjekt som vi bemöter på 

många vis liksom. Man jobbar med det under en längre tid och sen gör man det på olika vis både 

praktiskt och teoretiskt. Små grupper, stora grupper och man växlar mellan abstrakt och konkret 

kan man ju också säga. För de som är i svårigheter så blir det kanske mer konkret och är man på en 

annan nivå så blir det kanske mer abstrakt när man pratar om saker. Man får ju anpassa sig liksom.  

 

 

Pedagogerna anser att fruktstunden som nämns i caset kan tas bort. De menar att en barngrupp 

i åldrarna tre till femåringar klarar fyra timmarna mellan frukost och lunch. Om fruktstunden 

skapar en orolig miljö vilket beskrivs i caset, ser inte pedagogerna meningen med att fortsätta 

med en fruktstund. Pedagogerna menar att fruktstunden inte fyller någon funktion i ett sådant 

fall. Som en lösning till caset nämner pedagogerna att de istället skulle skapa någon aktivitet 

och slussa ut barnen några i taget ut i tamburen för att undvika spring. 

 



 

18 

 

Ja det verkar som den där fruktstunden är rörig, de springer runt fast de inte har ätit upp och 

dessutom är den verkligen nödvändig den där fruktstunden? Det verkar som den tar mycket kraft 

från pedagogerna, att den är ett irritationsmoment. Det känns stressigt. De skyndar sig att äta sin 

frukt för då belönas man med att få gå därifrån, lite spontant så. Undra om de har ställt sig den 

frågan: varför blir det där springet liksom. Ja nej man får istället ta bort frukten och göra något. Ja 

men, ta björnen sover en runda till och låt barnen gå ut successivt. Alltså växeldra så man får det 

här flödet istället för ketchupeffekten. 

 

Förskola U talar också om hur viktigt det är att arbetslaget är synkade och har ett positivt 

bemötande mot både barn och vuxna. Pedagogerna nämner också att vissa barn i barngruppen 

känner varandra privat och då är det viktigt att som arbetslag vara tydliga med sitt ledarskap 

och inte låter den privata delen komma in i förskolans värld. Pedagogerna menar att de har ett 

tydligt uppdrag med verksamheten och att barnen ska få lika förutsättningar när de kommer 

till förskolan.  

 
Vi har barn som kanske bor nära varandra och kanske umgås privat och då är det viktigt att för att 

det inte ska bli att den privata delen kommer in i förskolans värld och att det blir förväntningar på 

att göra saker som de kanske gör när de leker hemma. Då måste vi arbeta med att ha en väldigt 

tydlig roll och förklara varför vi arbetar och vad förskolan står för. Vad vårt uppdrag är. Vi har inte 

kalas utan vi har förskola här. 

 

Några konkreta hjälpmedel som pedagogerna nämner utifrån tambursituationen som beskrivs 

i caset är att de kan anpassa barnens platser i tamburen. De barn som har ett större 

rörelseschema får en plats där utrymmet är större. De barn som möjligen är i behov av ett 

klädschema som stöd vid påklädningen får en plats nära en vägg där schemat finns. 

  
Ja vi har ju olika fack eller platser för barnen i tamburen. Där har vi ju några fack som är lite 

längre ut på gaveln och några som är på kanten där (pekar). Man har ju väldigt många möjligheter 

när man placerar barnen. Alltså är det ett barn som behöver lite större yta för att ta på sig så kan 

man sätta dem bredvid där det finns större yta. Eller som där borta (pekar) så finns det 

kardborreband för att man ska kunna sätta upp ett klädschema om det är någon som skulle behöva 

den stöttningen. Då kan man placera det barnet där.  

 

Citatet visar att pedagogerna innehar en medvetenhet kring hur de kan arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd.  
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Observation Pedagogisk miljö  

Förskola U 

Under observationerna på Förskola U uppmärksammades att pedagogerna följde barnens 

resonemang under samling. Pedagogerna ställde frågor till barnen men gav inga svar utan lät 

barnen komma med egna tankar och förslag. I enlighet med vad som framkommit under 

tidigare fokussamtal utförde pedagogerna en planerad aktivitet kring temat de arbetade med 

just nu. Temat hade valts utifrån barnens frågor och intressen. Aktiviteten startade med att 

pedagogen presenterade aktiviteten genom att återkoppla till tidigare erfarenhet kring temat.   

 

Pedagogisk miljö  

Förskola M 

Pedagogerna på Förskola M beskriver att de formar en förberedd miljö med stort utbud av 

stimulerande material där pedagogen lyfter intresset för materialet hos barnet. 

Förskola M lyfter vikten av att pedagogen presenterar och vägleder barnet genom nytt 

material för att barnet sedan själv ska kunna fortsätta använda materialet.  

 
Montessori är fantastiskt tycker jag med den här förberedda miljön och materialet. Vi har väldigt 

mycket material att erbjuda. Det behöver ju inte vara precis det här (pekar runt sig) utan det 

handlar om vårt förhållningssätt med barnen alltså det kan ju vara vilket Montessorimaterial som 
helst man tar fram tillsammans med barnen. Men då sitter man ner med barnen och presenterar 

materialet för dem och med dem. Lockar med någonting, det är ju det som gör att de, ja men att de 

utmanas och stimuleras. 

 

Pedagogerna på Förskola M berättar att i Montessoripedagogiken är lek arbete och benämns 

inte som fri lek. Pedagogerna menar att den fria leken som nämns i caset inte fyller något 

syfte och att de istället kan erbjuda någonting som barnen kan koncentrera sig på för att skapa 

ett lugn och minska känslan av orolighet hos barnen. Pedagogerna talar kring den orolighet 

hos barnen som nämns i caset. De menar att den beskrivna dagen inte är organiserad och fylld 

med spännande material som fångar barnens intresse vilket i sin tur bidrar till en orolig 

barngrupp.  
 

Jag tänker ett “stökigt” barn. Hittar de något som stimulerar det barnet, något som barnet tycker är 

utvecklande och spännande? Om vi kan se vad vi kan erbjuda om man säger så blir ju oftast de 

barnen något helt annorlunda. Så vi måste ju få till det. Alltså bara springa runt och tjata och säga 

du får inte springa, det funkar ju inte. Du måste ta tag i det barnet och säga: Kom nu så ska jag visa 

dig något, jag har något här. Försöka locka barnet att göra saker och sitta ner. För vi sitter ju ner 

väldigt mycket i vår miljö, vi sitter ju ner tillsammans med barnen väldigt mycket. 

 

Förskola M utvecklar sitt svar kring orolighet i den fria leken med att det även är av stor vikt 

med ett fungerande arbetslag för att skapa ett lugn i barngruppen.  

 
Ja det är ju något vi diskuterat mycket. Det är viktigt man står för samma saker och att en pedagog 

inte säger en sak utan man behöver kommunicera så att alla gör och säger likadant. Annars blir det 

väldigt otydligt för barnen. Jag menar hur ska barnen förstå egentligen om det är okej ena dagen 

och inte nästa. Hur vet dem då? Så det är ju jätteviktigt att man kommunicerar. 
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Pedagogerna beskriver även för att skapa ytterligare lugn och ro i barngruppen skulle de dela 

in barnen i mindre grupper. Som lösning till den oroliga fruktstunden som beskrivs i caset 

beskriver pedagogerna att de skulle låta de barnen som har ett större rörelsebehov gå ut före 

de andra. På Förskola M har de en gemensam fruktskål på ett mindre bord med två tillhörande 

stolar som barnen själva kan välja att gå till, sätta sig ner och äta en frukt när de känner sig 

hungriga. Pedagogerna menar att på det viset behöver de inte avbryta något lekarbete utan 

barnen kan arbeta färdigt sitt material och själva välja när de vill äta sin frukt.  

 

Förskola M nämner också tambursituationen som beskrivs i caset (bilaga 1) med att dra 

liknelser till sin egen tambur. Pedagogerna beskriver sin egen tambur som stor och luftig och 

att den ger barnen plats att klä på sig. Pedagogerna beskrev en av väggarna ute i tamburen och 

nämnde att de kan sätta upp ett klädschema där när behov finns. Annars anser pedagogerna att 

de lika väl konkret kan visa barnen i vilket ordning det lättast är att klä på sig. Exempelvis 

under en samling. 

  
Ja alltså vissa frågar ju alltid, vad ska jag ta nu? Då kan man ju säga att kan du se här (låtsas peka 
på klädschema) eller så kan man visa det på en samling. Visa barnen till exempel hur man vränger 

en ärm och en byxa och kanske när man tar på sig sina vantar. Att det är svårt att ta på sig vantarna 

före sina termobyxor typ.  

 

Pedagogerna hänvisar även till ett material på en vägg inne på avdelningen där barnen kan 

träna på att dra upp dragkedjor eller knäppa knappar. Pedagogerna menar att barnen sedan kan 

praktisera sina nya erfarenheter med sin egen jacka och att allt material måste ha ett syfte. 

 
Pincettövningen exempelvis det är förebyggande för att hålla i pennan. Alltså det finns alltid ett 

syfte med allting och det är väldigt bra. 

 

Citatet tyder på att pedagogerna reflekterar över syftet med materialet.  

 

Observation pedagogisk miljö  

Förskola M 

Under samtal mellan pedagog och barn i samling uppmärksammade vi att pedagogerna på 

Förskola M hade förberett barnen inför vårt besök. I följande fokussamtal berättades av 

pedagogerna att det berodde på att det fanns barn på avdelningen som upplevde oväntade 

förändringar som svåra. Under samlingen återkopplade pedagogen som höll i samlingen till 

gårdagens aktivitet för att sedan fortsätta presentera nytt material efter det.   

Under arbetsstund fanns en pedagog placerad vid varje arbetsbord. Pedagogen stöttade barnet 

genom att benämna innehållet i materialet med rätt begrepp för barnet i dess lekarbete. 

Pedagoger på avdelningen förtydligade för barnen att varje material skulle genomarbetas och 

ställas tillbaka på rätt plats innan byte av aktivitet. Efterföljande fokussamtal bekräftade vår 

observation kring den förberedda pedagogiska miljön och att det var ett medvetet arbetssätt. 
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Likheter och olikheter pedagogisk miljö Förskola U och Förskola M 

Vid analysen av vårt resultat under pedagogisk miljö kan vi se en likhet mellan de båda 

arbetslagen där pedagogiska strategier, hjälpmedel och arbetslagets sammanhållning är i 

fokus. 

  

De båda förskolorna använder sig av liknande arbetssätt för att utvärdera eventuella behov 

som kan uppstå hos barnen. Båda arbetslagen lägger stor vikt vid vad pedagogerna kan göra 

för det enskilda barnet och menar att en pedagogisk strategi inte fungerar för alla barn. 

Exempel på pedagogiska strategier som de båda använder sig av är att dela in grupper efter 

behov, bryta mönster och slussa barn i mindre grupper vid byte av aktivitet. 

De båda förskolorna ser materialet som ett hjälpmedel i den pedagogiska miljön. 

 

Båda förskolorna ansåg att det var av vikt att arbetslaget har god kommunikation och en 

positiv attityd för att skapa ett lustfyllt och tydligt ledarskap vilket de anser inger trygghet i 

barngruppen. Båda förskolorna presenterar ny information kring aktuell aktivitet genom att 

återkoppla till tidigare erfarenhet. 

 

Olikheter i pedagogernas arbetssätt var att Förskola U anpassar aktiviteter utefter barnens 

behov medan Förskola M erbjuder barnet stimulerande material efter barnets behov.  

 
Social miljö  

Förskola U 

Förskola U lyfter vikten av samarbete med hemmet och att det bör finnas en respekt för 

vårdnadshavare för att de ska känna en trygghet att lämna sitt barn på förskolan. Pedagogerna 

menar att de befinner sig i sin profession och bör ta hänsyn till vårdnadshavare som kommer 

och hämtar eller lämnar sitt barn. Pedagogerna menar att de inte kan veta vad vårdnadshavare 

har varit med om under dagen och bör därmed bemöta vårdnadshavare hänsynsfullt. 

 
Jag träffade en förälder som haft sitt barn tidigare hos oss igår. Hon sa det att det är ert sätt att 

bemöta. Det är så stor skillnad på hur man säger saker. Hon sa att hos er var det aldrig några sura 

miner. Jag tror det kan vara så. Man måste tänka sig för liksom. För det är ju olika människor med 
olika livssituationer. Vi vet ju inte vad det har hört eller bemött eller har i ryggsäcken den 

morgonen när de kommer. Många pedagoger sitter på höga hästar och med pekpinnar, det är 

kanske inte vad den personen orkar med just den morgonen. Man får passa sig liksom 

 

Pedagogerna på förskola U anser att det ingår i deras arbete att se till att vardagen är tydlig för 

att barnet ska kunna veta vad som förväntas av hen i olika situationer och sammanhang. 

Pedagogerna lägger stort fokus på lärande barn till barn. Förskola U använder bland annat 

dokumentationsväggar och bildscheman för att barnet ska kunna återkoppla och reflektera 

över sitt lärande. 

 
Jo språkrummet där. Barnen fick en varsin uppgift att berätta om något de tyckte om eller har 

intresse för. Så har vi ju tagit bilder när barnen tog med sig en sak hemifrån och så fick de berätta 

om den för de andra barnen. Så har vi skrivit upp det som de sa om sin sak och hängt upp bredvid 

deras bild. Där står det jätte ofta och pratar om vad de har berättat för varandra då. Det är 

jättehäftigt!  Det är ju lärande! 

 

Citatet tyder på att pedagogerna ser ett lärande i samspelet mellan pedagog och barn 

samt barn till barn.  
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Observation social miljö 

Förskola U 

På Förskola U var alla pedagogerna med under samlingen. Barnen satt stilla och tittade på 

pedagogen som ledde samlingen när hen talade. Barnen pratade, skojade och förde 

resonemang tillsammans med varandra och pedagogerna. Stämningen verkade lustfylld och 

lättsam där relationerna mellan alla individer verkade positiv. 

 

Social miljö  

Förskola M 

Förskola M bemöter barnet med positiv förstärkning av det som är tillåtet att göra istället för 

att lyfta det som inte är tillåtet. Pedagogerna stöttar genom att visa barnet fysiskt vad som 

förväntas av barnet kring både material, omgivning och sociala regler. 

 
Jag tror barnen måste veta vad som förväntas av dem. Vad förväntas jag göra i det här rummet. 

Hur ska jag jobba med det och vilka möjligheter har jag. Vi pratar ofta om vad man får göra 

istället för vad de inte får göra. Om du förklarar för barnet hur de ska stänga en dörr och visar det 
så kommer det inte smälla i dörren. Men har ingen visat hur du faktiskt ska göra (ställer sig upp 

och visar hur hen drar ner handtaget) att du ska dra ner handtaget innan du puttar igen dörren så 

hur ska barnen då kunna veta det? 

 

Pedagogerna på Förskola M menar även de att det är pedagogens roll att strukturera vardagen 

för att den ska blir tydlig för barnen. Pedagogerna lyfter samspelet mellan vuxen och barn. 

  
Det är ju vi som pedagoger som har ansvaret att visa och presentera materialet. Vad är det jag 

förväntas göra med materialet. Hur man plockar fram det och hur man använder det och hur man 

ställer tillbaka det. Sen kan man ju välja att experimentera med det som något annat men då visar 

vi ju det och desto mer vi visat, desto mer vet barnen vad det ska göra. Så vår uppgift är ju att visa. 

Leda. 

 

Observation social miljö  

Förskola M 

På Förskola M var det en pedagog som höll i samlingen och barnen satt på en rund 

samlingsmatta. Barnen satt stilla och verkade uppmärksamma på pedagogen när hen talade. 

Pedagogen öppnade upp för resonemang och barnen sträckte upp händerna när de ville tala. 

Stämningen under samling och under arbetsstund verkade lugn och stillsam trots att 

pedagogerna påtalade för oss att barnen var upprymda på grund av juletider. 

 

Likheter och olikheter social miljö Förskola U och Förskola M  

Utifrån resultaten kring den sociala miljön kan vi se likheter mellan de båda förskolorna där 

båda har som mål att skapa en strukturerad vardag för barnen. Olikheterna mellan de olika 

arbetssätten upplevs vara att Förskola U skapar en strukturerad och tydlig vardag genom 

dokumentationsväggar där barnen kunde återkoppla och reflektera över sitt eget lärande.  

Förskola M skapar en tydlig och strukturerad vardag genom att erbjuda stort utbud av 

varierande material som pedagogerna bearbetar tillsammans med barnen.          
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De båda arbetslagen menar att pedagogens arbetssätt och tydlighet skapar ett lugn i 

barngruppen. Vilket också styrks av våra observationer där ett lugnt klimat verkade råda på 

båda förskolorna. 

 

På båda förskolorna verkade det vara en positiv stämning med uppmuntrande pedagoger vid 

samlingen vilket verkade göra barnen trygga. Det i sin tur tycktes göra att barnen föll in i 

samtalen, med pedagog men även andra barn. Pedagogerna presenterade materialet och 

öppnade upp för diskussioner.  

 

Fysisk miljö  

Förskola U 

Pedagogerna på Förskola U beskrev att de kunde uppleva att de ibland av ekonomiska skäl 

inte kan utföra de åtgärder som önskas göra i den fysiska miljön. Pedagogerna menar att 

barnet får möjlighet till inflytande och delaktighet genom att vara med att planera och utforma 

den fysiska miljön. Nedan följer två exempel från samtalet kring den fysiska miljön. 

 
Ja det är lite såhär. Det är mycket prat om lärmiljö och att det ska vara lustfyllt och sådär. Men 

ibland kan man känna sig lite bakbunden. Att man inte har den ekonomin. Man kan ju skoja om 

det att om vi flyttar lite på den där kuben så händer det nog. Men nej det är svårt. Man får ju göra 

det bästa av det man har. Vi har ju lamineringsmaskin (skratt). Vi kan ju såklart som vi gjort där 

borta (pekar) skärmat av med bokhyllan och skapar små rum i rum. Det funkar ju. Men vi tänker 

social miljö, atmosfär, bemötande. Vi skapar tryggheten i vårt bemötande och det ger ju en skön 

miljö att vilja vara i. 

 
Man har hela tiden en öppen och levande dialog om att göra förändringar. Man kan inte bestämma 

i augusti månad exakt hur vi ska göra under hela läsåret. Då blir verksamheten död. Barnen är ju 

aldrig så stora som på våren och då måste vi ju kunna ändra på verksamheten, miljön och 

materialet utifrån det. Det rör sig liksom. Vi måste ha fria samtal för alla, speciellt för barnen 

tycker jag.  

 

 

Förskola U diskuterar glasdörrarna som beskrivs i caset och menar att glasdörrar kan vara ett 

fördelaktigt verktyg. Däremot såg pedagogerna att fanns risk med glasdörrar när det kommer 

till barnets fokus i en aktivitet. Fokuset kan avbrytas eftersom glasdörrarna skapar möjlighet 

till intryck från omgivningen utanför.   

 
Ja det står ju att det var stora rum och många fönster och glasdörrar. Det är ju bra man har insyn 

då. Men det är klart det blir. Vi har också glas men då måste man täcka för man kan inte hålla 

koncentrationen. Det räcker sopbilen åker förbi så kommer ju all uppmärksamhet på den. 
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Observation fysisk miljö  

Förskola U 

Förskola U hade flera mindre rum där inredning samt material var på barnens nivå. På 

väggarna satt dokumentation, schematiska bilder samt årstidskalender. Det var sparsamt 

möblerat utan att uppfattas bart. I det största rummet fanns en soffa med plats för många 

personer samt bokhyllor som avskärmade rummet för att skapa rum i rummet. Det fanns 

också ett tomt rum som bland annat agerade rörelserum.  

 

Fysisk miljö  

Förskola M 

Förskola M nämnde material och små rum i rummen som den fysiska miljön. Pedagogerna 

har lagt stor vikt vid att ha många olika hyllor med massor av material och skapat rum i 

rummen med hjälp av sina hyllor. Det gjorde dem för att skapa ett lugn och motverka spring. 

 
Ja lite som vi säger då. Vi möblerar ju medveten lite för att stoppa genomfart. Att vi gör lite trångt 

att ta sig fram så motverkar vi springandet. Men allting är ju på barnens nivå. Det är en förberedd 

miljö heter det ju. Det är för barnen.   
 

Förskola M menar att glasdörrarna som nämns i caset ger möjlighet för barnet att skapa ett 

eget utrymme och samtidigt ger glaset möjlighet till översikt för pedagogen.   

 
Jag tänker ju på en annan förskola jag vet där de har glasdörrar och barnen får ju lov att stänga och 

vara ifred men man har ändå full koll på vad som händer där inne. För har man små rum och så 

med dörr är det ju istället bra med glasdörr så man kan kika in och se vad som händer där inne 

annars behöver man ju inte ens ha en dörr ju. 

 
Observation fysisk miljö 

Förskola M 

Förskola M hade öppen planlösning. Förskolan hade stort utbud av material placerat på ett 

flertal hyllor som också agerade avdelare för den öppna planlösningen. Var sak hade en egen 

plats i hyllan och materialet var placerat från vänster till höger i varje rum.  

Likheter och olikheter fysisk miljö Förskola U och Förskola M 

Utformningen av den fysiska miljön skilde sig mellan de två förskolorna. Trots det gav de 

båda förskolorna ett lugnt intryck genom bland annat dämpad ljudnivå samt visuellt genom 

struktur och ordning. Att dela in barngruppen i mindre grupper med färre barn och utforma 

små rum i rummen med hjälp av möbler för att minska ljudnivån är ett gemensamt arbetssätt 

för de båda arbetslagen. Båda förskolorna har också materialet tillgängligt på barnets nivå för 

att det ska vara inbjudande och tillgängligt för barnen. Observationerna på båda förskolorna 

bekräftade pedagogernas uttalade tanke kring den fysiska miljön. 

 

För att skapa lugna och trygga lärmiljöer lägger Förskola U fokus på den sociala miljön och 

Förskola M har fokus på den fysiska miljön vilket skiljer arbetslagen åt. 
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Sammanfattning resultat 

Båda arbetslagen tycks arbeta för att uppnå en tillgänglig lärmiljö genom att de är medvetna 

om hur pedagogisk, social och fysisk miljö kan påverka barnens vardag och hur olika miljöer 

kan skapa olika möjligheter för lärande. Ur resultatet kunde vi utläsa att pedagogerna i de två 

arbetslagen arbetar olika med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Det är skillnad på hur 

pedagogerna väljer att använda sitt arbetssätt för att skapa förutsättningar för lärande. 

Förskola U upplevdes sätta barnets känslor i fokus kring hur barnet påverkas av den 

pedagogiska och sociala omgivningen. Pedagogen ger möjlighet för lärande genom att skapa 

en trygg miljö där barnen kan få möjlighet att samtala kring lärandeobjektet både barn till 

barn och mellan barn och vuxen, vilket är i enlighet med ett utvecklingspedagogiskt 

arbetssätt. Förskola M har också barnet i fokus men upplevs lägga större vikt på den fysiska 

miljön. Materialet är det som skapar möjligheterna för barnets lärande och pedagogerna 

vägleder och förstärker barnets arbete vilket också svarar till ett Montessori pedagogiskt 

förhållningssätt där hjälp barnet hjälpa sig själv är ett motto. 

  

Syftet med vår studie är att utifrån ett relationellt perspektiv undersöka om pedagogerna på en 

Montessoriförskola respektive en utvecklingspedagogiskt inriktad förskola arbetar lika eller 

olika för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Resultatet visar att båda arbetslagen svarar till sina 

egna pedagogiska inriktningar och arbetar olika ur ett relationellt perspektiv. 

Ett relationellt perspektiv förklaras som att det är i mötet mellan barnet och miljön som ett 

behov kan uppstå. Hur stort det behovet blir, beror på hur miljön är anpassad till barnet.  

Utefter vårt resultat kan vi se att båda arbetslagen arbetar medvetet utifrån de olika 

pedagogiska inriktningarna. Förskola U arbetar i större utsträckning med den sociala miljön 

för att sträva efter en tillgänglig lärmiljö. På Förskola M arbetar pedagogerna mer aktivt med 

den fysiska miljön för att sträva efter en tillgänglig lärmiljö. Den fysiska miljön menar 

Förskola M bjuder in till delaktighet och sociala samspel mellan pedagog och barn samt barn 

till barn.  

 

De båda arbetslagen påvisar också en viss kunskap kring barn i behov av särskilt stöd genom 

att de beskriver olika hjälpmedel som kan stödja barnet i sin vardag så som klädschema, 

dokumentationsväggar och tydlighet kring vad som förväntas av barnet. Arbetslagen beskriver 

också hur de kan arbeta med att ha en tydlig struktur i vardagen för att underlätta och röja 

hinder i barnets vardag.  
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RESULTATDISKUSSION 
Under rubriken resultatdiskussion kommer en analys av resultatet att relateras till vår 

teoretiska ram och bakgrund till studien. Diskussionen presenteras genom underrubriker som 

lyfts ur studiens bakgrund och teoretiska ram. 

 

Relationellt perspektiv och barn i behov av särskilt stöd 

I inledningen till studien lyfter vi problematiken kring hur arbetet med att skapa en tillgänglig 

lärmiljö skulle kunna se ut för att bemöta alla barns behov i “en förskola för alla”.  

När vi ser på vår analys av resultatet ur ett relationellt perspektiv kan vi se att de båda 

arbetslagen arbetar aktivt för att anpassa verksamheten genom att skapa en tillgänglig lärmiljö 

med inkluderade och delaktiga barn. Enligt Nilholm 2006 (se Norrström 2013, ss.39 - 40) 

beskrivs att inkludering som begrepp ses som ett begrepp för mångfald och innebär en 

pedagogik som har i uppgift att möta alla barns olikheter.  

 

Norrström (2013, ss.38 - 39) beskriver det relationella perspektivet och på vilket sätt 

arbetslaget kan anpassa åtgärder i miljön för att bemöta barns behov. Enligt vårt resultat lyfter 

de båda arbetslagen den sociala- samt fysiska miljön som verktyg för att skapa en trygg miljö. 

De båda arbetslagen verkar också arbeta ur ett relationellt perspektiv där lärmiljön anpassas 

efter barns behov med hjälp olika arbetssätt. Åtgärder verkar göras kring barnets omgivning 

där samspelet mellan pedagogerna lyfts som verktyg för att nå en lärmiljö som möjliggör 

förutsättningar för lärande. Vi kunde exempelvis i resultatet se att Förskola U bemöter 

lärandets objekt på olika vis och utifrån vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig i. Förskola 

M förberedde miljön och arbetade tillsammans med barnen med materialet och agerade stöd 

när barnet behövde det. 

 

Rosenqvist (2007, s. 114) förklarar att förändringar i lärmiljön som är motiverade efter ett 

relationellt perspektiv kan påverka hela den grundläggande pedagogiken genom att skapa ett 

nytt perspektiv för pedagogerna att arbeta ur. Rosenqvist menar att om ett sådant samspel 

skapas mellan det relationella perspektivet och den grundläggande pedagogiken kan det 

minska behovet av specialpedagogiken jämfört med en pedagogik som inte använder ett 

relationellt perspektiv. Eftersom de båda förskolorna som vi jämfört i studien, vad vi kan se, 

utgår från ett relationellt perspektiv är möjligen inte de båda förskolorna i behov av 

specialpedagogiken i lika stor utsträckning som om de inte hade arbetat ur ett relationellt 

perspektiv. 
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Pedagogisk samt social miljö 

Arbetslagen menar att de genom att vara uppmärksamma på barns sociala beteenden kan söka 

efter barns förutsättningar och bygga upp lärmiljön efter barns behov. Trots att arbetslagen 

sedan bygger upp miljön med hjälp av olika strategier kan vi ändå se att ett förebyggande 

arbete används. Enligt SPSM (2014) beskrivs ett förebyggande arbete med att verksamheten 

medvetet arbetar för att synliggöra eventuella utmaningar i lärmiljön och undanröjer hinder i 

omgivningen för barnet. I vårt resultat kan vi urskilja ett sådant arbetssätt genom att 

pedagogerna var lyhörda för barnens behov och var flexibla i sitt arbete vilket tyder på att 

arbetslagen arbetar ur ett relationellt perspektiv för att nå en tillgänglig lärmiljö. Förskola U 

anpassar exempelvis lärandets objekt efter barnets nivå och tidigare kunskaper. Pedagogerna 

presenterar lärande objektet både konkret eller abstrakt för att nå alla barn. Förskola M har en 

förberedd miljö med stor tillgång på varierande material som alltid anpassas efter barnets nivå 

samt intresse för att skapa stimulans och koncentration hos barnet. 

 

Ugaste, Tuul, Niglas och Neudorf (2014, ss.380 - 381) lyfter att undervisning bör utgår från 

barns erfarenheter och intressen. I resultatet ser vi pedagogerna i de båda arbetslagen tar 

tillvara på barnens intressen där Förskola U utformar aktiviteter och Förskola M material efter 

de här intressena.  

  

Williams, Sheridan och Sandberg (2014, ss.233 - 235) beskriver att pedagoger lyfter sin egen 

didaktiska roll i lärandesituationer men anser också att samspelet i barngruppen är viktigt för 

att arbeta med för att stödja barn i sin sociala kunskap. En lärandesituation som utgår från 

barnens perspektiv i kombination med stöttande pedagoger ses som en viktig förutsättning för 

att bemöta de riktlinjer som beskrivs i läroplanen. I vårt resultat kan vi urskilja att 

pedagogerna i sitt arbetssätt skapar situationer för samspel mellan barn. Exempelvis under 

samlingen där pedagogerna uppmuntrar till diskussioner och resonemang samt genom 

dokumentationsväggen där kommunikation mellan barnen uppmuntras. De båda arbetslagen 

lyfter vikten av att vara en tydlig och ledande pedagog som skapar förutsättningar för lärande. 

De båda arbetslagen menar att de då är av vikt med god kommunikation och samarbete i 

arbetslagen för att skapa en tydlig vardag för barnen. 

Fysisk miljö 

Ahmad, Felani-Shaari, Hashim och Kariminia (2015, ss. 5 - 6) beskriver att för att ett barn i 

behov av särskilt stöd ska inkluderas i verksamheten krävs det en miljö som är inbjudande 

men samtidigt lugn och rogivande. Enligt vårt resultat arbetar samtliga pedagoger för att 

skapa en lugn och trygg verksamhet. Exempelvis möblerar pedagogerna på Förskola M för att 

förhindra spring samt att de båda arbetslagen skapar intresse för material eller aktivitet för att 

fånga barnens koncentration och fokus. Pedagogerna lägger även vikt vid att placera 

materialet i barnens nivå för en inbjudande miljö. Vidare beskriver Ahmad, Felani-Shaari, 

Hashim och Kariminia (2015, ss. 5 - 6) att det visuella lärandet oftast är stort hos barn i behov 

av särskilt stöd och att de oftast lär lättare genom det visuella än via exempelvis ljud. Genom 

att medvetet möblera den fysiska miljön för att underlätta för barnen och visa barnen fysiskt 

vad som förväntas av dem, kan möjligen den muntliga kommunikationen minska.   
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Resultatet ur ett Utvecklingsekologiskt perspektiv  

Andersson (2013, ss. 209 - 211) beskriver att Bronfenbrenner menar att barn behöver trygghet 

för lärande och när pedagoger erbjuder barnen mänskliga relationer i omsorg och lärande kan 

verksamheten bli en omgivning som håller om barnen.  

Vårt resultat visar att pedagogerna arbetar aktivt för att skapa trygga relationer genom att 

anpassa lärmiljön och strukturera verksamheten. Pedagogerna skapar tydlighet i barnens 

vardag samt arbetar tillsammans med barnen när de utforskar materialet.  

 

Andersson (2013, ss. 209 - 212) beskriver också att erbjuda trygghet är en form av 

förebyggande arbete som förbereder barnen för framtidens sociala utmaningar. I resultatet kan 

vi utläsa att på de förskolorna som deltog i studien verkade arbetet kring att skapa en trygg 

miljö lyftas som mest värdefullt för barnets utveckling. Förskola U arbetar i stor utsträckning 

med den sociala miljön och Förskola M arbetar med den fysiska miljön som förebyggande 

arbete. 

 

Andersson (1986, s.105) beskriver att förskolan bör erbjuda en känslomässig trygghet för 

barnet. För förståelse för barnets emotionella behov krävs att pedagogen har kunskap kring 

barnets hela sammanhang, även utanför förskolan. Ett barn som eventuellt har en period av 

tuffa familjeförhållanden kan inte förväntas uppträda som tidigare i förskolan. Barnet har 

förmodligen andra behov att tillfredsställa än tidigare. Förskola U lyfter vikten av samarbete 

med hemmet för att stötta barnets utveckling. Pedagogerna på avdelningen menar att 

förskolan och hemmet måste förstå och ta hänsyn till varandra för att ge största möjlighet för 

barnets utveckling. 

Andersson (1986, s. 104) framställer att barnets psykologiska förutsättningar som konsekvens 

för utveckling. När barnets tidigare erfarenheter och behov inte blir tillfredsställda verkar det 

negativt för utvecklingen gentemot en trygg förskolemiljö som tillgodoser behov. Om 

pedagogen inte kan bemöta barnets psykologiska behov, kan pedagogen inte heller skapa den 

lärmiljö som behövs för barnets utveckling. I relation till vårt resultat kunde vi se att 

pedagogerna som medverkade i studien tog hänsyn till barnens behov och lade stor vikt på att 

skapa en trygg omgivning för barnen. En möjlig parallell kan vara att pedagogerna kände tillit 

till varandra och har ett väl fungerande arbetslag.  

Björck- Åkesson och Granlund (2015, ss.74 - 75) förklarar att vad som sker i barnets 

vardagsliv i sin närmiljö är det som påverkar barnet mest, det vill säga den närmaste familjen 

men också förskolan har en betydande del. Många av Sveriges barn tillbringar fler av sina 

vakna timmar i förskolan än i det egna hemmet vilket gör pedagoger till en viktig del av 

barnets utveckling. I inledningen av studien beskrivs att det råder en ökad oro kring fallande 

skolresultat runt om i Sverige. Om vi utgår från Bronfenbrenners mikrosystem och smalnar av 

fokus till endast förskolans påverkan skulle teorin kunna beskriva det förebyggande 

trygghetsarbetet i förskolan och hur det i ett senare skede av skolgången påverkar barnens 

prestationer. En tolkning skulle kunna vara att om barnen får en trygg start på sitt lärande kan 

det leda till fortsatt goda resultat i högre utbildningsgrad. Vårt resultat visar att de båda 

förskolorna som deltar i studien arbetar för trygghet i verksamheten och att pedagogerna 

använder sitt arbetssätt för att skapa trygghet.  
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Ett annat perspektiv är att enligt Hägglund (2015, s. 125) beskrivs att om kommunen beslutar 

att barngrupperna ska bestå av fler barn påverkar beslutet varje enskilt barns tillvaro som i sin 

tur påverkar barnets utveckling. Vi menar att om barngruppen ökar i storlek kan den enskilda 

tiden mellan varje barn och pedagog minska och kan därmed leda till eventuellt sjunkande 

skolresultat.  

 

METODDISKUSSION 
Under diskussioner innan metodval vägdes för och nackdelar med intervju som verktyg mot 

fokussamtal. Valet att använda fokussamtal som verktyg gav ett brett material vilket i sin tur 

ledde till fler perspektiv av hur ett arbetslag talar kring sitt gemensamma arbetssätt. Vårt case 

(bilaga1) som samtalen utgick från gav enligt oss en fri atmosfär för pedagogerna att diskutera 

sinsemellan och situationen upplevdes demokratisk. Om vi istället valt att använda enskilda 

intervjuer eller gruppintervju som verktyg finns risk att ett fritt och demokratiskt klimat inte 

uppnåtts. Pedagogerna kan under intervju upplevas vilja ge ett svar som de tror att den som 

utför studien är ute efter. 

  

Det finns en medvetenhet hos oss kring att resultatet av pedagogernas samtal var utefter deras 

egen tolkning av vårt case (bilaga1) vilket gör att vissa områden inte berörts av det ena 

arbetslaget och vice versa. Vi anser dock att ett sådant utfall skulle övervägas vid exempelvis 

enskilda intervjuer också. I en enskild intervju styr utformningen av frågorna vad 

pedagogerna svarar och därmed blir även intervju som verktyg ett resultat av pedagogens 

tolkning av frågan. Möjligen hade intervju som verktyg kunnat ge oss svar inom alla de 

områden och begrepp vi analyserat materialet via vilket hade gett ett mer jämlikt datamaterial 

från de båda förskolorna. 

  

Innan våra besök på förskolorna resonerade vi kring om pedagogerna skulle delgetts caset 

(bilaga 1) i förväg eller inte. Eftersom vi ville ta del av arbetslagets spontana tankar kring 

ämnet och inte ge pedagogerna möjlighet att på något sätt forma sina svar utefter studiens 

syfte, beslutades att lämna ut caset på plats. 

Det gjorde att de tre pedagoger som deltog under samma samtal hade samma förutsättningar 

att delta i diskussioner. Det upplevde vi gav ett samtal som var spontant och lättsamt där 

pedagogerna talade fritt kring vårt case. Caset bidrog också till att vissa utmaningar i caset 

kunde diskuteras mer objektivt och lättsamt än om frågor hade ställts direkt till den egna 

verksamheten.  

 

Genom att ingen av oss hade en personlig anknytning till någon av förskolorna sedan tidigare 

skapades ett neutralt utgångsläge inför vår datainsamling inte bara gentemot arbetslaget utan 

även mellan oss som utför studien. Utgångsläget tror vi medförde att även analysen av 

resultatet bli av högre validitet eftersom det inte fanns några förkunskaper som påverkar vår 

tolkning av transkriberingarna.   

 

Observationerna var menade att ge möjlighet att få en uppfattning kring pedagogernas 

uttalanden om sin lärmiljö i relation till det praktiska arbetet. Vi kan inte påstå att våra 

observationer utfördes under tillräckligt lång tid för att kunna visa på generella resultat. 

Observationerna kan enbart fastställa det vi kunde se där och då. Vi är även medvetna om att 

vår närvaro påverkar barn men även pedagogernas arbetssätt till barnen under observationen. 

Barnens ålder i studien har möjligen inte påverkat analysen i den utsträckning som anades 

innan påbörjad studie. Däremot kunde barnen på ett annat sätt kommunicera sitt godkännande 

att delta i studien.  
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Under datainsamlingen utfördes fokussamtalen innan observation på en av förskolorna och 

tvärtom på den andra. Det tror vi möjligen kan påverkat resultatet eftersom vi genom att 

utföra fokussamtalet först gav möjlighet för pedagogerna att arbeta på ett sätt som de i tidigare 

samtal sagt sig arbeta genom. Då observation utfördes före fokussamtal fanns möjligen risk 

för påverkan i pedagogens arbetssätt då vi som utför studien inte hunnit bekanta oss med 

pedagogerna i samma utsträckning.  

 

Att vi båda två medverkade under samtliga delar av studiens process har bidragit till att en 

gemensam tolkning av resultatet kunnat nås. Våra ibland olika uppfattningar av samma 

situation eller uttalande har tillsammans reflekteras och gett en djupare analys av materialet.  

 

Eftersom vi enbart haft två medverkande förskolor i vår jämförelse upplever vi att det inte ger 

ett generellt resultat. Å andra sidan ansåg vi att vi fått ett tillräckligt stort datamaterial för att 

kunna nyansera likheter och olikheter mellan de olika pedagogiska inriktningarna. Det 

datamaterial vi erhållit kan bero på att vi medvetet valt ut förskolor som är av relevans för att 

möjliggöra svar till studiens syfte. 

 

Det hade varit intressant att utföra studien med fler deltagande förskolor för att se om ett 

mindre medvetet arbetssätt eller ett eventuellt heterogent arbetslag hade gett ett annorlunda 

resultat. Palla (2018, ss.11 - 12) framställer att det oftast är de yrkesverksammas röster som 

hörs i liknande studier som den här.  Det hade därför även varit intressant att utföra studien ur 

barns perspektiv. 

  

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 

Studiens syfte var att ur ett relationellt perspektiv undersöka om pedagogerna på en 

Montessoriförskola respektive en utvecklingspedagogiskt inriktad förskola arbetar lika eller 

olika för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vi upplever att vi fått svar på vårt syfte. Trots olika 

arbetssätt menar ändå de båda arbetslagen från de olika pedagogiska inriktningarna att det är 

pedagogen i första hand som skapar förutsättningarna för lärande. Ur ett relationellt 

perspektiv visar resultatet att ingen av arbetslagen säger sig använda konkreta hjälpmedel men 

att båda arbetslagen talar om barn i behov av särskilt stöd med en viss medvetenhet. I 

resultatet redovisas medvetenheten genom att pedagogerna nämner bildstöd i tamburen, ser 

till barnens rörelsebehov och lägger vikt i materialets eller aktiviteternas syften. Den fysiska 

miljön visade möbler och material på barnens nivå så det är lättillgängligt för barnen. Inför 

vår kommande yrkesroll drar vi slutsatsen att en god sammanhållning i arbetslaget är av vikt. 

Att arbetslaget har gemensamma värderingar, ett gemensamt arbetssätt gentemot barnen och 

att det finns en god kommunikation mellan pedagogerna skapar förutsättningar för barns 

utveckling.  

I resultatet kunde vi se att pedagogerna formade verksamheten efter barnens behov. 

Exempelvis när rörelsebehovet i barngruppen var stort gick pedagogerna ut tidigare på gården 

med barnen, minskade ner tiden på samlingar eller andra liknande åtgärder. De båda 

arbetslagen arbetar medvetet med sitt arbetssätt utifrån de olika pedagogiska inriktningarna. 

De olika arbetssätten syftar till att svara mot läroplanens strävansmål om att erbjuda alla barn 

en tillgänglig utbildning samt se till varje barns behov för att kunna nå sin fulla potential. Vi 

kan se i vår studie att pedagogerna arbetar för att nå en tillgänglig lärmiljö men gör det på 

olika sätt. Inför framtida yrkesutövning går det inte enbart att förlita sig på att den 

pedagogiska inriktning förskolan utgår från skapar ultimata utvecklingsmöjligheter för alla 

barn. 



 

31 

 

Det är pedagogen själv i första hand som bör reflektera kring barnets behov samt sitt eget 

arbetssätt både till barn men också kollegor för att sträva efter en tillgänglig lärmiljö.   

 

Som vi lyfter i bakgrunden till vår studie känner många pedagoger att de har bristfällig 

kunskap kring specialpedagogik för att möta barn i behov av särskilt stöd och att 

specialpedagoger är en eftertraktad resurs (Lindqvist 2011, s. 6). På de förskolor som vi 

jämfört i studien upplever vi att pedagogerna på respektive förskola har erfarenhet kring hur 

deras arbetssätt påverkar miljön för lärande. Pedagogerna visar en medvetenhet kring hur de 

kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd exempelvis genom att anpassa aktiviteter och 

material. 

 

Rosenqvist (2007, s. 114) förklarar att om ett samspel skapas mellan det relationella 

perspektivet och den grundläggande pedagogiken kan det minska behovet av 

specialpedagogiken jämfört med en pedagogik som inte använder ett relationellt perspektiv. 

I relation till vårt resultat där pedagogerna använder sig av ett medvetet arbetssätt kring barns 

behov menar vi att fler förskolor skulle använda sig av ett arbetssätt som utgår från ett 

relationellt perspektiv. Om så vore skulle ett samarbete mellan pedagogerna inom förskolan 

och specialpedagogen som resurs underlättas och kanske skulle inte bristen på 

specialpedagoger kännas lika stor. För att skapa en tillgänglig lärmiljö krävs även en kunskap 

hos pedagogerna kring varje enskilt barn och dess behov som exempelvis möbler i barnens 

nivå, bildstöd och en stor tillgång till varierande och anpassat material. Det kan också 

innebära att pedagogen ser till att få tid till varje enskilt barn och att de har en god kontakt 

med hemmet. Det är en förutsättning för att förstå barnets hela kontext. För att skapa en god 

kontakt skulle pedagogerna kunna bjuda in vårdnadshavarna till vårdnadshavarmöte och 

erbjuda praktiska övningar som visar hur barnen faktiskt arbetar på förskolan. Ett exempel 

skulle kunna vara olika stationer där en station kan vara att lägga ett pussel snabbast. På så vis 

kan förhoppningsvis kontakt skapas mellan vårdnadshavarna och pedagog men också 

vårdnadshavarna emellan. För att skapa en sammanhållning i arbetslaget tror vi att arbetslaget 

skulle behöva ha samarbetsövningar på exempelvis planeringstid. Ett förslag till är att 

pedagogerna pratar igenom vad de själva har för förväntningar på sitt eget yrke och 

arbetskollegor samt dess värderingar för att försöka nå ett gemensamt mål. En positiv attityd 

och en sund inställning till sina kollegor och en tro att varje människa gör sitt bästa i varje 

situation tror vi kan skapa en trygg arbetsmiljö som öppnar upp för kommunikation. Det i sin 

tur kan leda till ett rörligt arbetsklimat där utveckling alltid sker.  

 

Slutsatsen för vår studie är att ur ett relationellt perspektiv spelar val av pedagogisk inriktning 

mindre roll om pedagogerna har ett medvetet arbetssätt samt använder pedagogiska strategier 

som utgår från barnets behov. För att skapa en tillgänglig lärmiljö och kunna uppfylla 

begreppet “en förskola för alla” krävs ett medvetet arbete, goda relationer i arbetslag och 

barngrupp. Arbetslagen bör även ha kunskaper kring specialpedagogiska hjälpmedel samt 

arbeta ur ett relationellt perspektiv.
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Case 

Förskolan Gruvan är en mångkulturell förskola där barnen på förskolan kommer från olika 

sociokulturella bakgrunder. Gruvan har två avdelningar. En småbarnsavdelning och en för 

större barn som heter Diamanten. Diamanten består av 19 barn i åldrarna 3-6 år. På 

Diamanten arbetar tre pedagoger 100%. Förskolan är nybyggd sedan två år tillbaka. 

Planlösningen på Diamanten är öppen med få rum, stora ytor och många fönster. Det är 

glasdörrar som avskiljer de olika rummen från varandra såsom ateljé, matsal och hall. 

Matsalen är stor och rymmer båda avdelningarna. Hallen är långsmal där barnen har sina 

platser utmed väggen på varje långsida. I mitten står en bänk. Möbler och material på 

avdelningen är placerade utefter väggarna och i mitten av det största rummet finns en stor 

rund matta där exempelvis fruktstunder äger rum. 

 

Hur en dag ser ut på Diamanten i nuläget 

Från öppningen klockan 06.30 och fram till de går ut klockan 10.30 är barnen inne och har 

fri-lek på avdelningen. Mellan 10.30 och 11.30 är barnen sedan ute på gården och leker. 

Lunchen serveras 11.45 i matsalen där Diamanten äter tillsammans med den andra 

avdelningen. Efter lunch erbjuds endast lugn aktivitet där barnen får göra något sittande. Det 

kan vara pyssel, spel, deg, läsning eller liknande. Efter ca 30 minuter är det sedan fri lek fram 

tills mellanmålet 14.30. Mellanmålet serveras i matsalen och efter det går barnen ut på gården 

fram till stängningen 17.30.   

 

Fri lek 

Pedagogerna upplever barngruppen som orolig där tre av barnen uppfattas rastlösa eftersom 

de springer runt och “stör” andra barns lek och därmed skapar konflikter. Det gör att 

ljudnivån ökar och barngruppen upplevs som otrygg. De tre barnen har på olika vis svårt att 

fokusera och stanna kvar i en aktivitet och dras oftast till vad andra barn gör. När 

pedagogerna ska bryta den fria leken för att gå ut har de svårt för att få med de tre 

ovanstående nämnda barnen ut för att klä på sig. Ett av barnen springer runt på avdelningen 

och ett annat följer med ut i hallen men väl i tamburen börjar även det barnet springa runt. 

Barnet försöker att få med sig fler barn i sin lek i hallen. Det tredje barnet brukar ofta stanna 

kvar på avdelningen och startar vid de tillfällena en lek i ett annat rum.   

 

Fruktstund 

Fruktstunden ser olika ut då stunden kan börjar med en gemensam lek, sång eller samtal i 

gruppen. Fruktstunden avslutas alltid på samma vis genom att alla barn samlas i en ring. 

Barnen erbjuds frukt i turordning. De barn som ätit upp sin frukt får gå med stöd av pedagog 

för att tvätta sig och gå ut på gården. Situationen upplevs stressande för pedagogerna då barn 

börjar springa runt trots att de inte ätit upp sin frukt. Barngruppen upplevs också stressad i 

situationen. Pedagogerna på avdelningen känner att de ligger en utmaning i att genomföra 

dagen. De upplever att dagen består av tillsägelser och tillrättavisningar där den pedagogiska 

verksamheten blir åsidosatt.    

 

  



 

 

Bilaga 2 

Stödfrågor 

 

Fysisk miljö 

• Hur beskrivs planlösningen?  

• Står det något om möbler och material? I så fall, varför tror ni det nämns? 

• Vad tänker ni för material? 

• Hur ser hallsituationen ut? 

 

 Social miljö 

• Hur beskrivs barngruppen, vilka barn finns där? 

• Vad tänker ni kring de tre barnens olika beteende i fria leken? 

• Vad tänker ni kring de tre barnens beteende i fruktstunden? 

Pedagogisk miljö 

• Vad står det om fruktstunden? Vad får ni för känslor kring den? Finns det något att 

göra? Hur hade ni gjort? 

 Barnen 

• Vilka behov synliggörs kring de tre barnen som nämns? 

• Vad finns för behov i barngruppen? Vad kan arbetslaget göra? 

• Om det här hade varit er avdelning, hur hade er dag sett ut och hade ni tänkt kring 

barnens beteenden då?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Observationsmall 

 

 
Social miljö 

• Gemenskap 

• Begripligt sammanhang 

• Samverkan med hemmet 

Pedagogisk miljö 

• Pedagogiska strategier  

• Arbetslag 

• Olika sätt att lära 

• Lärverktyg  

• Hjälpmedel 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Fysisk miljö 

• Rum för lärande 

• Visuell miljö 

• Ljudmiljö  

 
  

ÖVRIGT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 

Missivbrev 

 

Samtycke till studenters insamling och behandling av personuppgifter inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

  2018-11-23 

 

         Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

Som en del av kursen 11fk75 att utforska pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås 

utför vi en studie med syftet att utifrån ett relationellt perspektiv undersöka om 

pedagogerna på en Montessoriförskola respektive en utvecklingspedagogiskt inriktad 

förskola arbetar lika eller olika för att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 

bestämt t.ex. namn och svar på ett case med exempel på pedagogiska utmaningar 

gällande din utbildning och yrke samt bli observerad i ditt arbete i barngruppen. 

Uppgifterna kommer att användas för att utvärdera olika perspektiv på hur ett arbete 

kring att skapa en tillgänglig lärmiljö skulle kunna se ut. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 

artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den 

aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara 

att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon 

begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 

beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 

nödvändiga. 

//Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras 

så att inga uppgifter kan spåras till dig // 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 

och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte 

att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 

omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  



 

 

_____________________________ 

Underskrift  

_____________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

 
Studentens namn 

 
Kurs och kurstillfälle 

 
Kursansvarig (namn, avdelning) 

Information om behandlingen av personuppgifter 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna 

om att all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i 

överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat 

dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter 

inom högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår 

webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig 

för den aktuella kursen med frågor. 

Dina rättigheter 

 Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill 

veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år 

begära ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa 

ett registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på 

högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

 

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla 

dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta 



 

 

tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På 

grund av lagkrav kan vi dock vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive 

profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. 

Högskolan fattar inte några sådana beslut. 

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för 

att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle 

visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.  

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad 

eller avslutad. 

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig 

Högskolan i Borås  

501 90 BORÅS 

Tel. 033-435 40 00  

E-post: 

registrator@hb.se 

Org.nr: 202100-3138 

Dataskyddsombud 

E-post: dataskydd@hb.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5  

Samtycke vårdnadshavare        

 

Datum 23/11 

Till vårdnadshavare med barn på XXXXXXXX förskola  

 

Vi heter Sandra och Minnie och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin 

för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på hur pedagogerna arbetar för att nå en tillgänglig 

lärmiljö. Vi kommer att intervjua arbetslaget och observera pedagogerna i barngruppen.  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så 

att inga obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas 

identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till pedagogerna på 

förskolan. 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på 

Mobil : Minnie XXX-XXXXXXX eller Sandra XXX-XXXXXXX 

Med vänliga hälsningar 

Skriv in ditt namn, gärna med handstil ev. med namnförtydligande 



 

 

                              Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

Barnets namn 

 

 Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 

 

 Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 

Datum:                                                 
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