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Sammanfattning  

Förskolans fysiska inomhusmiljö är idag inte anpassad efter den generellt sett ökade storleken 

på barngrupperna. På grund av dessa förändrade förutsättningar kan utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön bli lidande vilket kan ha en negativ inverkan på barns identitetsskapande 

och delaktighet. Därför är syftet med denna studie att undersöka förskollärares syn på den 

fysiska inomhusmiljöns inverkan på barns identitetsskapande och delaktighet samt hur detta 

relaterar till barn i behov av särskilt stöd. För att undersöka detta har en kvalitativ intervjustudie 

genomförts med utgångspunkt i ett konstruktionistiskt perspektiv där sammanlagt sex 

förskollärare intervjuats. Faktorer som inverkar på barns delaktighet och identitetsskapande är 

materialets tillgänglighet, variation och bidrag till barns utforskande. Ett återkommande tema 

är att de intervjuade förskollärarna ser sig själva som en del av den fysiska miljön. Slutligen ses 

miljön även som föränderlig utifrån barnens behov vilket belyser pedagogens roll i att anpassa 

miljön utifrån varje barns behov och förutsättningar. 

 

Nyckelord: fysisk inomhusmiljö, barn i behov av särskilt stöd, identitetsskapande, delaktighet 
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1. Inledning 

Utgångspunkten för denna studie uppkom genom en tanke av att kombinera de intresseområden 

vi utvecklat under vår tid på förskollärarprogrammet. Genom reflektion kunde vi identifiera ett 

gemensamt intresseområde som berör förskolans fysiska inomhusmiljö i relation till barn i 

behov av särskilt stöd. Vi har sett fysiska inomhusmiljöer på förskolor som skiljer sig åt på 

olika sätt och därför började vi reflektera kring hur denna miljö organiseras så att alla barns 

behov tillgodoses. Efter fördjupning i intresseområdet uppkom dessutom begreppen delaktighet 

och identitetsskapande som intressanta delaspekter. Delaktighet och identitet är dessutom 

begrepp som på olika sätt nämns och behandlas i förskolans läroplan vilket gör dem till 

intressanta och väsentliga aspekter att studera. Detta gav upphov till att vi började intressera 

oss för barns delaktighet och identitetsskapande i förhållande till barn i behov av särskilt stöd 

och hur detta kan ses stå i relation till förskolans fysiska inomhusmiljö. 

1.1 Arbetsfördelning 

Denna studie har genomförts tillsammans vad gäller alla delar förutom resultatdelen. Med detta 

menas att vi båda har varit delaktiga i processen genom att skriva, diskutera innehåll och samla 

in empiri men att den gemensamt insamlade empirin sedan analyserats utifrån våra respektive 

frågeställningar. Vi har därmed haft varsin frågeställning vilka utgör våra respektive delstudier. 

Johanna Segerlund är författare för delstudie 1 med utgångspunkt i frågeställning 1 och Lova 

Jerremalm är författare för delstudie 2 med utgångspunkt i frågeställning 2. 
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2. Bakgrund 

I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan lyfts utformningen av förskolemiljöns 

betydelse för barnens möjligheter till kunskapsutveckling fram. Detta ska gälla generellt för 

alla barn men enligt Skolverket kan det även vara av särskild vikt för barn med 

funktionsnedsättningar (2017, s. 17). Detta kan förstås genom att titta på synen på vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd. Enligt Skolverket kan behoven av stöd vara både på kort och 

lång sikt samt uppstå av flera orsaker. Vissa barn har ett mer långsiktigt behov av stöd under 

hela vistelsen i förskolan medan flera barn behöver stöd under en kortare period. Orsaker som 

nämns är sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller andra svårigheter. Behoven 

av stöd är inte heller en egenskap hos barnet utan ska ses i relation till mötet med andra barn, 

personalen och förskolans miljö (2017, s. 17). Behov av stöd kan alltså uppstå i en miljö men 

inte i en annan vilket poängterar miljöns betydelse för de här barnens möjligheter i förskolan. 

Skolverket menar även att en generellt god kvalitet kan vara det viktigaste för många (2017, s. 

22). 

  

Enligt läroplan och skollag ska verksamheten anpassas till alla barn på förskolan och särskilt 

stöd ska utformas med hänsyn till barnets behov och förutsättningar (SFS 2010:800, kap 8, 9 

§). Verksamheten i förskolan ska även utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter och grunden ska ligga i utforskande nyfikenhet och lust att lära (Lpfö98, rev. 2016, s. 5 

och 9). Detta bör alltså även tas i beaktande vid utformningen av den fysiska miljön. I läroplan 

för förskolan fastställs att miljön i förskolan ska vara trygg samtidigt som den utmanar till lek 

och aktivitet. Den ska även vara öppen, innehållsrik och inbjudande samt inspirera barnen till 

utforskande (Lpfö98, rev. 2016, s. 6 och 9). Miljön sätts även i relation till förskolans 

demokratiska uppdrag. Dels genom att barnen får möjlighet att utveckla ansvarskänsla genom 

att ta ansvar för den gemensamma miljön i förskolan men även genom barns delaktighet i 

utformningen. Barnen ska få möjlighet att uttrycka sina behov och intressen och detta ska sedan 

ligga till grund för utformningen av miljön (Lpfö98, rev. 2016, s. 12). 

  

De fysiska förutsättningar som lokalen står för är av betydelse och kan utgöra svårigheter vid 

miljöns utformande. Förskolor är ofta byggda för mindre grupper än vad förskolan generellt 

har i idag vilket gör att det blir svårare att bedriva verksamheten. Enligt en utvärdering gjord 

av Skolverket tar man inte hänsyn till lokalernas storlek och utformning i relation till 

barngruppsstorleken (ref. i Björklid, 2005, s. 38 och 41-42). Att miljön inte är anpassad för 

storleken på barngruppen kan enligt Skolverket utgöra ett problem då det inte finns tillräckligt 

utrymme för att dela upp barngruppen vilket resulterar i att det uppstår svårigheter och gruppen 

upplevs som för stor (2017, s. 17). 

  

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan behövs ett mer medvetet sätt att 

utforma och utveckla den fysiska miljön som en del i att arbeta enligt det förstärkta 

lärandeuppdraget. Viktiga faktorer är att erbjuda en miljö och material som främjar utveckling 

och lärande samt att materialet är tillgängligt och placeras på ett sätt som är inbjudande och 
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tilltalande för barnen. När detta inte är fallet riskerar barnen att gå miste om möjlighet till såväl 

lärande som självständighet och tillit till sin egen förmåga. Arbetet med miljön anses vara en 

viktig faktor för barns delaktighet, dels genom ökad tillgänglighet men även genom barnens 

inflytande över miljöns utformning. Slutsatsen är att förskolan behöver utveckla ett mer 

medvetet arbetssätt samt att de skiftande behoven i barngruppen kräver en ständig anpassning 

av den fysiska miljön (2012, s. 26-28). 

 

Den fysiska inomhusmiljön i förskolan riskerar alltså att bli lidande på grund av förändrade 

förutsättningar som att förskolans fysiska inomhusmiljö inte är anpassad efter de generellt sett 

ökade barngruppsstorlekarna och det förstärkta lärandeuppdraget i förskolan. Förskollärarens 

roll blir tydlig då förskolan behöver utveckla ett mer medvetet arbetssätt och de skiftande 

behoven i barngruppen kräver en ständig anpassning av den fysiska miljön. Därför är det 

intressant att undersöka hur förskollärare idag ser på den fysiska inomhusmiljön och dess 

anpassning till barns olika behov. 

  



 

 

 

7 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Synen på begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är till skillnad från det gamla begreppet barn med 

särskilda behov ämnat att framhålla hur svårigheter är något som kan uppstå i relation till 

miljön. Svårigheter är därmed inte något som enbart ska placeras hos individen utan istället bör 

miljön också ses som en plats som kan framkalla svårigheter (Lutz, 2013, s. 25). Även Sandberg 

och Norling betonar miljöns betydelse och att miljön är en plats som kan skapa svårigheter 

(2014, s. 48).  

  

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund hävdar att det finns lite kännedom 

om hur begreppet barn i behov av särskilt stöd används i förskolan samtidigt som det också 

finns brist på kunskap om vem barnen i förskolan som ges särskilt stöd är (2010, s. 43). I en 

studie av Lillvist och Granlund undersöktes förskollärarnas syn på vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd och man kom fram till att majoriteten av barnen som förskollärarna ansåg var i 

behov av extra stöd var odiagnostiserade barn med funktionssvårigheter. Dessutom var de 

upplevda svårigheterna i stort sett samma som för barnen med en diagnos. Detta kan enligt 

författarna skapa problem för de barnen som inte har en diagnos eftersom de kan vara i behov 

av stöd som de inte är formellt berättigade till (2010, s. 133). Enligt Björck-Åkesson är ett annat 

problem med att diagnoser används som “inträdesbiljett” till resurser är att orsakerna till 

svårigheterna endast ses i ljuset av diagnosen (2014, s. 33). Detta kan leda till att man bortser 

från andra viktiga orsaker som kan finnas i samspelet eller miljön.  

 

I en artikel av Sandberg, Lillvist och Eriksson m.fl. nämns att själva begreppet barn i behov av 

särskilt stöd kan ses som en social konstruktion. Dels eftersom den kompetens som pedagoger 

har samt de värderingar och attityder de besitter i relation till området kan ha en koppling till 

vilka betydelser som konstruktionen givits. Men dels också då definitionen av begreppet barn i 

behov av särskilt stöd tenderar att relateras till barnets egenskaper (typ av svårighet) och 

dessutom till den arbetsmiljö som avdelningen på förskolan har (2010, s. 45-46). Det sätt 

pedagoger då väljer att arbeta med området kan därmed ses vara påverkat av de föreställningar 

begreppet har. I studien gjord av författarna framkom dessutom att pedagoger ställde barnets 

egenskaper även i relation till kontextens krav, vilket enligt författarna betyder att 

konstruktionen barn i behov av särskilt stöd också kan ses vara kopplad till miljön. Exempelvis, 

i en förskola där fler barn är i behov av särskilt stöd kommer de barnen vara mer integrerade i 

definitionen av det ”normala” barnet (2010, s. 54). Detta innebär således att konstruktionen 

barn i behov av särskilt stöd även kan ses ha en nära koppling till förskolans miljö och hur 

pedagoger uppfattar begreppet kan därför variera beroende på föreställningar, barns egenskaper 

och arbetsmiljö. 
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Vi har valt att arbeta efter den syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd som framkommer 

i förskolans styrdokument. I läroplanen för förskolan står att “barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Lpfö98, 2016, s. 5), behovet kan 

alltså vara kortsiktigt eller kontinuerligt och kan ha olika orsaker. Skolverket nämner bland 

annat sjukdom, sociala förhållanden, eller funktionsnedsättning. Vidare menar Skolverket att 

“barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan 

är alltid situationsbundet” behovet uppstår alltså “i relation till mötet med andra barn, 

personalen och förskolans miljö” (2017, s. 22).  

3.2 Olika former av stöd 

Det stöd som erbjuds barn i behov av särskilt stöd i förskolan kan enligt Sandberg, Norling och 

Lillvist ges generellt eller specifikt. Det generella stödet kan beskrivas som det stöd som erbjuds 

till hela barngruppen och kan vara stöd i den fysiska miljön genom exempelvis placering vid 

specifika platser, eller att barnet får stöd via andra barn genom att barnet får möjlighet att leka 

ostört tillsammans med andra barn. Det specifika stödet handlar om det stöd som är riktat mot 

det enskilda barnets behov. Exempelvis de attityder som pedagogerna uttrycker gentemot 

barnet, såsom att ge positiv feedback, extra uppmärksamhet och närhet (Sandberg, Norling & 

Lillvist, 2009, s. 104 och 108-112; Sandberg & Norling, 2014, s. 52-54). I studien gjord av 

Sandberg, Norling och Lillvist där förskollärare fick beskriva hur de ser på det pedagogiska 

stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd i förskolan framkom att vissa förskollärare inte 

ger något särskilt stöd för de barnen utan de får samma stöd som alla andra barn (2009, s. 108). 

Vilket stöd som barn i behov av särskilt stöd erbjuds i förskolan handlar således om vilket 

synsätt pedagogerna har samt vilken syn de har på begreppet barn i behov av särskilt stöd 

(Sandberg & Norling, 2014, s. 59). 

3.3 Begreppet miljö 

Björklid presenterar begreppet miljö som ett vitt begrepp då det inrymmer ett samspel mellan 

såväl sociala, fysiska som kulturella egenskaper som ständigt påverkar och interagerar med 

varandra. Vidare gör författaren uppdelningen objektiv miljö som det vi kan mäta, inventera 

och observera samt subjektiv miljö vilket är den miljö som uppfattas av oss individer. På så sätt 

kan miljön ses såväl ha en fysisk som social aspekt. Att då skilja den fysiska miljön helt från 

den sociala miljön kan därmed också ses som svårt (2005, s. 29). Även de Jong betonar den 

sociala och den fysiska miljöns nära samband då föreställningar bakom men också budskap 

genom den fysiska miljön kan ses som uttryck för den sociala miljön. Men trots detta i princip 

oskiljaktiga samband mellan den sociala och fysiska miljön tenderar uppmärksamheten enligt 

författaren i allt högre grad fokusera på den sociala miljön. Exempelvis är begreppet rum för 

lärande snarare mer symboliskt än vad det är kopplat till det fysiska rummet. Fokus på 

förskolans konkreta fysiska miljö är därmed litet vilket enligt de Jong kan innebära en risk för 

att den fysiska miljön inte får nog med uppmärksamhet (2010, s. 254-255). För att då beskriva 

begreppet fysisk miljö skriver Björklid om Skantze som menar att det kan röra sig om såväl 
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rum, saker och väggar som utformning, möblering och utrustningen av olika rum (Björklid, 

2005, s. 21). 

3.4 Organiseringen av den fysiska miljön 

Det samspel som sker i och med den fysiska och sociala miljön är grunden för barns lärande 

och utveckling, och en central och betydande plats där detta samspel kan ske är förskolan (de 

Jong, 2010, s. 254). Björklid som utgår från ett interaktionistiskt perspektiv beskriver också 

lärande som ett resultat av den interaktion som sker mellan den kulturella och sociala 

omgivningen men också den fysiska (2005, s. 27). Därmed bör förskolans fysiska utformning 

spela en roll för på vilket sätt samspelet kan ske samt hur lärande tar sig uttryck och främjas. 

  

Beträffande den fysiska miljön i förskolan och dess utformning skriver Björklid om Bengtssons 

studie från 1993 där förskolans miljöer undersöktes och utvärderades via bland annat 

flödesscheman. Detta genom att se till ett rums nettoyta, det vill säga hur stor del möblerbar yta 

som fanns kvar som inte togs upp av kommunikationer. Det visade sig att olika värden är bra 

för olika syften. Exempelvis framkom att ett kommunikationsrum som ska lämpa sig för 

kommunikationer bör ha ett högt flöde av intensitet och en liten nettoyta för att även avlasta 

aktivitetsrummen. Aktivitetsrummen i sin tur bör tvärtom ha ett lågt flöde av intensitet och stor 

nettoyta vilket då minskar stress och buller (Björklid, 2005, s. 40-41).  

  

Fortsättningsvis lyfter Björklid fram Tragetons slutsats från 1996 om hur förskolans lekmiljö 

bör ha en verkstadskaraktär där det finns specifika hörn för olika aktiviteter som helst är 

avgränsade på ett tydligt sätt. Vidare betonas att miljön behöver vara självinstruerande så att 

barnen kan klara sig själva - att på egen hand göra olika val och inte störas i leken (Björklid, 

2005, s. 39). I likhet med detta beskriver Maxwell att en miljö som är enkel att läsa av och som 

barnen själva kan utläsa kan bidra till deras förmåga att känna sig kompetenta då det hjälper 

dem i deras förståelse för hur man använder utrymmet. Om barnen dessutom kan engagera sig 

utan att störas ökar också chansen att de slutför det som de sysslar med. Maxwell som då 

redogör för vikten av att man tänker på den fysiska miljöns egenskaper i relation till barns 

kompetens, genomförde en studie där det visade sig att yngre barn i 3–4 årsåldern är mer 

känsliga för de egenskaper som den fysiska miljön har. För att dessa barn då ska känna sig 

kompetenta är det viktigt att tänka på materialets tillgänglighet så att material finns nära för att 

underlätta för lek och att de aktivitetsområden som kan ses komplettera varandra är i närheten 

av varandra (2007, s. 232 och 240-241). Weinsten menar att en variation av material också kan 

ses som viktigt för barns förmåga att känna kompetens men samtidigt kan för mycket variation 

vara överväldigande för barnen medan för lite variation kan göra att barnen känner sig uttråkade 

och irrar omkring (ref. i Maxwell, 2007, s. 231). Sandberg och Eriksson lyfter också fram 

materialets och aktivitetsområdens tillgänglighet och ser det som en indirekt faktor som 

påverkar barns delaktighet i förskolan. Pedagogerna som ingår i författarnas studie uttrycker 

dessutom att tillgänglighet till material och aktiviteter är av vikt för barns välmående. Studien 

visar också att interaktion kan ses som en viktig faktor för delaktighet. Vidare nämner 

författarna att Bronfenbrenner skriver om att känslan av delaktighet kan uppstå genom 

interaktion med miljön (Sandberg & Eriksson, 2008, s. 627). 
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De Jong resonerar kring olika aspekter av utformningen av miljön som exempelvis storlek, 

grupperingar och struktur och menar att de kan ha betydelse för lekgemenskapen och de sociala 

relationer barnen skapar. Pedagogers föreställningar och mål i relation till detta spelar också en 

roll då pedagoger behöver ta ställning till vilka gruppbildningar som ska främjas, vilka platser 

som är lämpade för vad och om barnen har möjlighet att påverka detta. Det finns alltså många 

detaljer som antingen kan främja eller utgöra hinder för de mål som eftersträvas vilket belyser 

vikten av medvetenhet om de olika följder utformningen av den fysiska miljön kan ge. Därför 

menar de Jong att förskolans pedagogiska utgångspunkter samt syn på barn och lärande spelar 

en avgörande roll för den fysiska utformningen och då behövs en ständig dialog om vilka 

rumsliga förutsättningar som finns. Detta eftersom förutsättningarna hela tiden förändras med 

såväl ny personal som nya barn och intressen (2010, s. 254-259). 

3.5 Anpassningar av den fysiska miljön för barn i behov av särskilt 

stöd  

I en studie av Lillvist och Granlund fick förskollärare betygsätta förskolemiljön. I förskolor 

med många barn i behov av särskilt stöd, betygsatte pedagogerna förskolemiljön mer positivt. 

Enligt författarna kan detta bero på att miljön i de förskolor som har många barn i behov av 

särskilt stöd är anpassad till alla barns behov medan i förskolor med färre barn är vanligare med 

specialanpassningar för just det eller de barnen (2009, s. 133). Martin menar att en av 

svårigheterna med utformningen av miljön är bristen på relevant forskning. Studien utgår från 

barn med diagnos inom autismspektrum och författaren menar att bristen på forskning på hur 

den fysiska miljön bör anpassas för dessa barn leder till att man använder sig av anekdotisk 

information vid utformningen. Förutom brist på forskning nämns även konkurrerande teorier 

och polariserade åsikter om exempelvis tillgängligheten till material och användningen av IKT 

i verksamheten som faktorer som kan försvåra vid utformning av miljöer med hänsyn till dessa 

barns behov. Ett annat problem är att anpassningarna ofta appliceras för alla barn med 

diagnosen utan att ta hänsyn till att de kan ha olika behov av stöd (2016, s. 281 och 291).  

 

Då förskolans verksamhet ska utformas så att alla barns behov tillgodoses ställs enligt Björck-

Åkesson stora krav på personalens kompetens. Författaren tar upp vikten av en god 

kartläggning där problemen ses i relation till den sociala och fysiska miljön. Kartläggningen 

bör utgå från både barnets förutsättningar samt den generella miljön på förskolan och dess 

möjligheter att ge stöd inom ramen för den dagliga verksamheten. Till barnets förutsättningar 

hör då eventuell diagnos, förmågor och de sätt att lära barnet har. Den sociala miljön innefattar 

bland annat bemötande, samspel samt tidsplanering, och fysiska faktorer kan vara utformning 

av lokaler och lekmiljö, material och barnets placering vid samling. Val av åtgärder och den 

form av stöd som ges bör matcha den problematik och de behov som uppstår i den aktuella 

situationen. Därför lyfter Björck-Åkesson fram vikten av en noggrann analys av de tidigare 

nämnda faktorerna; barnets förutsättningar samt den fysiska och sociala miljön samtidigt som 

man ser till vilket stöd som finns eller kan bli möjligt utifrån förutsättningarna. Vidare beskriver 

Björck-Åkesson en “ram för gemensam problemlösning” utifrån Världshälsoorganisationens 

internationella klassifikation av funktionstillstånd. Här ser man till kroppsliga-, personliga- och 

omgivningsfaktorer samt till barnets aktivitet och delaktighet för att skapa sig en uppfattning 



 

 

 

11 

om vilken problematik och då vilket behov av stöd som kan finnas. När man utvärderar barns 

aktivitet tittar man exempelvis på vad barnet gör och vilka förmågor barnet har medan 

delaktighet innebär i vilken mån barnet är engagerat i livssituationer. Dessa faktorer kan enligt 

författaren beskriva svårigheterna medan man i det kroppsliga och omgivningsfaktorerna kan 

finna förklaringen till problemen. Detta utgör alltså en grund för kartläggningen av behoven 

och en hjälp vid val av stöd och åtgärder (2014, s. 27, 34-35 och 40). 

 

I Martins genomgång av studier med fokus på hur miljön bör utformas för barn i behov av 

särskilt stöd, i detta fall barn med diagnos inom autismspektrum, fokuserade majoriteten av 

studierna på hur dessa barn kan inkluderas i den generella verksamheten (2016, s. 291). 

Doctoroff menar att en högkvalitativ, inkluderande lekmiljö är baserat på premissen att miljön 

måste utformas för att stödja leken för alla barn. Strategier som författaren tar upp är bland 

annat att skapa väldefinierade avgränsade lekområden, strategiskt val och placering av material 

samt att göra miljöerna tillgängliga för alla barn och deras olika behov, förmågor och intressen. 

En miljö som är anpassad för varje barns behov har enligt författaren potential att berika och 

utöka lekmöjligheterna för alla barn (2001, s. 109). Enligt Winter erbjuder många miljöer 

tillgänglighet men det krävs mer för att en miljö ska vara inkluderande. Författaren menar att 

det förvisso är viktigt att lekmiljöerna är tillgängliga men att även faktorerna aktivitet och 

variation måste övervägas. Barnen måste kunna välja bland många olika alternativ till aktivitet 

för att ”finna ett personligt lämpligt val” dessutom påpekas att möjligheten att kunna engagera 

sig i samma aktivitet som sina kamrater är en förutsättning för deltagande (ref. i Brodin & 

Lindstrand, 2014, s. 148). 

3.6 Delaktighet och engagemang 

Delaktighet och engagemang hänger tätt samman. WHO definierar delaktighet som ”en 

individs engagemang i sin livssituation” (Almqvist, 2014, s. 235). Eriksson menar att 

delaktighet handlar om att bli sedd och hörd samt att få möjlighet att uttrycka sina uppfattningar 

och få uppleva att någon intresserar sig och lyssnar. Det handlar också om att få ingå i ett 

samspel och en gemenskap samt att aktivt få medverka och känna engagemang (2014, s. 215 

och 229). Delaktighet lyfts fram som ett viktigt värde i läroplanen inte minst genom den 

grundläggande barn- och kunskapssynen då barnen beskrivs som kompetenta aktörer och 

medkonstruktörer av kunskap. Eriksson menar nämligen att barns delaktighet i den egna 

lärprocessen är en förutsättning för ett sådant kunskapande. Vidare beskriver Eriksson hur barns 

delaktighet i förskolan är villkorad. Villkoren för barns delaktighet är bland annat rutiner och 

regler samt och att det är de vuxna som har helhetsperspektivet på verksamheten. Sammantaget 

är det de vuxna som har ansvar för att alla barn blir delaktiga eftersom de skapar 

förutsättningarna. Det handlar då om att skapa förutsättningar för barnens medkonstruerande 

av kunskap, genom att exempelvis organisera och plocka fram material, och att kommunicera 

kring vad som händer på förskolan. Dessutom är det av vikt att visa engagemang, stötta och 

utmana, samt intressera sig för barnens tankar och handlingar. Det ligger även i pedagogens 

roll att stötta barnen att utveckla sin självständighet och erbjuda verktyg så barnen kan på egen 

hand, särskilt då Eriksson menar att den bästa vägen till delaktighet för barn är att få vara och 

handla självständigt. För att ha möjlighet att säkerställa delaktighet för varje barn blir 
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pedagogens förmåga att tolka barns intentioner och att kunna se barns perspektiv viktigt. Då 

barns delaktighet tolkas får även pedagogernas uppfattningar om vad delaktighet innebär stor 

betydelse (2014, s. 215-217, 219 och 225).  

 

I en studie av Eriksson undersöktes förskollärares uppfattningar om delaktighet och resultatet 

visade att det exempelvis kunde ses som en känsla av tillhörighet eller utförande av aktivitet 

men att majoriteten av de intervjuade förskollärarna såg delaktighet som möjlighet till 

inflytande. Resultaten från studien visade även att olika kriterier används när barn bedöms som 

delaktiga eller icke delaktiga. De delaktiga barnen var initiativrika, glada, företagsamma och 

framgångsrika i det sociala samspelet. Barn bedömdes alltså som delaktiga utifrån hur 

framgångsrikt de använde sina personliga egenskaper och förmågor till social aktivitet. De barn 

som inte ansågs delaktiga visade brist på känsla av tillhörighet, utanförskap och otrygghet. De 

bedömdes alltså utifrån brist på engagemang. I ljuset av WHOs definition “engagemang i en 

livssituation” menar Eriksson att förskollärare behöver bredda sin syn på delaktighet till att inte 

enbart omfatta barns inflytande utan också engagemang (2014, s. 221-222, 225 och 227). 

 

Almqvist lyfter fram studier som betonar lärarens betydelse då barns engagemang sågs som ett 

direkt resultat av lärarnas förmåga att organisera verksamheten. Därtill menar Almqvist att det 

krävs ett visst mått av engagemang för att tillägna sig ny kunskap varpå verksamhetens eller 

förskolemiljöns kvalitet inte kan bedömas utan att barnens engagemang också bedöms. 

Engagemang och delaktighet ses som viktiga faktorer för hälsa och välmående och samspelet 

mellan barnet och omgivningen kan ses som en grundförutsättning. I sammanhanget kan 

nämnas att barn i behov av särskilt stöd ofta visar lägre nivåer av engagemang än andra barn i 

förskolan. Därför menar Almqvist att det behövs mer kunskap om hur miljön kan anpassas efter 

enskilda barn, oavsett funktionsnivå. Vidare poängterar Almqvist att miljöer som främjar 

engagemang även blir en positiv faktor för de barn som inte är i behov av särskilt stöd (2014, 

s. 232-237 och 244). 

  

Almqvist bidrar även med ett annat perspektiv på barn i behov av särskilt stöds bristande 

engagemang i förskolan. Studier har nämligen visat att vuxna kan vara mer styrande och 

påträngande i samspelet med dessa barn, då de anser att de måste styra deras uppmärksamhet 

mot aktiviteter som är mer ”lämpliga”. Detta skulle enligt Almqvist kunna vara en bidragande 

orsak till att barn i behov av särskilt stöd oftare avbryter sin lek och därmed visar upp lägre 

nivåer av engagemang. Men skillnaden i engagemang minskar om vuxna är lyhörda för barns 

intressen, förmågor och erfarenheter (2014, s. 237), vilket återigen belyser pedagogernas 

förhållningssätt och agerande som en avgörande faktor för barns engagemang i förskolan. 

 

3.7 Miljöns betydelse för barns identitetsskapande 

Bergström har undersökt hur förskolans fysiska miljö påverkar barns handlingsutrymme med 

fokus på vilka erbjudanden barnen kan finna i förhållande till miljön och materialet. Studien 

visar att en miljö som ger barnen tydliga erbjudanden kan minska barnets möjlighet att hitta 

varierade handlingsalternativ och leken kretsar ofta kring ett förutbestämt lektema. En miljö 
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där materialet är ”odefinierat, neutralt och lite spretigt” stimulerade däremot barnens 

utforskande och de hittade en större variation av erbjudanden. Bergström kunde även se att en 

neutral miljö stimulerar till förhandlingar mellan barnen om olika handlingserbjudanden vilket 

oftare gav upphov till gemensamma lekar mellan flera barn. Enligt Bergström kan detta sätt att 

se på miljön – som ”en uppsättning erbjudanden” bli ett sätt att se villkor för och möjliggöra 

reellt inflytande för barnen i förskolans verksamhet (2013, s. 174-175 och 186). 

  

Nordin Hultman menar att miljön inte endast kan ses som fysisk eftersom den även innefattar 

föreställningar om vad man kan göra eller hur man kan vara. Miljön ”säger något om vad ett 

barn är och bör vara” vilket påverkar pedagogernas uppfattningar om de barn som faktiskt är 

där. I studien undersöks miljöerna utifrån vilket material som finns och hur det och tiden är 

organiserad och reglerad. Regleringarna av tid och rum utgör villkor för var barn kan vara, 

vilket material de kan använda och vad de kan göra under dagen. Denna styrning utgör kraven 

på anpassning och möjlighet till kontroll och inflytande. Vilket pedagogiskt material som finns 

utgör möjligheter (eller brist på möjligheter) till olika handlingsalternativ. Barns identitet kan 

alltså sägas skapas i mötet med miljön då barnet i en viss miljö kan uppvisa positiva attribut 

som att det är kompetent och initiativrikt, medan barnet i en annan miljö framstår negativt, 

exempelvis genom att bli okoncentrerat eller passivt. Nordin Hultman menar att ett sparsamt 

material och homogena miljöer begränsar barnens handlingsalternativ och möjligheter att 

förhålla sig positivt och uppvisa en ”positiv identitet” vilket ökar risken för exkludering och att 

barnen istället ”upplevs som misslyckade och avvikande”. Nordin Hultman förespråkar istället 

en miljö som präglas av ”mångfald och variation” då det är en förutsättning för att även barnens 

mångfald och variation ska accepteras (2004, s. 51-53 och 206). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har ett konstruktionistiskt perspektiv valts med utgångspunkt i Lenz Taguchis 

och Palmers framställningar av perspektivet, då båda författarna har skildrat detta i relation till 

förskolan. 

 

Lenz Taguchi menar att ett konstruktionistiskt synsätt innebär ”att man ser allt, det vill säga 

miljö, förhållningssätt till barnen, till varandra osv, som något föränderligt” och poängterar 

även att alla tillsammans är delaktiga i förändringen som kan ske medvetet eller omedvetet. Det 

är alltså en social teori och betoning ligger på hur gemensamma föreställningar, förståelser och 

sanningar konstrueras genom olika sociala processer. De gemensamma föreställningarna och 

förståelserna blir en del i en diskursiv praktik, där ett sätt att tänka och prata eller en tolkning 

av hur pedagogisk praktik ska bedrivas dominerar. Inom synsättet strävar man efter att bli 

medveten om och utmana diskurserna med ”motdiskurser”. Detta innebär en öppenhet för att 

omvärdera sitt förhållningssätt, sin barnsyn och sina pedagogiska praktiker (2014, s. 29-31). 

  

Palmer beskriver den konstruktionistiska kunskapssynen som att teorin betonar språket och de 

mellanmänskliga relationernas betydelse för produktionen av kunskap. Med det menas att 

kunskapen uppstår i ”dialoger, möten och relationer” som ständigt pågår i olika sociala 

sammanhang. Palmer poängterar även att språket konstruerar tillvaron, hur man talar om ett 

fenomen ger dess betydelse. Exempelvis kan ett material således förstås på olika sätt och därför 

användas på olika sätt i olika förskolor. Hur pedagogerna pratar om verksamheten och 

materialen kommer att avgöra hur barnen uppfattar dessa (2012, s. 22). Detta beskriver även 

Lenz Taguchi som poängterar att de kollektiva föreställningarna kan skifta, till och med mellan 

två arbetslag på samma förskola, och att de inte bara konstruerar tingen utan även oss som 

förskollärare och förskolebarnen som barn (2014, s. 30). De föreställningar och konstruktioner 

som representeras får alltså stor betydelse för barnens uppfattning av verksamheten, sig själva 

och sin omvärld. 

  

Lenz Taguchi menar att det förhållningssätt och den barnsyn man har ”avspeglas” i ens 

arbetssätt och hur man väljer att organisera verksamheten. Barnsyn och förhållningssätt är inte 

något allmängiltigt utan något varje människa skapar utifrån sina erfarenheter och i relation till 

andra genom kommunikation och interaktion. Inom konstruktionismen ser man barnet som 

kompetent ”medkonstruktör av kultur och kunskap”. Eftersom kultur och kunskap anses 

konstrueras i samspel mellan människor och i relation till omgivningen blir både barnens och 

pedagogernas roll i detta i fokus för förskolans verksamhet. Även de vuxna blir alltså 

medkonstruktör och förskollärarens roll blir då att skapa förutsättningar för barnen att bli 

medkonstruktörer genom att planera och organisera situationen och miljön, ta fram material 

och stödja barnens processer (2014, s. 41, 45-46 och 102). En viktig aspekt av detta är att 

personalen inte ska bestämma exakt vilken kunskap som ska uppstå utan man förespråkar ett 

utforskande arbetssätt där barnens mål och intentioner får påverka innehållet (Palmer, 2012, s. 

21). 
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Enligt Palmer framträder den pedagogiska miljön som ”extra betydelsefull” i relation till den 

konstruktionistiska kunskapssynen eftersom kunskapen konstrueras på olika sätt i olika 

sammanhang. En viktig del av det utforskande arbetssättet blir då att organisera miljöer som 

möjliggör barnens utforskande och bjuder in till kollaborativt undersökande av olika frågor 

(2012, s. 22-23). Miljöns betydelse för barns lärande illustreras med att den inom ett 

konstruktionistiskt synsätt kommit att kallas ”den tredje pedagogen” vilket enligt Lenz Taguchi 

refererar till en miljö där barn kan vara självständiga. En sådan miljö där barnen inte är 

beroende av vuxna för att exempelvis plocka fram det som de behöver för utforskandet kräver 

noggrann planering av pedagogerna. Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogen inom ett 

konstruktionistiskt synsätt bör sträva efter att bli medveten om sina konstruktioner och vara 

öppen för att utmana sina föreställningar och förändra sin praktik. Detta kräver en reflekterande 

praktiker och synen att föreställningarna, praktiken och miljön aldrig blir färdiga (Lenz 

Taguchi, 2014, s. 30-31 och 102). 

 

I relation till denna studie är det konstruktionistiska perspektivet således relevant då intresset 

är att undersöka förskollärarnas syn och därmed också vilka föreställningar som kan anses råda 

hos de intervjuade förskollärarna samt hur detta återspeglas i deras syn på den fysiska 

inomhusmiljön och barnen. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka förskollärares syn på den fysiska miljöns inverkan på barns 

identitetsskapande och delaktighet samt hur detta relaterar till barn i behov av särskilt stöd.  

 

Frågeställning 1: Vilka faktorer i den fysiska miljön anses möjliggöra delaktighet för barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

Frågeställning 2: Vilken betydelse anses den fysiska miljön ha för identitetsskapande för barn 

i behov av särskilt stöd? 
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6. Metod 

6.1 Metod för datainsamling 

Enligt Trost kan det vara lämpligt att göra en kvalitativ studie i de fall man strävar efter att hitta 

mönster eller förstå människors sätt att resonera (2010, s. 32). Även Bryman nämner att inom 

kvalitativ forskning finns en tyngdpunkt på de synsätt eller uppfattningar som 

intervjupersonerna själva har (2011, s. 413). Eftersom vårt syfte är att undersöka förskollärares 

syn anser vi att en kvalitativ ansats för studien är passande. Som datainsamlingsmetod valde vi 

semistrukturerade intervjuer då det är en flexibel metod som tillåter intervjupersonerna ett visst 

mått av frihet men som samtidigt är strukturerad i sin utformning av frågor (Bryman, 2011, s. 

415). Valet att genomföra intervjuer kan också motiveras utifrån det faktum att det är en metod 

som tillåter djupa svar och tankegångar (Bell, 2006, s. 158). Detta val medförde att vi skapade 

en intervjuguide med de frågor vi ville behandla men där de intervjuade fortfarande gavs 

möjlighet att formulera sina svar på sitt eget vis. Vid genomförande av semistrukturerade 

intervjuer behöver frågorna dessutom inte nödvändigtvis ställas i den ordning som de står i 

intervjuguiden. Samtidigt finns det även utrymme att ställa andra frågor såsom 

uppföljningsfrågor som kan ses bli av intresse under intervjuns gång (Bryman, 2011, s. 206 och 

415). 

6.2 Urval och genomförande 

Vid urvalet av intervjupersonerna avgränsade vi oss till gruppen förskollärare eftersom det är 

deras syn vi är intresserade av att undersöka. Eftersom syftet i vår studie berör barn i behov av 

särskilt stöd fann vi det intressant att inkludera förskollärare som arbetar främst med detta för 

att även undersöka deras syn. Därmed strävade vi efter att uppnå en viss variation i vårt urval 

av förskollärare även om Trost menar att en stor variation oftast eftersträvas vid kvalitativa 

studier (2010, s. 137). För att komma i kontakt med förskollärare valde vi att utgå från 

förskollärare vi är bekanta med sedan tidigare, detta på grund av att vi arbetar under en 

begränsad tidsperiod och det underlättade arbetsprocessen. En av oss är dessutom bekant med 

förskollärare som arbetar på en specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd och vi såg 

därför möjligheten att kontakta dem. Då det enligt Trost kan vara rimligt att begränsa sig till ett 

fåtal intervjuer eftersom det insamlade materialet lätt kan bli svårhanterligt om det är för många 

fann vi det lämpligt att planera och genomföra sex stycken intervjuer (2010, s. 143). Vårt urval 

består därför av sex förskollärare (varav två arbetar på en specialavdelning) fördelade på tre 

olika förskolor. 

  

Vi tog kontakt med de olika förskollärarna via mail där vi kort presenterade vår tanke med 

studien, om det fanns ett intresse att delta, att vi avsåg spela in intervjun samt att vi beräknade 

intervjutiden till cirka 30 minuter. Genom att nämna detta tänkte vi att förskollärarna då kunde 

avgöra om de var intresserade och om de hade tid. Vi upplevde att 30 minuter per intervju var 

lämpligt då en intervju inte bör ta för lång tid då det kan ses som respektlöst gentemot den 

intervjuade och dennes arbetsuppgifter (Trost, 2010, s. 82). Vid visat intresse bestämde vi 
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datum och tider för när intervjuerna kunde ske för att sedan några dagar innan själva 

intervjutillfället även maila en tydligare beskrivning av syftet och en kort introduktion kring de 

områden vi ville beröra under intervjun, alltså inte hela intervjuguiden. Detta antyder även Bell 

kan vara bra så att de intervjuade har tid att fundera lite innan själva intervjutillfället (2006, s. 

157). På så sätt kunde vi undvika alltför planerade svar under intervjuerna men de intervjuade 

fick ändå möjlighet att förbereda sig på innehållet. 

  

Intervjuguiden (se bilaga 1) som vi hade som underlag under intervjuerna arbetade vi fram 

genom att vi bearbetade den litteratur och tidigare forskning vi sökt fram och de anteckningar 

vi gjort. Detta för att få en överblick över området och på det sättet nå fram till vad vi ville fråga 

om. Trost hävdar dessutom att det är viktigt att vara väl insatt i sitt område innan man kan börja 

skapa sin intervjuguide (2010, s. 71). Vi skapade sedan totalt nio stycken frågor där vissa av 

frågorna fick färdiga följdfrågor. Enligt Bell kan detta vara bra att ha ifall de intervjuade kanske 

är tystlåtna (2006, s. 171). Efter de två första intervjuerna kom vi dessutom att justera 

formulering på vissa frågor då vi upplevde att vissa frågor kunde förtydligas. Att se över 

intervjuguiden enligt detta vis och omkonstruera den efter de första intervjuerna behöver dock 

enligt Trost inte vara något dåligt utan snarare bör intervjuandet ses som en process där det 

finns möjlighet till förändring (2010, s. 72). 

  

Innan genomförandet av intervjuerna resonerade vi kring huruvida vi skulle dela upp 

intervjuerna. Trost lyfter fram att det ibland kan ses som en fördel att vara två då man kan ha 

stöd av varandra och är man samspelta kan man dessutom få en större förståelse och mer 

information. Ur den intervjuades synvinkel finns dock risken att två intervjuare kan upplevas 

som en två mot en-situation där de som intervjuar har maktövertaget, samtidigt som det enligt 

Trost kan hända att den intervjuade i vissa situationer kanske kan uppleva det passande med 

två intervjuare (2010, s. 67). Utifrån detta kom vi därmed fram till att intervjuerna skulle 

genomföras tillsammans där vi båda deltog genom att ställa varannan fråga var. På detta sätt 

kunde vi även hjälpas åt och komplettera varandra med att ställa eventuella följdfrågor. 

 

Intervjuerna tog plats på förskollärarnas respektive arbetsplats i det rum som var tillgängligt. 

Det kunde exempelvis vara personalrum eller annat rum där vi kunde sitta så ostört som möjligt, 

vilket också rekommenderas av Trost (2010, s. 65). Vi började med att återigen presentera syftet 

med studien och i enlighet med Bells rekommendationer frågade vi den intervjuade om 

eventuella funderingar som denne ville ta upp. Därefter beskrevs hur intervjun skulle gå till, det 

vill säga att vi båda skulle vara delaktiga under intervjun genom att ställa varannan fråga. Vi 

frågade återigen om det gick bra att vi spelade in intervjun och tydliggjorde att det enbart är vi 

som kommer att lyssna på inspelningen för att sedan förstöra materialet (Bell, 2006, s. 165 och 

169). Ingen av de intervjuade nekade till att bli inspelade. 

6.3 Databearbetning och analysmetod 

Eftersom vi spelade in intervjuerna kunde vi fokusera mer på frågorna och svaren utan att tänka 

på att vi behövde få allt nedtecknat, och det blev då även möjligt att skriva ut intervjuerna och 

kunna ta del av materialet precis som det sagts (Trost, 2010, s. 74). Vi hade dock även tillgång 
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till papper och penna för att kunna komplettera med eventuella anteckningar. Vid 

databearbetningen av materialet lyssnade vi igenom inspelningarna och transkriberade tre 

intervjuer var. Senare läste vi båda samtliga transkriberingar, skrev ut dem och samtalade kring 

dem tillsammans. Därefter gjorde vi en mer noggrann inläsning av tre intervjutranskriberingar 

var där vi gjorde understrykningar samtidigt som vi skrev anteckningar. På så sätt försökte vi 

hitta mönster, nyckelord och skapa teman utifrån detta, och därmed har vi gjort en form av 

tematisk analys (Bryman, 2011, s. 528). Då vi har våra egna delstudier fortsatte vi sedan 

bearbetningen och analysen av transkriberingarna utifrån våra respektive frågeställningar. 

6.4 Reflektion över metoden 

Fördelen med intervjuer är att det är en flexibel metod där man kan få fram djupa svar och ett 

rikt material (Bell, 2006, s. 158). Intervjuer kan dock ta lång tid och eftersom vi arbetar under 

en begränsad tidsperiod resulterade det i att antalet intervjuer blev få. En annan nackdel med 

metoden som Bell lyfter fram är att det finns en större risk för skevhet eftersom det rör sig om 

en ”subjektiv teknik”. Därför är det viktigt att vara medveten om ens egen uppfattning i relation 

till ämnet så att inte den intervjuade påverkas (Bell, 2006, s. 158 och 167). Att vi genomförde 

intervjuerna tillsammans anser vi kan ha minskat denna risk då vi kunde granska varandras 

tolkningar och göra varandra medvetna. 

 

Vi är medvetna om att en begränsning med vår studie kan vara att vi enbart använt oss av en 

datainsamlingsmetod och därmed inte strävat efter triangulering (Bell, 2006, s. 116). 

Förslagsvis hade observation även kunnat genomföras men med tanke på att det är en metod 

som behöver noga förberedelser och gärna tidigare erfarenhet för att man ska få fram det man 

vill ha valdes detta bort (Bell, 2006, s. 187). 

  

Bryman lyfter fram att vissa forskare anser begreppen reliabilitet och validitet som 

svårtillämpade på kvalitativ forskning då de grundar sig i kvantitativ forskning och att det då 

finns motsvarande begrepp för att bedöma kvalitativa studiers kvalitet. För att en kvalitativ 

undersökning ska vara tillförlitlig föreslås att den bör uppfylla kraven på trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (2011, s. 52). 

  

Trovärdighet handlar om resultatets rimlighet, att man följer de regler som finns och att de 

intervjuade får ta del av resultaten och intyga att det uppfattats korrekt. Vi har strävat efter att 

arbeta utifrån de regler som finns genom att utgå från såväl etiska principer som olika 

metodlitteratur. Eftersom vi arbetar under en begränsad tidsperiod fanns ingen möjlighet att 

delge resultatet till de intervjuade men eftersom vi spelade in intervjuerna och gjorde en 

noggrann transkribering anser vi att vi strävat efter ett rimligt resultat. Därmed uppfyller denna 

studie delvis kravet på trovärdighet. Överförbarhet kan ses ha en koppling till generaliserbarhet 

och handlar om hur resultatet kan tillämpas i en annan kontext. Huruvida studiens resultat kan 

överföras i andra kontexter upplevs svårt då det handlar om få intervjupersoner och deras 

respektive syn vilket kan ses som något föränderligt och därmed inte generaliserbart, alltså 

överförbart. Pålitlighet handlar om ett granskande synsätt där man säkrar att det skapats en 

fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla faser, vilket kan göras av exempelvis 
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kollegor. I vår studie strävar vi efter pålitlighet eftersom vi dels har varit två stycken och då 

haft möjlighet att granska varandra men dels också då vi har fått möjlighet att få studien 

granskad av en handledare. Konfirmering går ut på att den som gjort studien inte påverkat 

undersökningen skevt med sina egna uppfattningar. Att vi kunnat granska varandra har bidragit 

till att vi kunnat göra varandra medvetna om eventuella tolkningar och därmed minskat risken 

för eventuell skevhet och därmed strävat efter konfirmering. Sammanfattningsvis uppnår vår 

studie därmed till en viss mån tillförlitlighet (Bryman, 2011, s. 51-52 och 355). 

6.5 Etiska hänsynstaganden 

Vi har beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (odat.) och gått igenom dessa med 

de intervjuade såväl skriftligt som muntligt. Vid den första mailkontakten och även vid 

intervjutillfället underrättades intervjupersonerna i enlighet med informationskravet om 

studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Då vi kontaktade intervjupersonerna via mail i 

samband med introduktion av studien och samtidigt frågade om det fanns ett eventuellt intresse 

av att delta kunde vi få deras samtycke till att delta. De meddelades även vid respektive 

intervjutillfälle att de har rätt att bestämma över sin egen medverkan och kan avbryta den när 

som helst och således har vi tagit hänsyn till samtyckeskravet. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet meddelades dessutom intervjupersonerna att de kommer förbli anonyma 

och att det insamlade materialet kommer behandlas konfidentiellt för att senare förstöras. För 

att ta hänsyn till nyttjandekravet meddelade vi även såväl via mail som muntligt vid 

intervjutillfället att vi enbart kommer använda det insamlade materialet för vårt 

forskningsändamål och inget annat (odat., s. 7-14). 
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7. Resultat och analys 

Några av förskollärarna använder begreppet barn med särskilda rättigheter snarare än begreppet 

barn i behov av särskilt stöd. För syftet i den här studien har vi ändå valt att utgå från det 

gemensamma begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

7.1 Delstudie 1 

Här följer en löpande analys i samband med presentation av resultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningen vilka faktorer i den fysiska inomhusmiljön anses möjliggöra delaktighet för 

barn i behov av särskilt stöd. I avsnittet redovisas förskollärarnas syn kring delaktighet genom 

(1) organisering av det fysiska rummet, (2) tillgänglighet till material, (3) val av material samt 

(4) variation av material för att därefter avslutas med en kort sammanfattning. 

7.1.1 Delaktighet genom organisering av det fysiska rummet 

Förskollärare 1, som arbetar på en specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd, lyfter fram 

att vissa barn i behov av särskilt stöd ofta är mer känsliga för sinnesintryck. 

 

Alla typer av sinnesintryck, syn, hörsel […] mycket oralt ska provsmaka eller man ska känna med munnen så 

sinnesintryck är så mycket […] förut hade vi dokumentation framme, nu kan vi inte ha det för de plockar och river 

sönder […] barnen vet nästan inte var de ska titta. (Förskollärare 1) 

 

Alltså kan organiseringen av det fysiska rummet begränsas om barnen är känsliga för 

sinnesintryck eller är nyfikna på den fysiska miljön runtomkring dem på ett sådant sätt att det 

blir en säkerhetsfråga. Detta bidrar till att barnen själva inte är delaktiga i utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön, förskolläraren uppfattas istället utgå från sina upplevelser av och sin 

syn på barnen och deras behov för att utifrån det göra anpassningar. Även förskollärare 2, som 

arbetar på en specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd, uttrycker att barnens tillvaro 

kan bli orolig om det upplevs som att det finns material i överflöd. I relation till barn som kan 

behöva extra stöd uttrycker förskollärare 4 att det stora, öppna rummet de har med många 

valmöjligheter kan skapa svårigheter för vissa av de barnen.  

 

Det blir liksom att det händer så mycket runt omkring att man har jättesvårt att välja, då behöver man extra 

stöd av en vuxen för att kunna välja. (Förskollärare 4) 

 

Även förskollärare 5 uttrycker att närvarande pedagoger kan ge barnet strategier eller leda 

barnet rätt så det blir så bra som möjligt för barnet. Därmed kan det tolkas att pedagogen är en 

del av den fysiska inomhusmiljön som möjliggör för barnen att interagera med miljön och 

genom det känna delaktighet. 

 

Några av förskollärarna uttrycker dessutom pedagogen som en del av den fysiska miljön. 

Förskollärare 1 uttrycker att det är viktigt att inte glömma organiseringen av pedagogerna i den 
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fysiska miljön, exempelvis att de delar upp sig i olika rum för att finnas till hands vid 

kommunikation och inspirera vid fler än en miljö. Speciellt då flera av deras barn är otydliga i 

sin kommunikation just nu och det blir viktigt att pedagogerna kan vara lyhörda inför dem. 

Även förskollärare 3 uttrycker pedagogen som en viktig del i miljön. 

 

[…] pedagogerna är väldigt viktiga i miljön, de är ju en del av miljön. Alltså rummet pratar man ju om den 

tredje pedagogen [...] pedagogerna de är ju också viktiga för att kunna ta till sig det som finns i den tredje 

pedagogen, hos den tredje pedagogen så att säga. (Förskollärare 3) 

 

Pedagogen uppfattas därmed viktig för att barnen ska kunna ta till sig miljön och kan alltså ses 

fungera som en faktor i den fysiska miljön som ger barnen möjlighet och förutsättningar att 

interagera med den fysiska inomhusmiljön, vilket kan tolkas leda till delaktighet. 

  

Förskollärare 2 uttrycker en strävan efter att kunna göra små rum i rummen, skapa lekvrår och 

att tillåta miljön att vara föränderlig, genom att exempelvis sätta upp väggar för att göra en 

lekstuga, men att detta beror på barngruppen. Förskollärare 3 uttrycker att de arbetar med olika 

miljöerna utifrån deras nuvarande projektarbete, alltså upplevs den fysiska inomhusmiljön vara 

föränderlig utifrån projektet. Vid organiseringen av den fysiska miljön reflekterar förskollärare 

6 kring att man ska tänka på vad miljön erbjuder barnen, hur barnen kan vara självständiga och 

vilka mötesplatser som finns. Förskollärare 1 tar hänsyn till barnens motoriska förmåga vid 

organiseringen av rummet.  

 

Spel och sånt sätter vi ju mer i närheten av ett bord så att man oftare sitter vid ett bord, eftersom en del av 

våra barn har även fysiska svårigheter så är det bättre för dem rent kroppsligt och motoriskt att sitta på en 

stol. (Förskollärare 1) 

 

Alltså organiseras den fysiska inomhusmiljön strategiskt utifrån hur det ergonomiskt är bäst för 

barnen. Förskollärare 4 uttrycker att pedagogen behöver vara medveten om barns olika behov 

och tillåta miljön att vara föränderlig utifrån barnens behov. Förskolläraren uttrycker även en 

strävan efter att uppnå en miljö som ger olika mötesplatser där barnen har valmöjligheter. De 

har för tillfället en fysisk miljö som lockar till spring vilket gör att de behöver fundera över hur 

de ska möblera om för att ge barnen fler mötesplatser och undvika springet. Förskolläraren 

uttrycker även att de hörnor som finns ibland är för tilltalande så att det blir många barn i en 

hörna istället för endast tre-fyra barn i varje. Detta kan bidra till att det lätt uppstår konflikter 

och små mötesplatser med varierat material upplevs då vara bättre. Den fysiska inomhusmiljön 

är alltså föränderlig utifrån barnens behov och reflektioner görs kring huruvida barnen kan ges 

andra och bättre förutsättningar. 

  

Förskollärare 5 uttrycker att det är viktigt att barnen ska kunna fördela sig i olika miljöer och 

då krävs det att miljöerna är tilltalande. Detta görs genom att utgå från barnet. 

 

Också tänka på vad är den här gruppen intresserad av och vad ser vi att barnen pratar om och vad försiggår 

i deras lekar […] att man kan utforma miljöerna utifrån det. (Förskollärare 5) 
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Förskolläraren reflekterar vidare kring att miljön är viktig för barn i behov av särskilt stöd och 

att det kanske är utformningen av miljön man bör tänka kring snarare än att de barnen behöver 

en pedagog endast för dem. Ett verktyg som förskollärare 1 nämner är en tavla med bilder som 

beskriver hur dagen kommer se ut. Denna tavla blir en faktor i den fysiska inomhusmiljön 

genom vilken barnen själva kan ta reda på hur dagens verksamhet är upplagd. Genom denna 

faktor interagerar barnen med miljön omkring dem, vilket kan tänkas leda till delaktighet.  

 

Förskollärare 5 uttrycker vidare vikten av att jobba inkluderande med barn i behov av särskilt 

stöd, alltså att det inte specifikt ska vara att miljön är till för just det barnet utan det ska tilltala 

även andra barn, detta då det anses viktigt att barn i behov av särskilt stöd får ingå i gruppen. 

Man vill alltså arbeta på ett inkluderande sätt kring miljön genom att exempelvis skapa 

mötesplatser där fler kan vara med. Detta kan tänkas öka barnens kommunikation med 

varandra, vilket bör leda till en ökad upplevelse av delaktighet. 

7.1.2 Delaktighet genom tillgänglighet till material 

Gemensamt för samtliga förskollärare är att de strävar efter ett tillgängligt material. 

Förskollärare 6 ser tillgängligheten som viktig för barns självständighet för att barnen ska kunna 

utgå från sin egen nyfikenhet och se något som de vill undersöka eller utforska. Förskolläraren 

uttrycker även vikten av att saker är tillgängliga på barnens egen nivå, vilket innebär en låg 

miljö, och lyfter fram att tillgängligheten kan se olika ut beroende på barnens ålder. I relation 

till de yngre barnen på förskolan lyfter förskolläraren fram: 

 

[…] även om man kanske inte har allting precis framme för de allra yngsta barnen så ska det ju ändå synas 

och finnas tänker jag. (Förskollärare 6) 

 

Förskollärare 3 uttrycker att det kan ske en anpassning i miljön så att den ska vara tillgänglig 

för barnen, om något är placerat för högt upp är det pedagogens ansvar att se till att det kommer 

ner i höjd där barnet kan ta det. Därmed organiseras miljön på barnens nivå, i detta fall en låg 

miljö där hyllorna organiserats lågt ner. Förskolläraren uttrycker även att tillgänglighet till 

material ger barn möjlighet att vara och träna på att bli självständiga så att barnen själva kan 

välja, hämta och på så sätt visa direkt vad de vill göra, vilket innebär att även barn som inte har 

utvecklat språket ändå kan visa vad de vill.  I likhet med detta talar förskollärare 5 om att det 

mesta ska vara tillgängligt för barnen eftersom barnen ska kunna göra det som de vill när de 

känner för det. Förskollärare 4 lyfter också fram att det är viktigt med tillgänglighet dels för att 

barnen ska ha inflytande över sin vardag och dels för att de ska kunna utforska eller utgå från 

sina egna intressen. För förskollärare 1 och 2, som då båda arbetar på en specialavdelning för 

barn i behov av särskilt stöd, ligger fokus på tillgänglighet i relation till synlighet av material. 

Materialet finns och är synligt för barnen men det är inte alltid tillgängligt på det sättet att 

barnen själva kan plocka fram det, vilket inte är möjligt på grund av barnens nuvarande behov. 

 

[…] det är ju tillgängligt fast inte tillgängligt. (Förskollärare 2) 
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Det finns dock en strävan hos förskollärarna (1 & 2) att kunna ha material tillgängligt för barnen 

för att de exempelvis ska kunna hämta det på egen hand. Förskollärare 1 lyfter fram att material 

som är synligt men inte alltid tillgängligt får ett syfte i sig genom att barnen då måste 

kommunicera för att få tillgång till materialet och därmed utveckla sin förståelse för syftet med 

kommunikation. Förskollärare 1 och 2 uttrycker att de exempelvis har placerat material högre 

upp men med bilder för att visa materialets placering, detta för att uppmuntra barnen att be om 

materialet genom att använda tecken, talet eller kroppsspråket. Förskollärare 1 uttrycker att 

detta blir en fråga om självständighet då barnens egna initiativ är viktiga.  

 

[…] det behöver inte alltid vara så att man kan gå och ta det själv, ibland är det jättebra att ha det så att man 

kan ta det själv för självständigheten men självständighet hör ju också ihop med att kommunicera med 

andra. (Förskollärare 1) 

 

Samtliga förskollärare talar alltså om materialets tillgänglighet som något eftersträvansvärt och 

som något viktigt för barns möjlighet till självständighet och möjlighet att på egen hand och 

utifrån sin egen tanke kunna interagera med den fysiska inomhusmiljön omkring sig. Huruvida 

tillgänglighet är möjligt eller ej kan enligt några av förskollärarna bero på barnens behov och 

ålder, men att material alltid finns där och är synligt upplevs viktigt oavsett. Däremot måste 

inte avsaknaden av tillgänglighet vara utan syfte i sig. Tydligt är att i relation till vissa barn i 

behov av särskilt stöd kan syftet med att ha material synligt men inte tillgängligt vara att barnen 

då behöver kommunicera för att få tillgång till materialet. De kan därmed utveckla sin 

initiativförmåga, träna på att ta kontakt med fler människor och försöka uttrycka vad de vill. I 

och med detta deltar de därmed i ett samspel och en gemenskap vilket kan tänkas leda till en 

ökad upplevelse av delaktighet. 

7.1.3 Delaktighet genom val av material 

Det går att utläsa en tendens att några av förskollärarna väljer material olika utifrån om barnet 

anses vara i behov av särskilt stöd eller ej. Några av förskollärarna (4, 5 & 6) lyfter fram att det 

överlag ska vara ett utforskande material som inte har färdiga svar. Exempelvis uttrycker 

förskollärare 4 att barnen ska kunna göra materialet till något eget vilket kan ses gå i samklang 

med det förskollärare 5 beskriver om vikten av ett kreativt material som väcker barns nyfikenhet 

där barnen har möjlighet att skapa egna teorier och lösningar. Även förskollärare 6 menar att 

materialet ska ge upphov till olika sätt att tänka. Både förskollärare 6 och 4 anser att val av 

material ska syfta till att bidra till ett kollektivt lärande då materialet är något som ska inspirera 

till samlärande och som barnen kan mötas kring och se flera olika lösningar på. Förskollärare 

3 svarar inte explicit på att det ska vara ett ofärdigt material men kan anses visa en sådan 

strävan. 

 

Det ska vara ett material som man får använda och så där det händer någonting. (Förskollärare 3) 

 

Alltså, ett material som inte har färdiga svar och som tillåter barnen att agera såväl ensamma 

som tillsammans med andra barn upplevs därför som något som kan möjliggöra barns 

delaktighet. 
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Förskollärare 1, som arbetar med barn i behov av särskilt stöd, upplevs utgå från det enskilda 

barnets behov - vad barnet behöver träna extra på och dess intressen. Viktigt är att erbjuda olika 

typer av material så att alla barn får möjlighet att utvecklas. Ibland kan det till och med innebära 

att förskolläraren skapar eget material för att det ska vara så pass lämpligt som möjligt. 

Förskollärare 2, som också arbetar med barn i behov av särskilt stöd, upplevs välja specifikt 

material som ska passa för det enskilda barnet, vilket innebär att leta efter det mest lämpliga 

materialet för barnets nuvarande behov. 

 

[…] känner jag att jag vill ha ett pussel kanske med former så kan jag gå runt och kika var jag hittar bästa 

pusslet någonstans som passar just det barnet. (Förskollärare 2) 

 

I relation till barn i behov av särskilt stöd uttrycker förskollärare 4 att det kan behövas ett mer 

specifikt material så att de barnen också får möjligheter att lära. Förskolläraren uttrycker även 

att det sätt som pedagoger erbjuder material kan vara viktigt att reflektera kring, främst för barn 

i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att materialet är tilltalande så att dessa barn också kan 

hitta något meningsfullt att göra. Alltså, i relation till barn i behov av särskilt stöd upplevs val 

av material utgå mer från individen och dess möjlighet till delaktighet samt vara ett färdigt och 

specifikt material. Ofärdigt material upplevs möjliggöra barns delaktighet då barnen får välja 

material och känna engagemang, men medvetenhet bör finnas kring att barn i behov av särskilt 

stöd kan behöva ett mer specifikt material utifrån barnets särskilda behov. 

7.1.4 Delaktighet genom variation av material 

Samtliga förskollärare uttrycker att de på något sätt kan variera material för att exempelvis få 

in något mer nytt och inspirerande för barnen (förskollärare 1 & 2), för att det ska finnas ett rikt 

utbud (förskollärare 6) eller för att barnen ska kunna utmanas i sitt utforskande (förskollärare 

4). 

[…] finns det inte varierat material så blir ju utforskandet ganska fattigt. (Förskollärare 4) 

 

Förskollärare 4 lyfter fram att det som pedagog handlar om att hela tiden lägga till material för 

att kunna utveckla utforskandet och förskollärare 3 beskriver att genom variation ges barnen 

erfarenhet av olika typer av material och att så länge det finns ett intresse gör de tillägg till det 

materialet. Även förskollärare 1 uttrycker en strävan efter att uppnå variation i materialet genom 

att kombinera olika material. Detta har uppnåtts tidigare men i nuläget är det inte möjligt på 

grund av barnens nuvarande behov. Variation i material uppnås istället genom att kontinuerligt 

byta ut materialet så att barnen har tillgång till ett material i taget men ändå får utforska nya 

material genom att det byts ut. Variation av material anses alltså ha betydelse för barns förmåga 

att utforska utifrån sin egen tanke, utan varierat material kan barnen ses förlora den möjligheten. 

Att ha en variation i materialet upplevs därmed viktigt för att möjliggöra alla barns delaktighet 

och variationen kan anpassas till barnens särskilda behov. 

 

Sammanfattningsvis ses den fysiska inomhusmiljön som föränderlig och anpassningar görs 

utifrån barnens behov. Materialets tillgänglighet i den fysiska miljön kan bidra till barns 

självständighet och det finns en strävan efter att variera detta material. Dessutom finns en 
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strävan efter att erbjuda ett utforskande material, men i relation till barn i behov av särskilt stöd 

kan det behövas ett mer specifikt material. Det finns en syn på att skapa mötesplatser för barnen 

men i relation till vissa barn i behov av särskilt stöd kan för många valmöjligheter i det fysiska 

rummet skapa svårigheter för de barnen att välja. Avslutningsvis ses pedagogen som en del av 

den fysiska miljön som kan skapa förutsättningar för barnen att interagera med miljön och 

därigenom bli delaktiga. 

7.2 Delstudie 2 

I delstudie 2 undersöks förskollärares syn på den fysiska miljöns inverkan på identitetsskapande 

i relation till barn i behov av särskilt stöd. Materialet analyseras utifrån syftet och frågeställning: 

Vilken betydelse anses den fysiska miljön ha för identitetsskapande för barn i behov av särskilt 

stöd? I avsnittet redovisas förskollärarnas syn på vilken betydelse materialet, organiseringen av 

miljön och pedagogernas förhållningssätt har för barns identitetsskapande. Sex förskollärare 

har intervjuats varav två arbetar på en specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd. 

7.2.1 Materialets betydelse för identitetsskapande 

Självständighet anses vara ett viktigt värde kopplat till identitetsskapande. Förskollärare 1, som 

jobbar på en specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd, uttrycker exempelvis: “För det 

har ju också jättemycket, tycker jag, jättemycket med identitet att göra. Att dom fixar sin vardag 

och blir så självständiga som möjligt.” 

 

Det finns olika villkor för barns självständighet men ett viktigt område verkar vara att barnen 

kan utveckla självständighet genom tillgänglighet till material. Förskollärare 6 uttrycker att 

tillgängligheten är viktig för självständighet eftersom att den kan möjliggöra barnens eget 

utforskande genom att de kan se någonting som triggar deras nyfikenhet: 

 

Tillgängligheten är ju otroligt viktig tänker jag, att man också får lov att kunna vara självständig, att jag 

själv ska kunna se när jag kommer in någonting som jag blir nyfiken på, och vill undersöka eller utforska. 

 

Förskollärare 3 tycker att det är viktigt att barnen kan ta fram saker själva och använda dem 

utan vuxna, exempelvis ska färgen stå framme på barnens nivå så att de kan gå dit direkt och 

plocka fram den om de vill måla. Däremot uttryckte förskolläraren också att barnen kunde ta 

fram färgen när det inte finns tid och att de då får träna på att ställa tillbaka den och låta den 

vara till ett senare tillfälle. På det här sättet vet barnen att materialet finns kvar och att de alltid 

kan visa vad de vill. Självständigheten blir alltså både att kunna klara sig själv och att kunna 

uttrycka sin vilja. Detta synsätt delas av en av förskollärarna på specialavdelningen, 

förskollärare 1, som anser att självständighet också hör ihop med att kunna kommunicera med 

andra.  

  

En tillgänglig miljö kan enligt förskollärare 3 även ge möjlighet att få arbeta med ”det som man 

själv är uppe i som barn”. Att barn kan få vara på olika sätt och göra saker på sitt eget sätt anses 

identitetsskapande. Förskolläraren menar vidare att pedagogerna ställer i ordning materialet 

utifrån ett mål men att barnen själva kan bestämma hur de vill arbeta. Det är alltså 
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identitetsskapande att inte behöva göra samma sak som alla andra utan hitta sina egna vägar till 

lärandet. Detta hör även ihop med att ha ett rikt och varierat material, så att de kan leka många 

typer av lekar och att ha ett neutralt material som ska passa alla. Förskollärare 2, som jobbar på 

specialavdelningen, poängterade att materialet gärna ska vara könsneutralt men även att man 

kunde ha en variation av saker som kan anses könsstereotypa som bilar och dockvagn och att 

då både flickor och pojkar kunde leka och identifiera sig med dessa olika saker. 

  

Flera av förskollärarna i studien lägger stor vikt vid att ha ett kreativt, utforskande material. 

Väsentligt är att det är ett material som kan användas på olika sätt och som inte ger barnen 

några färdiga svar. Detta ska väcka barnens nyfikenhet samt trigga barnen till utforskande och 

samlärande. Det kreativa materialet är enligt förskollärare 5 även identitetsskapande på så sätt 

att barnen får möjlighet att skapa egna tankar, teorier och lösningar kring saker och ting. 

Förskolläraren tror även att det stärker barnens självkänsla och självförtroende då de verkligen 

får känna att de kan och att de kan skapa någonting själva. 

7.2.2 Identitetsskapande genom organiseringen av miljön 

En känsla av att kunna kan även handla om strukturen i miljön. Förskollärare 1, 4 och 5 lyfter 

fram övergångar som ett moment där det kan hända saker, att det lätt blir kaos eller att de kan 

vara väldigt jobbiga för vissa barn som är i behov av särskilt stöd. En faktor som anses kunna 

hjälpa till vid övergångar är att ha en tydlig struktur på miljön. Om man har en ordnad miljö 

där var sak har sin plats kan barnen lära sig det vilket enligt förskollärare 3 kan bidra till ”ett 

lugn och en känsla av att man kan”. Barnen kan då bli delaktiga genom att ta ansvar för att 

lägga tillbaka saker och veta var de ska vara vilket anses identitetsskapande. Förskollärare 4 

menar att det behöver vara en tydlig struktur på den fysiska miljön, men att det också hänger 

ihop med en tydlig struktur på dagen och att vissa barn behöver veta vad det är som kommer 

hända. 

  

Förskollärare 1 beskriver olika sätt att hjälpa barnen vid övergångar de använder sig av på 

specialavdelningen. En tavla med bilder på vad som ska hända sitter uppe på avdelningen som 

vissa barn kan komma tillbaka till flera gånger om dagen. De använder sig även av visuell och 

muntlig förberedelse, att de berättar vad som ska hända och visar bilder för barnen. Vissa barn 

kan även behöva att man tar med en konkret sak som visar vad nästa steg är. Dagen och 

avdelningen är alltså väldigt strukturerad, på grund av att de här barnen behöver det. Trots det 

finns det alltid en strävan av att de här barnen ska kunna fungera i större sammanhang varpå de 

kan gå över till andra avdelningar för att kunna erbjuda barnen utmaningar i en miljö ”där allt 

är öppet och framme”. På så sätt menar förskolläraren att de kan få det bästa av båda världarna: 

“både den här tydliga strukturen och den andra som är mer öppen för ännu mera, enligt mig, 

initiativ och inflytande.” 

  

Precis som det anses vara viktigt att ha tillgänglighet till material bör även miljön som sådan 

vara tillgänglig för barnen. Förskollärare 6 poängterar att man måste titta efter vad miljön 

erbjuder barnen: 
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Vi brukar säga ställ dig på tröskeln, bli i längd två år eller vad det kan vara för nånting, vad erbjuder den 

här miljön mig, på vilket sätt kan jag vara självständig, vilka olika mötesplatser finns för mig att träffa 

kamrater eller samlas kring. 

 

Det handlar alltså om självständighet men också vilka möjligheter till aktivitet och uttryck som 

finns för barnen. Aspekter som anses viktiga är bland annat att det är en låg miljö så att barnen 

hittar och har möjlighet att välja själva bland många olika valmöjligheter. Förskollärare 4 

beskriver att detta ”ger tillbaka till barnet” i form av vad de känner om sig själva och sin 

identitet: ”Här är jag en person som är viktig, som är kompetent […] och kan bidra, och kan 

välja.” Om det vore tvärtom, att miljön inte var tillgänglig, att barnen alltid behövde fråga om 

lov så signalerar miljön att barnen inte är kompetenta och att de vuxna ska välja åt dem. 

  

Miljön kan alltså signalera något till barnet om vem hen är, men den kan också säga något om 

vad man kan göra och hur man ska bete sig. Förskollärare 4 och 6 beskriver hur miljön lockar 

till olika beteenden genom att berätta om olika miljöer som finns och har funnits på förskolan 

och hur det påverkar barnen. Förskollärare 4 har ett rum på avdelningen som är stort och lockar 

till spring, hopp och skrik: ”man ser direkt när barn kommer att det finns ett space där som 

verkar locka till spring […] och hopp och skrik.” Fokus för dem blir alltså hur man kan möblera 

om där inne för att erbjuda någonting annat, fler mötesplatser istället för springet. En lyckad 

förändring förskollärare 6 berättade om var i det första rummet barnen kom till på morgonen 

som tidigare lockade till skrik och spring. Där hade de skapat en spännande regnskog med 

ljudeffekter som barnen hälsades av när de kom in på avdelningen. ”Då blir det ju nästan att 

man smyger sig in för det är det här fantastiska ljudet och det är lite spännande liksom, det är 

lite magiskt nästan sådär när man kliver in i den här regnskogen.” Detta skapar alltså en känsla 

som barnen tar med sig in på avdelningen. Miljöer som lockar till negativa beteenden upplevs 

även påverka samspelet pedagog-barn då det blir mycket negativa interaktioner med tillsägelser 

och tjat. När man skapar andra miljöer så påverkar det ”hur barnen rör sig i rummet, hur de kan 

mötas, det påverkar ljudvolym, det påverkar allting”. Slutligen menar förskolläraren att det 

handlar om vem man får bli i en viss miljö. Då är den fysiska miljön viktig men även 

bemötandet, pedagog-barn och barn-barn. Det gör en ”enorm skillnad” med en miljö som är rik 

på möjligheter och organiserad för att barnen ska kunna mötas, utifrån sina olikheter.   

  

Detta anses vara särskilt viktigt för barn i behov av särskilt stöd. Det finns en uppfattning om 

att dessa barn i större utsträckning lockas till negativa beteenden av vissa miljöer varpå det blir 

väldigt viktigt att anpassa miljöerna för deras skull. Ett sådant beteende anses bidra till fler 

tillsägelser och negativa interaktioner med pedagogerna vilket påverkar barnets bild av sig 

själva. Förskollärare 4 påpekar att det också påverkar vilken bild de andra barnen i gruppen 

skapar av det här barnet. De kan få stämplar som att det är ”den som förstör, att det är den som 

bara springer runt”. Därför menar förskolläraren att det blir extra viktigt att skapa miljöer där 

de här barnen ”funkar” och att de får möjlighet att visa sina intressen och vad de är bra på. 

Organisationsmässigt blir det viktigt att försöka skapa många olika mötesplatser med stor 

variation. 
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En annan aspekt som anses viktigt för vissa barn som är i behov av särskilt stöd är att skapa ett 

lugn. Det hör ihop med att skapa ett lugn genom en tydlig struktur som nämnts tidigare men 

kan även uppnås med hjälp av uppdelning i mindre grupper i miljön. När stora grupper barn 

umgås tillsammans menar förskollärare 4 att det lättare uppstår konflikter varpå miljön bör 

locka till att barnen fördelar sig på fler, mindre mötesplatser. Förskollärare 5 poängterar att 

miljön bör ha varierat material och vara väldigt tilltalande för barnen, så att de söker sig till de 

olika platserna, men det anses även viktigt att man planerar mötesplatserna så att färre barn, 

förskollärare 4 nämner ca. 3-4, samlas. Detta anses viktigt för alla barn men speciellt för vissa 

barn i behov av särskilt stöd som det lätt kan bli för mycket för annars. 

7.2.3 Pedagogens förhållningssätt i relation till identitetsskapande i den fysiska 
miljön 

Samtliga förskollärare i studien tycker att pedagogerna är en viktig faktor i miljön och barns 

identitetsskapande. Det handlar bland annat om att det är de vuxna som har ansvaret för hur 

miljöerna utformas, att det blir ett positivt samspel och att förhållningssätt och barnsyn spelar 

in för dessa båda faktorer. Förskollärare 4 beskriver att förhållningssättet speglas i hur man 

utformar miljön. Om man ser barnet som kompetent, medforskande, delaktiga i sitt eget lärande 

så måste man utforma en miljö som stödjer detta, där dessa sidor får komma fram hos barnen. 

Det handlar om faktorer som nämnts tidigare, tillgänglighet, variation, valmöjligheter, att 

miljön ska trigga till utforskande etc. Då får barnen alltså möjlighet att vara självständiga, de 

får ökat självförtroende, och självkänsla, positiva erfarenheter av samspel samt en känsla av att 

kunna vilket alla räknas som viktiga delar för barns identitetsskapande. 

  

Men förhållningssättet påverkar även barnen mer direkt eftersom att det påverkar bemötandet 

och samspelet pedagog-barn. Förskollärare 6 lyfter fram vikten av att man har ett 

möjlighetsinriktat förhållningssätt. Det innebär att man flyttar fokus från vad barnen har 

svårigheter med och inte klarar av och istället titta efter kompetenser och fokusera på vad som 

är möjligt att uppnå. Detta hänger nära samman med ett utforskande arbetssätt och att skapa 

mötesplatser där barnen kan mötas i olika intressen, med sina olikheter. Förskollärare 5 tycker 

att det viktigaste är att man verkligen lyssnar och visar förståelse för barnens behov. På det 

sättet kan barnet bli bekräftat med de behov de har. Detta kan även skapa trygghet hos barnet 

vilket tillsammans med en bra stämning i gruppen kan göra att mycket löser sig. 

  

Förskollärare 1, som jobbar på specialavdelningen, menar att det också blir väldigt viktigt att 

bredda för barnen som går där. Då arbetar de med följsamhet, att barnen ska se andra 

människors behov i större utsträckning. En risk är att barnen bara följer ett eget smalt spår och 

då går miste om möjligheter till utveckling, lärande och att klara av olika sociala sammanhang. 

Vidare beskriver förskolläraren att de även arbetar med att uppmuntra barnens intressen och 

även bredda och vidga intresset: “Många gånger blir barns spår så smala så vi måste hjälpa dem 

att vidga intressen så att de utvecklas, det är ju alltid vuxenansvar för att barnen ska utvecklas.” 

På det här sättet tror förskolläraren att barnen många gånger kan hitta sin identitet: ”vad de vill, 

vad de tycker och hur de tänker”. Förskolläraren poängterar även att identiteten inte bara 

handlar om intresse utan också om den sociala biten, att barnen kan visa på hur de mår och vad 
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de känner. Att kunna visa alla känslor anses vara viktigt för barns identitetsskapande, vilket 

även nämns av förskollärare 5. Förskolläraren fortsätter med att beskriva att alla känslor måste 

vara okej, men att man inte får bete sig hur som helst när man visar sina känslor. Då behöver 

barnen istället olika strategier för att kunna visa sina känslor på ett sätt som anses vara okej och 

inte går ut över andra men också för att slippa hamna i de här jobbiga situationerna. Detta är 

inte direkt relaterat till den fysiska miljöns utformning men man kan ana att det ändå finns ett 

nära samspel och att de olika faktorerna påverkar varandra. Exempelvis behövs de här 

strategierna för att kunna gå från den ”lilla miljön” på specialavdelningen, för att klara av att 

vistas i ”den stora miljön” alltså en vanlig avdelning där både den fysiska och sociala miljön 

ställer andra krav på barnen. 

  

Slutligen poängteras de vuxnas ansvar för miljön och barns identitetsskapande. Förskollärare 2 

uttrycker att de vuxna ”strukturerar upp miljön beroende på vilka barn man har i gruppen”. De 

har även ansvar för att byta metod om det inte fungerar för ett barn om ett barn ”misslyckas”: 

”Vi kan inte skylla på barnen ”det här funkar ju inte alls” utan det är våran skyldighet att se till. 

Och så får man prova sig fram, man provar olika arbetssätt och olika grupperingar.” 

Förskollärare 2, 4 och 5, uttrycker att det är svårt att utveckla en miljö efter allas behov. Enligt 

förskollärare 4 är det en stor utmaning att räcka till och ”ge alla barn […] vad de behöver”, 

speciellt för de barn som är i behov av särskilt stöd. Även här gäller det då att hela tiden 

reflektera och tänka på olika sätt. Förskollärare 3 poängterar hur viktigt det är att hela 

arbetslaget är med och utvecklar tillsammans, och lyfter även fram kollegial reflektion som ett 

viktigt verktyg. På grund av att förutsättningar och behov ändras, och en sak som fungerat en 

månad kanske inte fungerar nästa ses miljön som något som aldrig är färdigt. Man kan behöva 

byta material, möblera om, och på andra sätt förändra och anpassa miljön, så att den verkligen 

är anpassad efter varje barns behov. 
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8. Diskussion 

Här följer en diskussion av resultat och analys i förhållande till teori och tidigare forskning. 

Diskussionen börjar med utgångspunkt i teorin och fortsätter i förhållande till tidigare 

forskning.  

 

I resultatet framkom att flera förskollärare ser pedagogen som någon som kan skapa 

förutsättningar för barnen att interagera med miljön, exempelvis genom att vara närvarande 

eller ställa i ordning miljön utifrån barnen och deras intressen. Detta kan ses som ett uttryck för 

en barn- och kunskapssyn som går i linje med Lenz Taguchis tanke om att kultur och kunskap 

konstrueras i samspelet och att de vuxnas roll då blir att skapa förutsättningar för barnen att bli 

medkonstruktörer genom organisering och stöttning. Enligt ett konstruktionistiskt perspektiv 

menar Lenz Taguchi att miljön bör möjliggöra barns självständighet, exempelvis genom 

tillgänglighet (2014, s. 102). Samtliga förskollärare strävar efter att organisera en fysisk 

inomhusmiljö som ger barnen möjligheter att kunna vara självständiga. Flera av förskollärarna 

gör detta genom att organisera en låg miljö med tillgängligt material på det sätt som Lenz 

Taguchi förespråkar. På specialavdelningen för barn i behov av särskilt stöd kan dock miljön 

inte vara tillgänglig på det sättet att barnen själva kan gå och hämta material. Barnen måste 

istället kommunicera med de vuxna och visa på vad de vill. Den ena förskolläraren som arbetar 

där menar då att detta kan vara en form av självständighet då självständighet hör ihop med att 

kunna kommunicera med andra. Samtliga förskollärare uttrycker en strävan efter att möjliggöra 

barns självständighet men de har olika uppfattningar om vad det kan innebära.  

 

Ett utforskande arbetssätt är en annan central aspekt som lyfts fram inom det konstruktionistiska 

perspektivet. I det ingår att personalen inte ska bestämma exakt vilken kunskap som ska uppstå 

utan barnens mål och intentioner får påverka innehållet. En viktig del av det utforskande 

arbetssättet blir då att organisera miljöer som möjliggör barnens utforskande och bjuder in till 

kollaborativt undersökande av olika frågor (Palmer, 2012, s. 21 och 22-23). Detta verkar vara 

viktigt även för flera av förskollärarna i studien. Förskollärarna uttrycker exempelvis att det 

behövs ett utforskande material för att barnen ska kunna skapa sina egna teorier och lösningar. 

Att ha en variation av material kan också bidra till ett rikare utforskande. Det anses även viktigt 

att skapa olika mötesplatser där barnen kan mötas utifrån sina intressen vilket upplevs bidra till 

ett kollektivt utforskande.  

 

Lenz Taguchi menar att ett konstruktionistiskt synsätt innebär att allt ses som föränderligt. Detta 

kräver en reflekterande praktiker och synen att föreställningarna, praktiken och miljön aldrig 

blir färdiga (2014, s. 29-31). Flera av förskollärarna ser miljön som föränderlig utifrån antingen 

pågående projekt eller barns behov och förutsättningar. I resultatet framkom att flera av 

förskollärarna tycker att det är svårt att utveckla en miljö efter alla barns behov, exempelvis 

upplevs det av en förskollärare som en stor utmaning att ge alla barn vad de behöver. Därmed 

anses det viktigt att hela tiden reflektera och anpassa miljön som ses som något som aldrig blir 

färdigt. Vi ser detta som ett uttryck för att de delar Lenz Taguchis syn att miljön är föränderlig. 
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Samtliga förskollärare uttrycker att en miljö med tillgängligt material kan möjliggöra barns 

självständighet. Eriksson menar dessutom att självständighet är den bästa vägen till delaktighet 

(2014, s. 225). Därmed kan sägas att tillgänglighet till material är en faktor i den fysiska 

inomhusmiljön som kan möjliggöra barns delaktighet. Det menar även Sandberg och Eriksson 

som nämner att materialets tillgänglighet kan ses som en indirekt faktor som påverkar barns 

delaktighet (2008, s. 627). Flera av förskollärarna anser att barns möjlighet att vara 

självständiga har betydelse för deras identitet. Detta förstärks av Maxwells resonemang om att 

tillgänglighet till material kan stärka barns känsla av kompetens (2007, s. 240-241), vilket enligt 

vår uppfattning kan ses som identitetsskapande. Flera av förskollärarna i studien uttrycker att 

självständighet även kan handla om att kunna visa vad man vill, alltså lyfts en 

kommunikationsaspekt av självständighet fram. Huruvida tillgängligheten är möjlig eller inte 

kan enligt förskollärarna på specialavdelningen bero på barnens behov men att materialet är 

synligt och finns upplevs viktigt oavsett. Då behöver barnen kommunicera för att få materialet 

och tränar då på att ta kontakt med människor och uttrycka sin vilja. Detta kan därmed ses leda 

till delaktighet då delaktighet enligt Eriksson handlar om att få bli sedd och hörd samt att kunna 

uttrycka sig (2014, s. 215). De kan inte heller ha dokumentation uppe på väggarna på grund av 

att det blir för mycket intryck för deras barn samt att barnen ständigt plockar ner det. En möjlig 

tolkning av detta är att barnen inte är delaktiga i miljön eftersom det är förskollärarens syn på 

barnets behov som styr utformningen. En annan möjlig tolkning är att en miljö med för mycket 

intryck upplevs som påträngande och rörig, vilket skulle kunna begränsa barnens engagemang 

som enligt Almqvist är en viktig faktor för delaktighet (2014, s. 225). 

 

Förutom att materialet ska vara tillgängligt lyfter flera förskollärare fram att det även ska vara 

ett utforskande material som inte ger barnen färdiga svar. Barnen förväntas alltså utgå från sina 

egna tankar och teorier och får alltså välja material vilket kan tänkas leda till en känsla av 

engagemang. Detta anses vara identitetsskapande då barnen kan använda materialet på sitt eget 

sätt och således ge uttryck för sin identitet. Det framkommer även att ett material som barnen 

kan mötas kring blir en faktor i den fysiska miljön som kan möjliggöra delaktighet. Enligt 

Eriksson handlar delaktighet om att få ingå i ett samspel och i en gemenskap och känna 

engagemang (2014, s. 229). Därmed kan sägas att ett utforskande material och ett material där 

barnen kan mötas kan möjliggöra barns delaktighet. I relation till barn i behov av särskilt stöd 

framkom dock att det kan behövas ett mer specifikt material för att dessa barn ska få möjlighet 

att få extra träning på det som de upplevs behöva extra av. Detta skulle enligt oss kunna ses 

som ett uttryck för att förskollärarna i relation till barn i behov av särskilt stöd i högre 

utsträckning prioriterar lärande och utveckling framför delaktighet. 

 

Enligt Winter erbjuder många miljöer tillgänglighet men det krävs mer för att en miljö ska vara 

inkluderande. Även variation måste övervägas då barnen måste kunna välja bland många olika 

alternativ för att vara delaktiga (ref. i Brodin & Lindstrand, 2014, s. 148). I resultatet framkom 

att samtliga förskollärare strävar efter att erbjuda ett varierat material. Weinsten menar att 

variation av material är viktigt men att för mycket variation kan upplevas överväldigande för 

barnen (ref. i Maxwell, 2007, s. 231). Enligt vår uppfattning återkommer detta tankesätt hos 

båda förskollärarna som arbetar på specialavdelningen. En av förskollärarna uttrycker att 

barnens tillvaro kan bli orolig om det finns material i överflöd. Den andra förskolläraren 
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uttrycker dessutom att de inte kan ha en variation av material just nu på grund av barnens 

nuvarande behov. Vidare menar Weinsten att för lite variation av material kan göra att barnen 

känner sig uttråkade och irrar omkring (ref. i Maxwell, 2007, s. 231). Även en av de andra 

förskollärarna uttrycker att för mycket valmöjligheter kan skapa svårigheter för vissa barn men 

istället för att begränsa valmöjligheterna så ger de specifikt stöd genom att hjälpa barnen att 

konkretisera valen. Det ser vi som ett uttryck för att variation anses viktigt för barn i behov av 

särskilt stöd även om det riskerar att bli överväldigande. Samtidigt uttrycker en av 

förskollärarna på specialavdelningen att det inte är möjligt att uppnå variation på grund av 

barnens behov men de har ändå försökt uppnå detta genom att byta ut material, vilket enligt 

förskolläraren ändå ger barnen möjlighet att utforska nya material. Enligt vår uppfattning tyder 

detta på att det finns en gradskillnad, och att möjligheten till variation är beroende av hur stora 

svårigheter barnet upplevs ha.  

 

Pedagogen framkom som viktig i förhållande till den fysiska miljön. I relation till barn i behov 

av särskilt stöd nämns exempelvis att en pedagog kan behöva vara närvarande för att bland 

annat ge barnet stöd vid val av aktivitet eller att ge barnet handlingsstrategier. Detta kan utifrån 

Sandberg, Norling och Lillvist tolkas som ett specifikt stöd eftersom det är riktat mot det 

enskilda barnets behov (2009, s. 104). Pedagogen kan alltså ses som en del av den fysiska 

miljön, vilket även är något som uttrycks av flera förskollärare. Det kan även ses som att 

pedagogen skapar förutsättningar för att barnen ska kunna interagera med miljön vilket enligt 

Bronfenbrenner kan inge en känsla av delaktighet (ref. i Sandberg & Eriksson, 2008, s. 627). 

Förskolläraren som arbetar på specialavdelningen uttrycker att eftersom deras barn är otydliga 

i sin kommunikation behöver de vara lyhörda inför barnen. Studier har visat att barn i behov av 

särskilt stöd visar mindre engagemang jämfört med andra barn i förskolan men att skillnaderna 

kan minska om vuxna är lyhörda (Almqvist, 2014, s. 235-237). Enligt vår uppfattning kan alltså 

förskolläraren sägas ge uttryck för ett arbetssätt som främjar ett engagemang för dessa barn.  

 

Såväl Lutz som Sandberg och Norling menar att svårigheter kan uppstå i relation till miljön - 

miljön kan alltså ses som en plats som kan framkalla svårigheter (2013, s. 25; 2014, s. 48). 

Nordin Hultman beskriver även hur barns identitet kan skapas i mötet med miljön genom att ett 

barn i en viss miljö kan framstå som kompetent medan det i en annan miljö kan bli 

okoncentrerat och passivt (2004, s. 52). I vår studie framkommer att det förekommer situationer 

där miljön inte anses fungera för barn i behov av särskilt stöd vilket kan leda till konflikter, 

känslosvallningar och negativa interaktioner med såväl pedagoger som andra barn.  Detta anses 

bidra till att de utvecklar en negativ bild av sig själv men även att de av de andra barnen får 

stämpeln som att “det är den som förstör”. Det kan ses som att förskollärarna uttrycker en syn 

som står i samklang med vad författarna beskriver ovan. Flera förskollärare i studien uttrycker 

att detta blir särskilt viktigt för barn i behov av särskilt stöd vilket kan tolkas som att de har en 

uppfattning om att dessa barn i större utsträckning lockas till negativa beteenden av vissa 

miljöer varpå det blir viktigt att anpassa miljöerna efter deras behov. Detta kräver enligt 

förskollärarna att man som pedagog hela tiden reflekterar om hur miljön kan förändras så att 

den erbjuder någonting annat än springet. Att exempelvis organisera en låg, tillgänglig miljö 

kan signalera till barnet att “här är jag viktig, kompetent, kan bidra, kan välja”. Detta kan både 

sägas bidra positivt till barnets identitetsskapande och samtidigt skapa förutsättningar för barns 



 

 

 

34 

delaktighet. Enligt vår uppfattning skulle detta kunna ses som ett sätt för barnen att bli 

medkonstruktörer vilket förespråkas i det konstruktionistiska perspektivet. 

 

Nordin Hultman och Bergström talar också om vad en miljö signalerar i form av hur man kan 

vara, eller vad man kan göra, alltså vilka handlingsalternativ barnen kan finna. I detta 

sammanhang lyfter Nordin Hultman fram att en miljö som präglas av “mångfald och variation” 

är en förutsättning för att även barnens mångfald och variation ska accepteras (2004, s. 206). 

Detta kan ställas i relation till vårt resultat som visar att flera av förskollärarna strävar efter att 

barnen ska få möjlighet att visa sina intressen och vad de är bra på genom att skapa en variation 

av mötesplatser. Delaktighet kan därmed sägas uppnås genom den kommunikation som kan 

uppstå vid de organiserade mötesplatser eftersom delaktighet som tidigare nämnt handlar om 

att få ingå i ett samspel och en gemenskap (Eriksson, 2014, s. 229). Att flera av förskollärarna 

reflekterar kring vad miljön erbjuder kan ses som ett uttryck för en syn på miljön som en 

uppsättning erbjudanden vilket enligt Bergström kan vara ett sätt att se villkor för och 

möjliggöra barns inflytande (2013, s. 186). Detta kan enligt oss även vara ett sätt att möjliggöra 

barns delaktighet då inflytande enligt Eriksson är en viktig faktor för delaktighet (2014, s. 225). 

8.1 Slutsats 

Syftet var att undersöka förskollärares syn på den fysiska miljöns inverkan på barns 

identitetsskapande och delaktighet samt hur detta relaterar till barn i behov av särskilt stöd. De 

relevanta områden som identifierats är möjlighet till självständighet, tillgänglighet och 

variation, barns utforskande, vad miljön signalerar samt pedagogens roll. 

  

I studien har förskollärarna på flera olika sätt uppfattats ge uttryck för en konstruktionistisk syn. 

Det gäller exempelvis synen på miljön som föränderlig, barn som medkonstruktörer, 

självständighet genom tillgänglighet och vikten av ett utforskande arbetssätt. Dessa faktorer har 

visats relatera till delaktighet och identitetsskapande för alla barn, men relaterat till barn i behov 

av särskilt stöd kan förskollärarna anpassa sina arbetssätt. Exempelvis främjas barnens 

självständighet genom tillgänglighet till material vilket kan leda till delaktighet och 

identitetsskapande. I relation till barn i behov av särskilt stöd, där det har visat sig att materialet 

inte alltid är tillgängligt, främjas barnens självständighet genom att barnen får möjlighet att visa 

på vad de vill ha och öva på att ta kontakt med andra. 

  

I studien framkom även att samtliga förskollärare strävar efter att erbjuda ett varierat material, 

vilket kan leda till delaktighet, men att variationen är beroende av hur stora svårigheter barnet 

upplevs ha. En anpassning vi då har uppmärksammat är att en av förskollärarna på 

specialavdelningen varierar genom att byta ut material vilket alltså ger barnen möjlighet att 

utforska nya material trots att en stor variation inte kan uppnås på en gång. Identitetsskapande 

kan ske i mötet med den fysiska miljön och då flera förskollärare delar synen att miljön kan 

framkalla svårigheter blir det särskilt viktigt att vara medveten om miljöns utformning. Detta 

blir särskilt viktigt för barn i behov av särskilt stöd då miljöns utformning i större utsträckning 

kan locka fram negativa beteenden hos barnen. 
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I studien framkom också att pedagogen kan ses som en del av den fysiska miljön. Genom att 

vara lyhörd skapar pedagogen förutsättningar för att barnen ska vara engagerade, vilket kan 

vara särskilt viktigt för barn i behov av särskilt stöd eftersom de uppvisar lägre nivåer av 

engagemang och detta kan utjämna dessa skillnader. Exempelvis kan pedagogen tillhandahålla 

material som inte har färdiga svar, vilket kan främja barns utforskande. Ett sådant material kan 

ge barnen möjlighet att mötas kring ett problem och bidrar till delaktighet, engagemang och 

identitetsskapande. I relation till barn i behov av särskilt stöd kan det dock behövas ett mer 

specifikt material för att de ska få möjlighet att träna på specifika områden. Detta skulle enligt 

oss kunna ses som ett uttryck för att förskollärarna i relation till barn i behov av särskilt stöd i 

högre utsträckning prioriterar lärande och utveckling framför delaktighet. På grund av den täta 

kopplingen mellan delaktighet och engagemang, som framkom i tidigare forskning, anser vi att 

detta skulle vara intressant att utforska vidare för att se om det kan vara en bidragande faktor 

till att barn i behov av särskilt stöd uppvisar lägre nivåer av engagemang (Almqvist, 2014, s. 

235-237). 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Hur ser du på begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

 

2. Vad utgår du ifrån när du väljer material? (om de inte tog upp, fråga om: tillgänglighet, 

variation, inkludering) 

• Hur relaterar du detta till barn i behov av särskilt stöd? 

 

3. Vad ser du som viktigt vid organiseringen av den fysiska miljön i relation till barnens 

olika behov? 

 

4. Hur förhåller du dig till om något barns behov inte är förenligt med ett annat barns eller 

gruppens behov? 

 

5. Gör du några särskilda anpassningar för barn du anser vara i behov av särskilt stöd? (För 

barn med funktionsvariationer? (ex synnedsättning, framkomlighetsproblem i miljön)) 

 

6. Finns det vissa platser där du behöver ge mer stöd till vissa barn? 

 

7. Hur upplever du att den fysiska miljön samverkar med andra faktorer tex tid, övergångar 

och rutiner? 

• Hur relaterar du detta till barn i behov av särskilt stöd? 

 

8. Hur tänker du kring den fysiska miljöns betydelse för barns identitet? 

• Hur relaterar du detta till barn i behov av särskilt stöd? 

 

9. Hur tror du att ditt förhållningssätt påverkar din utformning av miljön? 
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