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Abstract 
 

The purpose of this work is to gain more knowledge about how educators 
plan their environment to be adapted for children with special needs. I also 
want to get a picture of how much the environment affects a child's learning. 

This purpose is answered through interviews with a total of four teachers at 
two different preschools. Through these interviews have I come up with a 
result where the educators have a great idea of the environment that is being 
built for every new year at the preschool with every new group of children.  

If it is a department that has children with special needs, this should of course 
be taken seriously. The preschools I have been at are, among other things, 
using pictures to ensure that all children can be understood in some way. All 
four educators I have been talking to are taking this very seriously and they 
all said that they have to look to every single child needs to create the best 
environment for the whole group.  

 

Keywords 
Preschool, environment, children’s rights, Children with special needs, Lois 
Malaguzzi   
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Sammanfattning 
Syfte med detta arbete är att få en ökad kunskap om hur pedagoger planerar 
sin lärmiljö så att den är anpassad för barn i behov av särskilt stöd. Jag vill 
också med arbetet få en bild av hur mycket miljön överhuvudtaget påverkar 
ett barns lärande i förskolan. 

Syftet har besvarats genom intervjuer med fyra pedagoger på två olika 
förskolor. Resultat visar att pedagogerna har ett noggrant tänk bakom miljön 
som byggs upp inför varje nytt läsår på förskolan. Är det en avdelning som 
har barn som är i behov av särskilt stöd ska detta självklart tas på allvar. De 
förskolor som jag har varit på använder sig bland annat av bilder som stöd för 
att se till att alla barn kan på något sätt bli förstådda genom att använda sig av 
bilder i kommunikation med andra. Pedagogerna trycker på att man alltid ska 
se till det enskilda barnets behov för att skapa det bästa för just det barnet. 
När man jobbat en stund så man skapat det bästa för de enskilda barnen kan 
man sedan jobba med barngruppen i helhet för att skapa den bästa miljön för 
just denna barngrupp.   

 

Nyckelord 
Förskola, miljö, barn i behov av särskilt stöd, barns rättigheter, miljön som 
den tredje pedagogen  
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1 INLEDNING  

Det här examensarbetet handlar om hur pedagoger i förskolan planerar sin 
lärmiljö för att den ska vara anpassad för barn i behov av särskilt stöd. Jag är 
väl medveten om att orden behov av särskilt stöd är otroligt brett och kan ha 
flera innebörder. När jag skriver barn i behov av särskilt stöd menar jag 
stödet för de barn som har någon form av funktionsvariation och som behö-
ver det där lilla extra i vardagen för att få den att fungera. Detta lilla extra 
kan exempelvis vara en miljö som är lättsam och inte för mycket av olika 
typer av inredningsmönster. 

Jag känner att jag som blivande förskollärare vill få mer kunskap om detta 
ämne då det inte förekommer alls mycket av det under förskollärarutbild-
ningen idag. Jag anser att det är viktigt att inför framtiden ha med sig detta 
när man kommer ut i verksamheten och ska börja jobba då man kommer 
möta många barn som är i behov av särskilt stöd. 

Enligt förskolans läroplan ska: 

Verksamheten anpassas till alla barn i förskolan. 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. (Skolverket, 2016 sid.5). 

 Detta är alltså en rättighet för barnen så det är ett viktigt ämne att lyfta fram.  

Från tidigare erfarenheter har jag uppmärksammat att förskolans lärmiljö har 
en stor betydelse både för tryggheten och utvecklingen hos barnet. Jag har 
sett på hur pedagoger bygger upp en lärmiljö för att den ska kunna vara 
anpassad till barn i behov av särskilt stöd. Jag har också upptäckt att barn 
med särskilda behov verkar lugnare i miljöer som är mer planerade och att 
det även då blir lättare för pedagogerna att hantera specifika situationer 
tillsammans med de barnen. Då detta är något jag under erfarenheter fastnat 
för har jag också valt att läsa vidare på detta valda ämne. 
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2 BAKGRUND 

I denna del av arbetet står det beskrivet de begrepp som är relevanta för den 
fortsatta studien. Det förtydligar här mer informativt vad begreppet står för 
och vad det är för något.  

 2.1.1 Förskolemiljön 

Begreppet miljö är något som kan definieras med omgivning, alltså hur det 
ser ut runt om kring en. Vilken betydelse miljön i sig varierar från person till 
person. När man citerar förskolans läroplans definition av betydelsen för 
miljön och dess mål att få barnen att känna trygghet i den står det att: ”För-
skolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 
till lek och aktivitet” (Skolverket, 2016 sid.6). Det är alltså upp till pedago-
gerna i förskolan att skapa denna trygghet i miljön för barnen på plats. 

Begreppet miljö är i egenskap av något som är både fysiskt och socialt med 
en blandning av något kulturellt. Miljön är något som är en ständig pågående 
förändring. Man kan beskriva miljön som något objektivt, alltså att man kan 
beskriva det verkliga rummet med begrepp som hur stort det är och hur saker 
är placerade i det för att sedan jämföra med andra verkliga platser. Man även 
beskriva miljön som något subjektivt, alltså hur enskilda personer tycker att 
rummet är och vad den betyder för just dem. Det är upp till oss pedagoger att 
skapa en mening för rummet som kan komma att ha en betydelse för de som 
faktiskt kommer befinna sig i det och vad som då förväntas av den som 
kommer in i rummet. 

Den miljö som barn möter i förskolan är bland det första de möter där det 
sker ett lärande. Lärande uppstår inte heller i en av alla miljöerna som finns 
utan den sker i alla miljöer som man befinner sig i dagligen på förskolan. 
Lärandet sker dock i olika grad i de olika miljöerna och främst i den miljön 
som är mest betydelsefull för barnet. Det är viktigt för barnen att de får 
känna att de blir inspirerade i den och därför viktigt att den är välplanerad 
utefter behoven som finns i barngruppen (Björklid, 2005).  

 2.1.2 Barns rättigheter 

Studien i sig handlar om barns rättigheter, rättigheter i att få det stöd som 
man behöver. Miljön är något som ska vara anpassad för alla barn, vilket då 
är en rättighet.  

Barnkonventionen är en av alla internationella regler som finns som handlar 
om rättigheter för människor. I inledningen till barnkonventionen står det 



Miljöns	  betydelse	  för	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	   	   Lisa	  Trangärd	  

3 

 

mycket om andra rättigheter som vi har i världen men att man då också 
måste påminna sig själv att även de gäller för barnen. När man kom med 
förslaget att en ny barnkonvention skulle göras var det många som undrade 
varför eftersom det redan fanns rättigheter för barnen också. Detta var något 
som man sedan granskade och det visade sig då att barnen hade exempelvis 
ingen rösträtt som vuxna har och efter det skapades det en ny barnkonvent-
ion som blev gjord för enbart barnen. Barnkonventionen idag trycker extra 
på att alla rättigheter som finns gäller för både stora som små. Utöver de 
mänskliga rättigheterna som gäller för alla människor har det lagts in några 
tillagda rättigheter för barnen för att se till att de inte kommer vid sidan av. I 
läroplan för förskolan kan man tydligt se att mycket är hämtat och inspirerat 
ifrån barnkonventionen och att pedagogerna håller sig till de riktlinjer som 
finns i deras yrkesroll ifrån barnkonventionens regler (Gustafsson, 2011). I 
inledningen i förskolans läroplan är detta något som man tydligt kan se:  

omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jäm-
ställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synlig-
göras i verksamheten. 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle 
och därför är vuxna viktiga som förebilder. (Skolverket 2016 sid.4). 

 
Detta är två meningar ur läroplanen som har en stor betydelse för vad kom-
mande text i planen som grunden skall handla om. Gustafsson (2011) förkla-
rar att det handlar i förskolan om att se varje enskild individ och ge det 
barnet de rättigheter som just det barnet behöver. Författaren trycker dock på 
att man som pedagog bör tänka på att det som är bäst för ett barn idag kanske 
inte är lika bra imorgon och då behöver se över på nytt.  
 
Principen om barnets bästa är själva grundtanken i barnkonventionen. ”Det 
är den vi alltid ska ha för ögonen när vi arbetar med barn” (Gustafsson 2011, 
sid.55). Gustafsson (2011) menar att enligt barnkonventionen kan man inte 
skapa en verksamhet som är anpassad för alla barn utan i den måste man 
också se till varje barns enskilda rättigheter.  

 2.1.3 Barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

Sandberg och Norling (2014) beskriver en studie där de forskat om just 
begreppet barn i behov av särskilt stöd för att ta reda på vad detta innebär.  
Resultatet av studien har visat att på flera förskoleavdelningar ser personalen 
behov hos barnen och ger också det pedagogiska stöd som de kan för att 
underlätta för dem. En del av barnen har rätt till stöd då de har någon form 
av funktionsvariation. Andra barn har inte samma rättighet till det men 
pedagoger och vårdnadshavare ser försenade utvecklingar hos barnet så de 
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får det ändå. Sandberg och Norling (2014) skriver att i alla kommuner i 
Sverige ska det finnas ett styrdokument till verksamheten som är för barn i 
behov av särskilt stöd. Begreppet särskilt stöd verkar dock lite konfyst då det 
inte riktar sig åt något specifikt behov. I studien som tidigare presenterats 
fick förskollärarna förklara begreppet och vad det var för just dem. Det kom 
då upp definitioner som liknade varandra i helhet. Studien visar att förskollä-
rare ofta förväntar sig hur ett barn ska bete sig i olika sammanhang och har 
då skapat sig ett ”idealbarn”.  

För att man ska kunna arbeta med ett barn i förskolan som är i behov av 
särskilt stöd måste man först och främst ha kunskap i ämnet. Hon förklarar 
att man måste ha kunskap både om hur ämnet är generellt, alltså hur man kan 
se på det i helhet men också ha kunskap om det mer specifikt, alltså hur det 
enskilda barnets behov ser ut exempelvis om barnet har någon form av 
funktionsvariation. För att barnet ska få det stödet som det behöver så krävs 
det också för den som ger stödet att känna att den har den kunskap som 
behövs. Har man inte tillräckligt med kunskap måste man ta hjälp från annat 
håll så att barnet blir rätt behandlat (Björck- Åkesson, 2014). 

2.2 Sammanfattning Begrepp 

Som tidigare nämnts har Björklid (2005) formulerat begreppet miljö genom 
att skriva att det kan beskrivas i två delar. Den ena som objektiv och den 
andra som subjektiv. I den subjektiva delen får barnen själva känna på hur 
det är i miljön och skapa en betydelse i den. Det är alltså upp till oss pedago-
ger att forma verksamheten så att barnen kan känna trygghet i den. Detta är 
relevant för studien då mycket handlar om miljön för barnen i behov av 
särskilt stöd och hur den är utformad. 

Det andra begreppet det har fokuserats på är barns rättigheter. Det är en 
rättighet för barnen att de behov man har ska bli uppfyllda för att man ska 
känna lugn. Gustafsson (2011) förklarar att en pedagog dock måste se till 
barnets dagsbehov då det kan skiljas på från dag till dag. Han skriver också 
att man hela tiden ska se till barnets bästa och att det är grunden i barnkon-
ventionen. Man kan då fråga sig vad som är barnets bästa? Och vem be-
stämmer det? Man kan dock inte se till alla barn samtidigt när man säger så 
utan man måste se detta till enskilda individer och ställa sig frågan, vad 
passar just detta barn bäst, är det lugna och tysta omgivningar eller handlar 
det bara om att vara strukturerad som pedagog? Självklart är det någon som 
har kunskap om barnet och ämnet som kan säga vad som passar ett enskilt 
barn allra bäst. 
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Sandberg och Norling(2014) tar upp definitionen av begreppet ”barn i behov 
av särskilt stöd”. Pedagogerna de hade gjort studien hos var ganska eniga om 
hur man definierar det och i resultatet visar det att många pedagoger har en 
tydlig syn för hur ett ”idealbarn” som de själva beskriver det är. Detta är 
väldigt intressant då det är lätt att tänka att något barn har någon svårighet 
eller är sent utvecklad men att det kanske inte alls är så egentligen. En fråga 
här är då om det på något sätt kan skapas en konflikt mellan förskola och 
hem. Det kan ju vara så att föräldrarna vill att ens barn ska få mer stöd från 
förskolan och då inte alls ser att det bara är en sen utveckling utan något mer. 
Man bör här som förskollärare ta vårdnadshavarens antydan på allvar och se 
vad som kan göras vid individuella barns behov. 

Björck-Åkesson (2014) beskriver vikten av att god kunskap är en bra förut-
sättning när man ska arbeta med barn som behöver stöd. Har man inte 
kunskap är det viktigt att man ser till att få den så att man då kan få lära sig.   

2.3 Syfte 

Syfte är att öka kunskapen om hur pedagoger planerar sin lärmiljö för att den 
ska vara anpassad för barn i behov av särskilt stöd. 

2.4 Frågeställningar 

v Vilken syn har pedagoger på betydelsen av miljön för barn i behov av 
särskilt stöd? 

v På vilket sätt ser pedagoger att miljön påverkar ett barn i dess lärande?  
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Denna del av arbetet kommer kortfattat beskriva de avhandlingar och veten-
skapliga artiklar som har en liknelse med denna studie och som är relevant 
forskning för detta arbete. Detta är tre tidigare studier som är viktiga men 
ingen av dem går in särskilt djupt i ämnet barn i behov av särskilt stöd så då 
känns det väldigt bra att få göra en ny studie som handlar om just det. 

Eva Skogman (2004) har skrivit en akademisk avhandling som heter ”Funkt-
ionshindrade barns lek och aktivitet. En studie av struktur och utförande i 
förskolan”. Författaren skriver att syftet med denna avhandling var att hon 
ville få mer kunskap om hur förskoleverksamheterna var planerade för att 
passa för barn med funktionshinder. Metoden hon har valt att samla in data 
igenom är i deltagande observationer på fem olika förskolor varav 2 special-
förskolor. Skogman (2004) skriver att hon valde att utföra observationerna i 
leken och andra aktiviteter där de barnen med funktionshinder deltog. 
Skogman (2004) skriver att detta val gjorde hon då man i observation får 
reda på hur man faktiskt gör och inte vad man säger att man gör och detta 
precis det som hon ville få upp ögonen för. Författaren lyfter tydligt fram att 
hennes fokus inte låg på barnen i sig utan fokusen då låg på den vardag som 
barnen befinner sig i när de är på förskolan. 
 
Skogman (2004) har i resultatet gjort en generell beskrivning av förskolornas 
verksamheter när det kommer till förhållanden och omväxlingar i aktiviteter 
och miljöer.  

Skogman (2004) beskriver att i alla förskolorna hon var och gjorde observat-
ionerna i var det ingen av dem som den fysiska miljön var ett hinder för 
barnen. Hon beskriver att i de flesta av studiens förskolor kunde man se en 
planering av miljön som i helhet liknade varandra. Hon menar då på att alla 
förskolorna hade en tambur, ett lekrum, matrum, en eventuell ateljé och 
något rörelserum inne på avdelningen. En av specialförskolorna är dock lite 
olik de andra då barnen bland annat har enskilda rum att vila i.    

En viktig aspekt som Skogman (2004) tar upp är att en förskola hon varit på 
beskriver verksamheten som att man skapar förutsättningar utifrån rummen. 
På en annan förskola (med specialinriktning) skapar man olika rum i rummet 
för att på det sättet kunna utveckla barnens rumsuppfattning.    

Skogman (2004) avslutar i resultatet med att lyfta de olika förskolornas 
anpassning för barn med funktionshinder. Hon menar på att de olika försko-
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lorna arbetar med barnen på olika sätt och miljön är planerad utefter hur 
byggnaden är byggd.  

En annan forskning som är relevant för denna studie är Karin Engdahls 
(2014) avhandling som heter ”Förskolegården, en pedagogisk miljö för 
barns möten, delaktighet och inflytande”. Syftet med den här avhandlingen 
menar Endahl (2014) är att ta reda på hur barnens möten sker i utomhusmil-
jön i förskolan. Metoden hon har valt att samla data igenom är observation 
och fältanteckningar men också en kamera för att i vissa fall kunna komplet-
tera observationen om så skulle behövas. Hon skriver att den insamlade 
datan kommer ifrån tre olika förskolor.  

Engdahl (2014) skriver att i resultatet i denna studie har det framkommit att 
barns gemenskap med andra barn och dess interaktion med varandra har 
bland annat en påverkan för hur miljön är utformad. Hon skriver vidare att 
barnen behöver att platserna utomhus ska vara planerade för olika typer av 
aktiviteter. Miljön ska alltså ha en variation i sig för att den ska kunna vara 
anpassad till alla barn på förskolan. Hon menar att en del barn behöver en 
lugnare miljö där de känner sig mer trygga att befinna sig och kan gå till om 
de behöver vara ensamma i medan andra barn behöver platser där man kan 
ha en mer fysisk aktivitet tillsammans med andra barn. Endahl (2014) har 
också uppmärksammat att då det är barnen som vistas i miljön dagligen är de 
också med i planerandet av den.  

Engdahl (2014) har även kommit fram till att hur platsens betydelse kan 
påverka barnen. De platser som barnen själva formar eller kan ha lite koll på 
har lika stor betydelse som de lite lugnare platserna. Författaren förklarar att 
genom observationerna hon gjort men också i kommunikation tillsammans 
med barnen så är detta något som framkommit tydligt. Hon skriver vidare att 
flera av barnen kände sig lugna bland träden och därför kändes det som en 
plats som var byggd för de lugnare tillfällena som man behöver i vardagen.  

Engdahl (2014) trycker på pedagogens roll i barnens delaktighet när det 
kommer till miljön och dess utformning. Hon menar att det är viktigt att 
pedagogen är lyhörd på vad barnen säger. 

I slutsats av resultatet skriver Engdahl (2014) att hon anser att det ska finnas 
en miljö där den ska vara utformad för att vara anpassad till alla typer av 
aktiviteter med variationer för att passa alla barn. Man får då en syn för hur 
enskilda barn förstår sig på själva platsen och dess innehåll. 
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Hebbeler och Spiker (2016) från USA frågar sig i sin artikel ”Supporting 
Young Children With Disabilities” hur mycket vi egentligen vet om barn 
med någon form av funktionshinder? Och hur man göra för att det ska gå bra 
för dem under livets gång? De trycker på att det är svårt att få tag på personal 
som är utbildad i detta ämne då det är upp till staten att avgöra om de behövs 
eller inte. De trycker också på att det är svårt att se på små barn vad det är 
för typ av stöd som de behöver i vardagen. Hebbeler och Spiker (2016) 
undersöker noggrant flera alternativ att stötta barnet i dess utveckling och 
hur man kan främja barnet till samverkan med andra i miljön.  

Hebbeler och Spiker (2016) skriver att för nästan alla barn så innebär olika 
förflyttningar mellan ålderavdelningar och upp till skolan i olika åldrar en 
förändring i nya miljöer. De skriver att vad som händer i den nya miljön har 
en betydelse för barnet. Detta skriver författarna är särskilt gällande för barn 
med någon form av försenad utveckling exempelvis för de barn som har det 
svårt att ta in världen runt omkring dem. Hebbeler och Spiker (2016) menar 
att det är nu de barnen behöver det extra stödet för att klara av de nya utma-
ningarna som kommer till dem i den nya miljön och utformning av den. De 
förklarar att de barn som får ett ordentligt stöd tidigt i livet klarar sig också 
bättre senare i livet. 

I slutsats skriver Hebbeler och Spiker (2016) i den senaste utvecklingen där 
man lagt mer vikt på inkludering av de här barnen och satsat mer på stödet 
vill man även satsa mer på ett miljöskapande för att stötta upp utvecklingen 
och ge den hjälp som krävs. De trycker dock på att det finns mycket kvar att 
lära sig inom ämnet och man ska tänka på att alla barn är olika så det som 
passar bra för den ena kanske inte passar lika bra för den andra och tvärtom. 

Hebbeler och Spiker (2016) avslutar med att skriva att ett ordentligt pedago-
giskt tänkt från förskolan och en bit in i skolan är ett avgörande för barn med 
särskilt stöd både i nutid och i framtid. 

3.1 Sammanfattning forskningsöversikt 

I de här tre texter som beskrivits ovan kan man tydligt se att miljön har en 
stor betydelse för hur barnen påverkas och då särskilt de barn som är i behov 
av särskilt stöd. Alla de tre studierna har angivit betydelsen för hur miljön är 
en viktig faktor på barnen och hur de skapar sig en trygghet i den miljö som 
byggts upp.  
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Skogman (2004) vill med sin avhandling ta reda på hur miljön är anpassad 
för barn med något funktionshinder. Detta är relevant för denna studie då 
författaren skriver hur pedagoger beskriver sin planerade miljö för de här 
barnen. Eftersom denna studies syfte är pedagogers syn på lärmiljön för barn 
i behov av särskilt stöd så är det relevant att se på tidigare forskning som ser 
på pedagogers sätt att planera sin lärmiljö. Då pedagogerna har ett stort 
ansvar i hur barnen blir bemötta i miljön så är det så viktigt att miljön är 
planerad på rätt sätt för rätt barn. Skogman (2004) beskriver att de fem 
förskolor som hon var och observerade liknade varandra i sin helhet men att 
man på en av dem hade mer inriktning på det specialanpassade, så som 
enskilda rum till de barn som behövde det. Detta är intressant då hur miljön 
är uppbyggd har en oftast en röd tråd genom alla förskolor men att man i 
vissa lägen måste fokusera mer på själva uppbyggnaden. Detta till barn med 
behov av särskilt stöd. 

Engdahl (2014) skriver däremot om miljön i sig och hur barn kan skapa en 
gemenskap i den miljön som finns i förskolan och att miljön har en betydelse 
för barns samspel. Denna avhandling är relevant för studien då man får en 
större kunskap om hur miljön faktiskt är betydande i verksamheten på ett 
annat sätt. Författaren skriver mycket om hur miljön bör vara varierad för att 
alla barn ska kunna uppfylla sina egna behov på någon av platserna. Det är 
intressant hur man kan skapa miljöer för alla barn med så enkla medel och 
väldigt relevant att ha god kännedom om när man planerar en miljö för barn i 
behov av särskilt stöd i verksamheterna.  

Hebbeler och Spiker (2016) har i deras artikel lyft fram kunskap om barn 
med funktionshinder. De skriver om hur man kan främja miljöombyten för 
barnen och på vilket sätt man kan göra det enklare för dem att känna trygg-
het. Då detta är något som självklart gäller alla barn, oavsett vad de behöver 
för något stöd så är det extra viktigt att barn i behov av särskilt stöd får detta 
och då viktigt för pedagoger att ha kunskap om hur man kan hjälpa barnen 
även i miljöombyten.  
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4 TEORI 

I denna del av studien presenteras den teori som har valts ut att användas i 
studien. Denna teori är vald då syftet handlar om att ta reda på miljöns 
betydelse och denna teori är väldigt inriktad på just miljön och dess lärande 
för barnen.  

I den teoretiska utgångspunkt som är vald för studien kommer Reggio 
Emilias syn på miljön spela en stor roll. Reggio Emilia beskriver miljön som 
den tredje pedagogen vilket då betyder att miljön har en stor betydelse för 
barns lärande. Denna teori är väsentlig för att det handlar om hur stor påver-
kan miljön har på barnen i verksamheten och hur man måste strukturera upp 
den för att barn ska känna att de blir inspirerade och då vilja utveckla sitt 
lärande.  

Reggio Emilia pedagogiken grundades i en stad i Italien med samma namn. 
Loris Malaguzzi hette grundaren för denna pedagogik och var en förskollä-
rare född och uppväxt i staden. Till en början var tanken att man skulle ha en 
demokratisk tanke med pedagogiken som en rektion mot andra världskriget 
som varade under denna tid (Phillips 2014). Men så blev inte fallet. Phillips 
(2014) skriver att denna pedagogik är mest känd för sin syn på barnet. De 
anser att barnet har en stor förmåga att lära och hur man kan ta tillvara på 
barnens möjligheter när de befinner sig i verksamheten.  

Phillips (2014) förklarar att pedagogiken har en tanke om att lärandet varar 
genom tre pedagoger. Pedagogen är den första och fungerar som en inspirat-
ionskälla för barnet och en hjälpande hand om barnet behöver hjälp med 
något eller bara få tips och vidare idéer. Barnet är den andra pedagogen då 
det ses som en huvudperson i hela pedagogiken och det är då upp till barnet 
att vilja utvecklas. Den tredje pedagogen är nog så viktig och det är miljön. 
Miljön har en stor påverkan för barnets utveckling och lärande. De menar att 
miljön ska vara intressant och barnen ska känna att de blir inspirerade av 
den. Är miljön intressant finns det också bättre förutsättningar för att barnen 
utvecklas. 

Dahlberg och Åsén (2011) sammanfattar då att hela teorins tanke med miljön 
är att man ska planera den så att barnen hela tiden känner att de lär sig något 
och att då lärandet ses mer som en process än att man ser till själva målet. 
Detta gör att det skapas meningsfulla sammanhang och en miljö som kan 
stötta både barnens och pedagogernas sätt att utforska, lära och att vara 
delaktiga. 
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Vi skapar rummet och rummet skapar oss. Miljön och det pedago-
giska rummet visar hur vi som pedagoger, vid ett givet tillfälle, har 
konstruerat vår förståelse av vad ett barn är, kan vara och borde 
vara. Miljön bär på traditioner och föreställningar och sänder också 
ut budskap om vad som förväntas ske i olika rum. (Dahlberg och 
Åsén 2011, sid. 253). 

Med detta menar Dahlberg och Åsén (2011) att miljön i ett rum visar vad 
som går att göra där inne och ändrar vi om i miljön ändrar vi också vad som 
förväntas av barnet att göra i rummet.  

Dahlberg och Åsén (2011) förklarar att man som pedagog hela tiden ska 
försöka utmana barnen i miljön och skapa den för att kunna utmana barnen 
och dess intressen. Hon förklarar att man som pedagog måste skapa en miljö 
som är intressant för barnen. Hon menar då att man i denna pedagogik vill se 
hur barnet både känner, tänker och också agerar i miljön.  

Pedagogens roll i denna pedagogik är alltså att planera och strukturera upp 
miljön för barnen så att den passar alla barn. Miljön ska hela tiden vara 
utformad så att barnen kan känna att den tilltalar dem (Dahlberg och Åsén 
2011).  

Phillips (2014) menar då att pedagogen har tiden att engagera sig i barnets 
funderingar och intressen och då viktigt att den inte pratar bort tanken barnet 
kommer med. Författaren sammanfattar det som att man som pedagog ska 
helt enkelt visa respekt för barnet. 

4.1 Sammanfattning Teori  

Phillips (2014) förklarar hur miljön ses som något som ska vara inspirerande 
för barnen att vilja lära sig. Man blir väldigt påverkad i miljön och fångar 
den då upp intresset så blir det genast mer intressant att befinna sig i den. Är 
miljön något som man inte finner något inspirerande i blir det betydligare 
ointressant på en gång. Dahlberg och Åsén (2011) förklarar att man ser 
lärandet mer som en process än att se till ett slutmål. Denna tanke borde fler 
ha. För tänk vad mycket man får med sig på vägen i ett lärande och om man 
bara ser till målet så kan man inte se allt man lärt sig på vägen dit. När man 
har den tanken i en barngrupp kan man få ut väldigt mycket på vägen. För 
hur kommer man till målet? jo med hjälp av vägen dit. Har man dessutom en 
miljö som inspirerar barnen kommer även barnen känna att de vill fortsätta 
utvecklas. Phillips (2014) beskriver de tre pedagogerna som barnet, pedago-
gen och miljön, där barnet är huvudperson i processen och pedagogen är en 
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inspirationskälla och miljön som en påverkande faktor i lärandet. Detta är ett 
tydligt sätt beskriva Loris Malaguzzis grundidé i teorin.  

Vid en analys kommer denna teori att återkopplas genom att förklaras på 
vilket sätt miljön är betydande. Pedagogens roll är som tidigare nämnt att 
planera en lärmiljö som får barnen att känna att deras intressen finns i den. 
Även detta är något som kommer tas upp längre ner i analysen då samtliga 
pedagoger tar upp vikten av att ha en miljö som tilltalar alla barn.  
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5 METOD 

5.1 Metodval 
När ett val av metod skulle göras bollades det en del tankar och idéer mellan 
vad som skulle passa denna studie bäst mellan intervju och observationer. Då 
studien grundar sig i förskolans miljö skulle det vara bra att faktiskt se 
verksamheten genom en observation och då få syn på pedagogernas arbets-
sätt. När man ser tillbaka på studiens syfte och frågeställningar handlar de 
dock om pedagogers tankar om miljön och därför beslutades det att det är 
bättre att samla in data genom intervjuer med pedagogerna själva. 

Bryman (2011) skriver att när man använder sig av kvalitativa intervjuer vill 
man som forskare ha breda svar som fyller de frågor man ställt till informan-
ten.  

Fejes och Thornberg (2015) menar att när man ska göra en studie är det bra 
om man väljer en metod som passar för just det man själv har tänkt forska 
om och som då kan hjälpa forskaren att hitta en bredare förståelse för just sin 
frågeställning. Intervjuerna sker i en semistrukturerad form. Bryman (2011) 
menar då på att när man använder sig av den formen har man som intervju-
are ett papper med frågor på med sig till intervjun. När man sedan frågar 
fråga efter fråga behöver man inte ta dem i ordningsföljd utan det är okej att 
hoppa mellan frågorna och ha med uppföljningsfrågor till de svaren man 
tycker är extra relevanta för sin forskning. När man går tillväga på detta sätt 
blir det mer som en öppen dialog, man vet vad man har att gå efter och man 
vet vad man vill få ut av tiden men man kan fråga frågor som dyker upp 
under tidens gång.  

5.2 Urval 

När ett urval för studien skulle göras kontaktades de förskolor som studien 
skulle beröra. Det var 3 pedagoger på den ena förskolan och 1 pedagog på 
den andra förskolan som ville vara med i studien. Det har valts att göra på 
det sättet för att på ena förskolan med tre pedagoger är ett arbetslag där de 
arbetar med miljön så att den är utformad så att den ska vara anpassad för 
barn i behov av särskilt stöd, så som exempelvis bildscheman. De har även 
haft flera barn som är i behov av särskilt stöd och därmed också erfarenheter 
om ämnet i fråga. Den andra förskolan där det enbart är en pedagog som har 
intervjuats har valts för att pedagogen är väldigt kunnig när det kommer till 
miljön då hon har en stor erfarenhet kring ämnet. Denna pedagog var också 
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väldigt intresserad av studien och ville delta av rent intresse. På grund av 
pedagogernas långa erfarenhet inom yrket blir de också relevanta för studi-
ens syfte. 

Genom att göra intervjuer på mer än en förskola kan det komma fram ett 
större resultat då det är två helt olika verksamheter. Intervjuerna har också 
gjorts med färre pedagoger än vad som kanske är vanligt att göra i ett större 
arbete, detta för att kunna ställa frågor som kräver mer eftertanke i svaret 
vilket inte hade valts till studien om det hade varit fler pedagoger att inter-
vjua då det också valts att frågor. 

5.3 Genomförande 

Genomförandet startades med att det togs det kontakt med förskollärarna på 
två olika förskolor. Då alla parter godkänt sitt deltagande i studien kunde det 
påbörjas att skriva en samtyckesblankett och ett informationsbrev. I sam-
tyckes blanketten stod det hur intervjun skulle gå till och att en ljudupptag-
ning skulle ske. En vecka innan intervjuerna skulle utföras lämnades inform-
ationsbrev och samtyckesblanketterna så de skulle få chansen att läsa studi-
ens syfte och fylla i samtyckesblanketten. Båda lämnades i skriftlig form så 
de hade allt på papper inför intervjutillfället. När insamlingen av data skulle 
börja samlas in startade intervjuerna med en förklaring av bakgrunden till 
frågorna. Detta för att de skulle få se en helhet i varför just de här frågorna 
togs upp. Pedagogerna verkade tycka att det var bra att få en bakgrund till 
frågorna så de visste vad för typ av frågor det skulle komma sedan när 
intervjun startade. Pedagogerna intervjuades en och en i enskilt rum för att få 
höra varje pedagogs enskilda svar. Varje intervju var beräknad att ta ca 30 
min vilket de också höll sig till bra, i undantag någon som var mer utförlig i 
sina svar. 

5.4 Bearbetning av insamlad data 

Efter att intervjuerna hade gjorts med pedagogerna påbörjades arbetet med 
transkribering direkt. Det gjordes direkt då det fortfarande fanns färskt i 
minnet. Det tog totalt en eftermiddag att transkribera allt. Allt som blivit 
under intervjuerna inspelat skrevs ner i ett tomt Word-dokument. Här samla-
des allt som sades för att sedan se över hela texten och vad som faktiskt var 
relevant för studiens syfte. När allt skrivits ned i Word-dokumentet kunde 
man börja jobba med texten och se över vad som faktiskt hade sagts under 
intervjuerna. För att skilja pedagogerna åt i dokumentet användes det styck-
indelningar där varje nytt stycke hade överskriften på den pedagog som stod 
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för just det stycket. Man kunde då på detta sätt tydligt se vem som sagt vad 
när man sedan skulle föra in det i studiens presentation. 

5.5 Reliabilitet  

Denna studie är gjord på metodiskt sätt där det data som samlats in är ned-
skriven och beskriven i studien utan egna värderingar i vad som sagts eller 
på vilket sätt det har gjorts. Reliabilitet handlar om hur säker den insamlade 
data är (Christofferssen & Johannessen, 2015). Bryman (2011) menar att om 
studiens resultat är så pass tillförlitliga ska man kunna göra samma studie en 
gång till och få samma resultat. Här kan man då få syn på om svaren blivit 
slumpmässiga eller inte. Detta begrepp blir vanligen använt i en kvantitativ 
forskning när den som forskar vill få syn på om måttet i frågan är stabilt eller 
inte. Det vill säga om samma svar återkommer om man gör samma studie en 
gång till. I detta fall då det gjorts en studie som rör totalt 4 pedagoger känns 
det som svaren kommer inte bli så förändrade om man skulle göra den på 
nytt. Detta för att pedagogerna var väldigt säkra i hur de lade upp svaret så 
att det på ett enkelt sätt sedan skulle gå att förstå vad de svarat samt att de 
svarar för just sin egen förskolemiljö. Pedagogerna hade alla en längre 
erfarenhet inom yrket och därför var svaren trovärdiga.   

5.6 Validitet 

Validitet handlar om ifall det är relevant för studiens syfte (Christofferssen 
& Johannessen, 2015) ”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser 
som genererats från en undersökning hänger ihop eller ej” (Bryman 2011 sid. 
50). Bryman (2011) menar att kan man se i resultatet att det hänger ihop med 
syftet man hade i studiens start? När man ser till denna studie har frågor 
ställts till pedagogerna som grundat sig i studiens syfte och frågeställningar 
och därför kan man vara trygg med att studiens syfte kopplas ihop med 
pedagogernas svar i intervjun. Syfte handlar ju som tidigare nämnt om att ta 
reda på mer om hur pedagoger ser på miljöns anpassning för barn i behov av 
särskilt stöd. Då frågorna som ställts har handlat om just detta så är svaren 
som samlats in också relevanta för resterande innehåll. Flera av pedagogerna 
sitter inne med en längre erfarenhet och vet hur en miljö ska byggas upp för 
att den ska tilltala barnen. Pedagogerna har även sett hur den har utvecklats 
genom åren så frågeställningar får ordentliga svar på grund av trovärdiga 
pedagoger och genomarbetade frågor i diskussion med min handledare.  
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5.7 Generaliserbarhet 

Bryman (2011) skriver att en generalisering görs när man vill se till flera 
grupper än vad som är tänkt till sin studie för att då få se om flera grupper 
tycker lika om det studerande ämnet. Han menar att om man gör en studie i 
en grupp ska man kunna se att andra skulle svara liknande. Man måste alltså 
göra ett urval som man tror kan representera en större grupp människor. Här 
måste man också se till att inte urvalet svarar specifikt utan att det generera 
rent allmänt. Eftersom denna studie endast riktar sig till två olika förskolor är 
det för lite att kunna göra en generalisering på och därför inte heller aktuellt 
för denna studie.  

5.8 Forskningsetiska överväganden  

När man som student ska börja skriva studien är det viktigt att vara väl 
medveten om de grundregler som det finns att förhålla sig till när det handlar 
om en god forskningssed. Detta är viktigt då alla människor som deltar i 
undersökningen ska kunna känna sig trygga med mig som undersöker. En 
grundregel man ska ha med sig inför arbetet är kunskap om individskydds-
kravet och vad det står för. Här nedan kommer beskrivas de fyra kraven som 
man ska följa:   

 5.8.1 Informationskravet 

En av de viktigaste delarna inför en undersökning är att ge alla deltagare den 
information de bör ha för att förstå syftet med deras deltagande i undersök-
ningen. Detta kan göras muntligt men även bra att förmedla syftet nedskrivet 
på papper som ett komplement (Löfdahl, 2014). En vecka innan intervjuerna 
med pedagogerna skulle utföras lämnades det information genom ett inform-
ationsbrev (se bilaga 1) som är bra att ha vetskap om. De kommer här få veta 
om varför just de har valts till intervjuerna och hur de kan bidra till ett 
resultat till studiens. Här får de även mer vetskap om studiens syfte och 
frågeställningar. Även här får de ta del av information om frågorna som 
kommer ställas så de kan känna sig lite förberedda för vad som komma skall 
vid intervjutillfället.  

 5.8.2 Samtyckeskravet 

En annan viktig del inför undersökningens början är att deltagarna ger sitt 
samtycke till att delta. De ger så ett informerat samtycke som betyder att de 
känner att de tagit det av all information som krävs och sedan accepterat 
deltagandet i undersökning (Löfdahl, 2014). Detta uppfylls genom att lämna 
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en samtyckesblankett (se bilaga2) till pedagogerna där de får fylla i om de 
vill/ inte vill delta samt att de får skriva under att de godkänner.  

 5.8.3 Konfidentialitetskravet 

Ett konfidentialitetskrav handlar om att alla de svar man får in i undersök-
ningen ska förvaras på ett rätt sätt där ingen kan ta del av dem (Bryman 
2011). Genom att har kvar uppgifterna som kommer in så är det ingen som 
kommer åt dem. Eftersom intervjuerna är anonyma så har pedagogerna fått 
fingerade namn. Här nämns det alltså inte heller om de arbetar som barnskö-
tare eller förskollärare. För att förskolorna i sig också ska vara så anonyma 
nämns de bara ifråga till om det är där den ena pedagogen som arbetar eller 
om det är där de tre andra pedagogerna arbetar. De ska dock ha vetskap om 
att en eventuell granskning kan ske av examinatorn. När kursen är avslutad 
och arbetet godkänt kommer även alla uppgifter förstöras så att man säkrar 
att det inte kommer ut på något sätt. 

 5.8.4 Nyttjandekravet 

Det man får in under undersökningen får enbart användas till vad man har 
sagt att det ska användas till och ingenting annat (Bryman 2011). Det här 
kravet uppfylls genom att enbart ha med det i arbetet som skrivs nu. Även 
detta krav uppfylls tydligt genom att man förstör alla uppgifter som man fått 
in när kursen är avslutad och man har fått ett godkänt.   
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Denna del handlar om de resultat som samlats in när pedagogerna intervju-
ats. Den har delats in i två delar där det först beskrivs ett resultat utifrån 
pedagogers syn på miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd. 

I den andra delen beskrivs pedagogers syn på hur mycket miljön faktiskt 
påverkar ett barns lärande. Som tidigare nämnts är pedagogerna anonyma 
och därför fått sina namn utbytta. Vi kan kalla pedagogerna för Maj, Alice, 
Eva och Elisabeth. Elisabeth arbetar på en av förskolorna och Maj, Alice och 
Eva arbetar på den andra.  

6.1 Resultat utifrån pedagogers syn på miljöns betydelse 
för barn i behov av särskilt stöd 

Elisabeth beskriver miljön som något väldigt viktigt både för barn i behov av 
särskilt stöd och barn utan behov av särskilt stöd. Barnen behöver en miljö 
som är tydlig där materialet ska vara tilltalande och tillgängligt så att de kan 
få lust att hitta på något av det och känna att de får inspiration när de ser det. 
Man kan göra det lustfyllt genom att exempelvis ha det uppordnat i färger på 
lådorna där legobitarna ska vara. Grön legobit i grön låda och så vidare. 
Elisabeth beskriver att tänket i miljön ska vara att var sak har sin plats och 
att det då märks på barnen att de mår bättre av en miljö som innehar ordning 
och reda. När man ser till de barn i behov av särskilt stöd säger Elisabeth att 
det på deras avdelning bland annat sitter uppe stödbilder som de kan ta hjälp 
av. Hon beskriver: 

Inne på toaletten har vi satt upp ett bildschema på hur man tvättar 
händer och i vilken ordning man gör vad. Det börjar med en bild 
som visar att man tvättar händerna, följt av en bild där man tvålar in 
händerna. Sedan kommer en bild där man sköljer av tvålen från hän-
derna och sista bilden visar hur man torka händerna efter handtvätt. 

Hon förklarar vidare att de även använder sig av ett så kallat ”väljarschema”. 
Hon beskriver ett väljarschema så här: 

Ett väljarschema är ett schema med flera olika bilder på aktiviteter. 
Varje aktivitet har en bild som barnen själva känner igen och kan re-
latera till.  

Hit går barnen mellan aktiviteterna för att peka på nästa aktivitet som de vill 
göra. Detta ses som något positivt då de barn som har lite svårare med att 
välja aktivitet eller berätta vad de vill göra här näst kan på ett enkelt sätt visa 
för pedagogerna genom att peka på en aktivitet som finns med på väl-
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jarschemat. Detta är något i miljön som underlättar vid val av kommande 
aktivitet.  

I miljöanpassningen för barn i behov av särskilt ska vara individanpassat. 
Man kan ta reda på vad barnet i fråga behöver för just den dagen eftersom 
det kan variera från dag till dag. Som tidigare nämnt har pedagogerna satt 
upp stödbilder som ska underlätta i miljön. Elisabeth förklarar att dessa 
bilder inte bara underlättar för barn i behov av särskilt stöd utan för hela 
barngruppen. Hon förklarar ett exempel: 

Det kan vara så enkla medel som kort på barnen där de har sin plats på 
mattan vid samlingen. Har man kort på barnen där så vet de direkt vart 
de ska sätta sig och man slipper bli orolig för att inte få en plats. Vi 
lägger även ut bilder på barnen vid vilan så att de vet vart de ska lägga 
sig när de kommer in i rummet. 

När man använder sig av hjälpmedel så blir det också tydligare för barnen. 
Elisabeth trycker återigen på att tydlighet och struktur skapar ett lugn hos 
barnen. Detta är extra viktigt när man har barn som är i behov av stöd på 
avdelningen. De barn som inte är i behov av särskilt stöd också ibland tar 
hjälp av bilder så detta är något som alla kan ha nytta av i verksamheten.  

Även Alice beskriver miljön som något man verkligen tänker på idag då det 
är något som påverkar alla barnen väldigt mycket. Det är viktigt för barnen 
att de ska veta om vad som förväntas av dem i den miljön de kommer in i. 
Hon förklarar då att olika rum har olika syften och man ska tydligt se vilket 
syfte som varje rum har. Detta är viktigt både när man ser till barn i behov av 
särskilt stöd och när man ser till barn utan behov av särskilt stöd då alla 
behöver tydligheten som en miljö kan ge. Alice säger:  

Alla och då menar jag både barn, personal och vårdnadshavare ska 
känna att de är välkomna in i miljön. Detta oavsett vad man har för 
behov. Förstår man sig på syftena i de olika rummen blir man också 
lugnare. 

En miljö är upp strukturerad och tydlig är det lättare att förstå sig på den och 
veta vad man ska göra i den.  

Även förskolan som Alice arbetar på använder man sig mycket av bilder som 
stöd uppsatt på väggarna för att underlätta för barn i behov av särskilt stöd. 
När man tar hjälp av bilderna skapas det en kommunikation både mellan 
barn och barn och mellan pedagog och barn som kan göra att barnen kan 
känna sig förstådda. Hon menar att alla barn kan använda sig av de här 
bilderna som sitter uppe och att man märker på de barn som inte är i behov 
av särskilt stöd att de bara tycker att det är kul att de också får vara med och 
ta del av dem. Alice säger: 
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Mycket handlar om att man ska vara närvarande som pedagog. Är 
man det kan man också hjälpa barnen med vad de behöver hjälp 
med. Skapas det en krock i miljön så ska man kunna lösa det på en 
gång.  

Det är viktigt att det finns struktur men också flexibilitet hos pedagogerna att 
våga förändra en miljö. Alice trycker dock på att barnens trygghet alltid ska 
vara det viktigaste och man ska se till vad barnen behöver i miljön för att 
känna denna trygghet.  

Eva håller med om att miljön är viktig för alla barn och inte bara barn som är 
i behov av särskilt stöd. På alla förskolor bör det finnas en grundstrukturerad 
miljö där man håller sig till lärandemålen som finns i förskolan. Det vill säga 
att det som Alice beskrev ska finnas tydliga rum på avdelningen där barnen 
ser vad som förväntas av dem när de kommer in i rummen. Eva menar dock 
att man ska kunna förändra rummen utifrån eventuella teman man arbetar 
med men att grundstrukturen alltid ska finnas kvar. Eva förklarar att:  

Vi vill att alla barn känner sig trygga och då är det också viktigt att det 
är individanpassat. Med det menar jag att det ska finnas någonting för 
varje barn. Jag tycker att det är upp till pedagogerna att se till vad som 
kan förändras om det är några barn som inte känner att miljön tilltalar 
dem. För alla ska känna att det är till för dem.   

Eva förklarar att på deras avdelning så är det anpassat för barn i behov av 
särskilt stöd då det finns behov av det på avdelning. På avdelningen finns det 
en tydlig tanke bakom vad som sätts upp på väggarna. Eva förklarar att: 

Det som vi sätter upp på väggarna är enbart sådant som vi anser är 
hjälpmedel för barnen som är i behov av det. Vi har exempelvis ett 
dagsschema uppsatt dit barnen kan gå för att se på ett ungefär vart vi 
är på dagens schema. 

Precis som Elisabeth beskrev så förklarar även Eva vikten av hur viktigt det 
är att hålla miljön inspirerande och att materialet finns tillgängligt för bar-
nen. Även Eva säger att struktur på miljön är viktig, så som färgsorterade 
ting.  Eva säger att:  

Man märker på barnen att det blir en mer inspirerande miljö om man 
har det mer strukturerat. Man kan säga att både barn i behov av sär-
skilt stöd och barn utan behov av särskilt stöd är i behov av detta.  

När man ser till själva planerandet av miljön beskriver Eva att de vanligtvis 
gör en kartläggning på barngruppen för att se vad som finns av intresse. 
Detta läsår tog de hjälp av en specialpedagog för att ge de barn i behov av 
särskilt stöd det extra som går i miljön. Hon beskriver dock att temat de har 
även intresserar de flesta barn på avdelningen så det blev positivt i hela 
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barngruppen trots anpassningen. Hon förklarar att ofta när en miljö byggs 
upp får man ändra om den flera gånger för att något inte fungerat som det 
var tänkt. Hon menar att man som förskollärare får vara flexibel. Hon trycker 
dock på att grundstrukturen som tidigare beskrivits alltid finns kvar för 
barnens trygghet.  

Eva avslutar intervjun med: 

Det ska som jag tidigare nämnt vara individanpassat och bara för att 
man har barn i behov av särskilt stöd får man inte glömma bort reste-
rande barn. Det är viktigt att ALLA barn får sina behov tillgodosedda. 

Maj beskriver även hon vikten av att den pedagogiska miljön ska vara till för 
alla barn. Det syns att pedagoger idag har blivit mer medvetna om hur man 
kan anpassa den så att alla barn får känna sig tillgodosedda. I miljön idag 
finns det alltid ett syfte med vad man sätter upp på väggarna inne på avdel-
ningen. Tydlighet skapar lugn och det är framför allt hos de barn som är i 
behov av särskilt stöd. Maj menar att pedagogerna på avdelningen som hon 
arbetar på är väldigt noga med att var sak har sin plats, precis som Elisabeth 
var inne på. Maj menar att detta är något som barnen verkligen har lärt sig 
och Maj känner att detta skapar lugn hos både barn och vuxna som vistas på 
avdelningen. Precis som Elisabeth beskrev hjälpmedel som stödbilder vid 
samlingen tar Maj upp stödbilderna vid samlingen men också vid matborden. 
Hon beskriver att de barn som är i behov av särskilt stöd och som inte kan 
prata ordentligt har god hjälp av bilderna för att bli förstådda. Vilket hon 
beskriver är en trygghet för de barnen. Maj menar:  

Man märker även på de barn som egentligen inte behöver ta hjälp av 
bilderna att det tycker att det är kul att lära sig eftersom det är bilder 
på maträtter och ett tecken för varje maträtt. Jag tycker att bilderna 
som sitter uppe bara är positivt för alla barn oavsett behov. 

Maj menar också att man får se miljöns anpassning i olika perspektiv och 
uppstår det något problem för ett barn måste man se på vilket sätt man kan 
göra det bättre och hur man kan komma att förstå problemet som uppstod. 
Hon förklarar det så här: 

Ibland måste man sätta på sig andra glasögon för att se varför det 
blivit kaos för ett barn och ställa sig frågan ”hur ska vi göra för att 
hjälpa det här barnet i den här situationen? Man får anpassa miljön 
för barn i behov av särskilt stöd för att underlätta för dem. Jag tror 
att underlättar man för dem så underlättar det för resten av barn-
gruppen också.  

Precis som Alice sa så trycker även Maj på att närvarande pedagoger är 
väldigt viktigt för att det ska fungera i miljön på en avdelning. 
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6.2 Resultat utifrån pedagogers tankar om hur mycket 
miljön påverkar ett barns lärande 

 
Elisabeth förklarar att miljön betyder jättemycket för barns lärande. Hon 
menar att man ska ta tillvara på att miljöns lärande ständigt pågår. Hon säger 
att man som pedagog måste våga testa sig fram i den. Hon menar att man 
som pedagog också är skyldig att våga förändra och skapa de bästa tillfällena 
i miljön. Hon förklarar det så här: 

Det är inget farligt om en förändring man gör i miljön inte fungerar 
på en gång men man behöver stå ut ett tag innan man ändrar igen. 
Detta för att det kan ta ett tag innan man förstå sig på den.  

Eva beskriver miljöns betydelse för lärande på samma sätt. Ett lärande är 
något man ska ta tillvara på och då passa på att skapa det i miljön som 
barnen befinner sig i dagligen. Som Alice tidigare var inne på så förklarar 
Eva att det är viktigt för barnen att de vet vad som förväntas i rummet när 
man kommer in i det. Eftersom barn skapar sig sina intressen i de olika 
rummen på avdelningen så kan vissa barn ha mer intresse för något och 
andra barn ha mer intresse för något annat. Hon menar att i ett rum där 
barnets intresse finns skapas det också en större betydelse för rummet hos 
barnet. Eva förklarar det så här: 

Om ett barn har ett stort intresse för bilar och älskar att sitta i rum-
met där bilarna finns så skapas det också en större betydelse för 
rummet i fråga hos barnet. Jag anser då att eftersom barnet älskar det 
så är det också här som det mesta lärandet sker för just det här bar-
net. 

Eva berättar även att det märks på barnen på avdelningen att de uppmärk-
sammat pedagogernas intressen då de tyr sig till de pedagoger som har 
samma intresse som barnen. Hon menar att alla inte måste tycka om samma 
saker och heller inte göra samma saker. Hon trycker också på att man verkli-
gen kan ta tillvara på de barn i behov av särskilt stöd när det kommer till 
intressen då det är lätt att genom intressen fånga upp det barnet och jobba 
vidare med det. 

Även Maj trycker på att ett bra lärande skapas i miljön. Hon menar att i en 
lugn och trevlig miljö vet barnen vad som förväntas av dem. Hon menar att 
det är viktigt att det man sätter upp i miljön är relevant för syftet eftersom 
barnet tar åt sig vad som sätts upp i miljön. Hon beskriver ett exempel på 
miljön så här: 
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Vi har tillsammans med barnen byggt upp en liten naturhörna i ett av 
rummen där det finns små plastdjur och en uppbyggd skog där dju-
ren bor. På väggarna runt hörnan sitter bilder på mer skog och en li-
ten bäck som rinner. Här kan man sätta sig ner med barnen och prata 
om de olika djuren och vad de äter eller var de bor vilket både är lä-
rorikt och kul för barnen.  

Maj menar att detta är ett enkelt sätt att använda sig av miljön som läromedel 
för barnen. Det är viktigt att följa barnens intressen för att med tiden kunna 
byta ut vad som finns i miljön så att barnen inte ska tycka att det inte är 
betydande. Maj beskriver även hon att barn som har mer intresse för ett rum 
skapar ett större betydande för det rummet. Hon trycker dock här på att vid 
de här fallen är det viktigt att pedagogen utmanar barnet genom att ta in flera 
av målen från läroplan i exempelvis bilarna om det är dem som ett barn har 
fastnat för. Man kan räkna med bilar, använda sig av naturvetenskap i bilar 
och kanske måla bilar. Mycket handlar om att det är upp till pedagogen vad 
man gör det till eftersom man kan hjälpa barnet i sitt lärande av miljön. 

En fråga som jag ställde var ett dilemma där tanken var att pedagogerna 
skulle få chansen att verkligen gå in i en situation som kan ske i en barn-
grupp. Den handlade om ifall det skulle kunna skapas en krock i barngrup-
pen när miljön är utformad på ett visst sätt. Frågan ställdes så här: 

Anser du att det kan skapas en krock i barngruppen för de barn som 
inte är i behov av särskilt stöd och inte känner att miljön tilltalar 
dem? Som den gör för de barn som är i behov av särskilt stöd? 

Pedagogerna var även här enade om att det inte skulle ske någon krock i 
verksamheten.  

Elisabeth menade då att om ett barn som inte alls är intresserad av att ta hjälp 
av stödet i miljön ifrån bilder är inget som påverkar det barnet negativt. Hon 
förklarar: 

Barn förstår att vissa barn behöver mer hjälp än andra. De påverkas 
sällan negativt då de vet att ett barn behöver mer. Det är upp till pe-
dagogerna att förklara om något problem skulle uppstå bland de 
andra barnen i denna fråga. 

Även Maj tar upp vikten av att barnen ska förstå. Barn förstår varför vissa 
barn behöver mer stöd och att en del saker sitter uppe på väggarna för att 
underlätta för de barnen. Hon förklarar att förstår inte barnen vikten av 
stödet så måste pedagogerna förklara för dem så att de förstår varför det ser 
ut som det gör i miljön. 
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Även Alice och Elisabeth förklarade att det är viktigt att förklara för barnen 
så att de kan förstå varför det ser ut som det gör. Inget barn ska behöva 
känna att miljön inte tilltalar dem.  

6.3 Sammanfattning resultat utifrån frågeställningarna 

Vilken syn har pedagoger på betydelsen av miljön för barn i behov av 
särskilt stöd? 

Pedagogerna beskriver vikten av att miljön behöver vara tydlig för att barnen 
ska känna sig lugna och säkra med den. På båda förskolorna är det tydligt att 
pedagogerna vill ha det organiserat där var sak har sin plats. Ett rums syfte 
ska synas tydligt när man kommer in. Detta gör att barnen vet vad som 
förväntas av dem i de olika rummen. Barn i behov av särskilt stöd har tydliga 
hjälpmedel på båda förskolorna i form av bilder som beskriver något de vill 
ha hjälp med. Alla pedagoger tar upp att barn utan behov av stöd också 
tycker att det är positivt med stöd i miljön och de barn som inte tycker det 
behöver inte ta åt sig det. Det har inte påverkat någon negativt att det finns 
hjälpmedel i den. Här kan man då ställa sig frågan hur vet man som pedagog 
att inte krocken för ett barn sker inombords? Tydligheten som pedagogerna 
är positiva till i miljön kanske inte har en större betydelse för alla barn i 
samma utsträckning. En del barn kanske har ett behov av att det inte alls ska 
vara så tydligt när man kommer in i ett rum då det själv vill skapa en för-
väntning på vad man ska göra i rummet. En krock som sker inombords 
kanske inte syns utåt för alla barn men som känns inom sig själv. En struktu-
rerad miljö kan ju faktiskt innebära olika för olika barn. Trots att pedagoger-
na har förståelse för alla barn. Ett exempel som framkom i resultatpresentat-
ionen är hur man kan använda sig utav bilder i de olika rummen för barnen 
för att förtydliga för barnen vad som förväntas av dem i specifika rum. Som 
tidigare nämnt måste inte alla barn använda bilder som stöd men för de barn 
som är i behov av dem kan det vara skönt för.  

På vilket sätt ser pedagoger att miljön påverkar ett barn i dess lärande? 

Det syns tydligt att alla fyra pedagoger anser att miljön har en stor betydelse 
både för barn i behov av stöd och för alla barns lärande. Man märker på 
pedagogerna att de har en tanke bakom om hur miljön är planerad för att alla 
barn ska få ut så mycket av den som möjligt. Alla fyra pedagoger beskriver 
vikten av att vara närvarande som pedagog och finns tillgänglig om det är 
något som barnen undrar över. Pedagogerna beskriver även hur man kan 
skapa en lärmiljö utefter barnens intressen och att man måste fånga upp dem 
för att skapa en betydelse i lärandet.  
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7 RESULTAT ANALYSERAT TILL MALAGUZZIS 
TEORI OM MILJÖN SOM DEN TREDJE 
PEDAGOGEN 

I den här delen av arbetet har det analyserats resultat utifrån den teoretiska 
utgångspunkt som valts ut att används i studien. Som tidigare nämnt är det 
Reggio Emilias Malaguzzi teori om miljön som den tredje pedagogen och 
hur den påverkar barnen i lärandet som är den valda teorin i denna studie. 

I denna pedagogik varar lärandet genom tre pedagoger där pedagogen är den 
första, barnet den andra och miljön den tredje. Pedagogen i Reggio Emilia 
ska vara som en inspirationskälla som barnen kan komma till om det är 
något eller om de behöver något. Barnet i pedagogiken är huvudrollen och 
den som man ska rikta sitt fokus mot. Den tredje pedagogen är miljön som 
man anser är oerhört viktig för barnens lärande och fortsatta utveckling 
(Phillips, 2014). I en av intervjuerna beskriver Eva miljöns betydelse för 
lärande. Hon menar att ett lärande är något man ska ta tillvara på och då 
passa på att skapa det i miljön. Eva tar även upp vikten av pedagogen och att 
hon förstått att barnen lagt märke till vad de olika pedagogerna är extra 
intresserade av och då också tyr sig till den pedagog med liknande intressen 
som en själv. Här blir det då tydligt att pedagogen blir en viktig inspirations-
källa och hjälpande hand för barnen.   

Miljön ska vara som en inspirationskälla för barnen och den ska väcka lust 
att vilja hitta på något i den. Är miljön intressant och inspirerande så skapas 
det också bättre förutsättningar för barnens utveckling (Phillips, 2014). 
Samtliga pedagoger jag har intervjuat beskriver miljön på samma sätt. De ser 
den som något väldigt stort och viktigt för barnen och alla fyra tar upp vikten 
av att alla barn blir påverkade av den oavsett om barnet är i behov av särskilt 
stöd eller inte. Precis som Elisabeth i den första intervjun beskrev miljön 
som att den ska vara tydlig och tilltalande. Hon menade att barnen ska känna 
att de blev inspirerade av den. Hon beskrev exemplet om att var sak har sin 
plats och att man kan göra det mer lustfyllt genom att bara ha det organiserat 
bland leksakerna. 

Det framkommer i intervjuerna att betydelsen för olika syften i olika rum har 
en påverkan på barnen för att de ska förstå vad som förväntas av dem i de 
olika rummen på avdelningen. De menar då att om man har en miljö som är 
genomtänkt och synlig är det lättare för barnen att förstå sig på den.   
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Dahlberg och Åsén (2011) skriver att miljön ska vara planerad så att barnen 
hela tiden känner att de lär sig något i den och att då lärandet ses mer som en 
process än att man ser själva målet. Hon förklarar att man som pedagog 
måste skapa en miljö som utmanar barnen och deras intressen. Pedagogen 
Maj i den sista intervjun beskriver hur hon arbetar med att utmana barnens 
intressen. Hon förklarar att man kan se om barnen skapat ett större intresse 
för något specifikt och då måste se till att man utmanar barnets lärande i just 
ämnet som det snöat in sig på genom att exempelvis, som hon sa räkna med 
bilar. Phillips (2014) menar då att pedagogen har tid för att engagera sig i 
barnets funderingar och intressen och då är det viktigt att den inte pratar bort 
barnets tankar. Eva pratar i sin intervju om att det är viktigt att man ser de 
barn som kommit av sig och verkar ointresserade av det som finns i miljön 
och då fångar upp deras nya intressen så att de vill fortsätta lära sig i den 
miljö som är utformad på förskolan.  

Pedagogens främsta roll i denna pedagogik är alltså att planera och struktu-
rera upp miljön för barnen så att den passar alla barn. Miljön ska hela tiden 
vara utformad så att barnen kan känna att den tilltalar dem (Dahlberg och 
Åsén 2011). Pedagogen Maj förklarar hur viktigt det är att följa barnens 
intressen för att under tiden barnen går på avdelningen kunna byta ut vad 
som finns i rummen. Där med förändra i miljön och detta just för att barnen 
inte ska känna att de inte blir tillräckligt utmanade i den miljö som är upp-
byggd. Alice tar upp vikten av att man som pedagog måste vara flexibel när 
det kommer till miljön. Hon menar att man måste kunna förändra den om så 
behövs. Elisabeth menar då att en förändring kan ta tid och att man måste ha 
tålamod då något i en miljö inte kanske fungerar som man trott på en gång 
utan att man måste låta det ta lite tid för att vänja sig.  

7.1 Sammanfattning utifrån studiens frågeställningar  

Vilken syn har pedagoger på betydelsen av miljön för barn i behov av 
särskilt stöd? 

Dahlberg och Åsén (2011) och Phillips (2014) menar båda två att man ska 
visa respekt för barnet. På båda förskolorna använder de sig av hjälpmedel i 
stöd av bilder för de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta är också ett 
sätt att visa för barnen att man vill visa respekt genom att underlätta för dem 
i miljön. Phillips (2014) beskriver hur pedagogen ska ses som en hjälpande 
hand i miljön och att barnen ska kunna komma om det är något som de 
exempelvis behöver hjälp med. Detta är något man tydligt kan se då Alice 
som är en av pedagogerna beskriver vikten av att man hela tiden ska vara 
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närvarande som pedagog för barnen. Hon menar att om det skulle ske en 
krock i miljön som blir ett problem ska man kunna lösa det där och då.  

På vilket sätt ser pedagoger att miljön påverkar ett barn i dess lärande? 

Phillips (2014) beskriver miljön för den tredje pedagogen genom att skriva 
att miljön är viktig för barnens utveckling och lärande. Den ska uppmuntra 
till att barnen ska vilja lära sig och skapa något av det som finns. Pedagoger-
na jag har intervjuat har som tidigare nämnts ett stort engagemang i miljön. 
De anpassar den så att alla barn känner sig inkluderandet i lärandet av den. 
Båda förskolor arbetar efter en strukturerad och tydlig idé och vet att den bör 
bytas ut för att barnen ska fortsätta vilja lära sig.  

Dahlberg och Åsén (2011) beskriver pedagogens roll i pedagogiken som 
någon som ska kunna planera och strukturera upp miljön så att den är anpas-
sad för alla barn. Hon menar att miljön ska tilltala alla barn. De två försko-
lorna som jag har intervjuat pedagogerna på påvisar tydlig förståelse för att 
detta är ett självklart mål i verksamheten. Man måste alltså som pedagog se 
till alla barnens behov och se till så att alla barn utvecklas och lär sig av den.  
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8 DISKUSSION 

I denna del av arbetet har det skrivits en diskussion av slutsatser. Här har det 
även gjorts en beskrivning tillbaka till tidigare forskning som jag skrivit om 
tidigare som är relaterat till syftet. Jag kommer här ta upp hur resultatet blev. 
Här har jag även tagit upp metoddiskussion det vill säga vad jag anser var 
bra med hur jag samlade in data. Kapitlet avslutas sedan med en samman-
fattning och förslag på vidare forskning.   

8.1 Resultatdiskussion 

När man ser till studiens resultat har det framkommit tydligt hur pedagoger 
arbetar med miljön för att de barnen i behov av särskilt stöd ska känna 
betydelse för den. Det märktes att pedagogerna ville alla barns bästa och då 
också se till att miljön var lärorik och utmanande för alla barn i verksamhet-
en. Man fick känslan av att pedagogerna ville skapa rum för att de skulle 
passa alla barn oavsett om de var i behov av särskilt stöd eller inte. När man 
ser till teorin som är använd i denna studie är miljön den stora delen. Vilket 
jag här känner en koppling till då pedagogerna tar miljön på väldigt stort 
allvar.  

Resultatet visar att miljön ska ha en grundstruktur där man tydligt såg vilket 
rum som var vilket för att där även få med läroplansmålen i planeringen av 
miljön. Pedagogerna tryckte på vad viktigt det är för barn att se tydligheten 
inne på avdelningen i hur miljön är gjord. Det förekom även i intervjuerna 
att man måste se till att utnyttja förskolans lokaler för att få ut så mycket som 
möjligt av miljön. Skogman (2004) skriver i sin avhandling om hur hon 
observerat just detta med att det finns en grundstruktur på de förskolor hon 
varit. Förskolorna hade en tambur, ett lekrum, ett matrum, en eventuell ateljé 
och något rörelserum på avdelningen. Skogman (2004) skriver även att det 
syns att förskolorna skapat förutsättningar för barnen utifrån de rum som 
finns. Hon menar att det vanligt förekom att man skapat små rum i rummet 
bara för att få ta del av hela rummet.  

Resultatet visar att det inte är säkert att man blir nöjd med planerandet av en 
miljö på en gång trots att man utnyttjat byggnadens ytor. Ibland får man 
ändra om för att det ska passa in mer på avdelningen för barnen. Det kom 
fram i intervjuerna att ibland måste man också våga ge det en chans om man 
vill ha på ett visst sätt, då det kanske inte blir bra direkt utan man måste ge 
det någon dag så man vänjer sig vid den nya miljön. Som tidigare nämnts så 
menar dock pedagogerna på att man måste vara flexibel som pedagog när 
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man arbetar med miljöns utformning och vara beredd på förändringar flera 
gånger innan man känner sig helt nöjd med den. Skogman (2004) trycker 
också på precis som framkommit i mina intervjuer att hon observerat hur de 
olika förskolorna hon varit på arbetar med barnen på olika sätt och miljön är 
planerad utefter hur byggnaden är byggd. 

I denna studie har det tidigare beskrivits att det märks tydligt på barnen när 
de känner en lättnad av att de kan ta hjälp av stödbilderna som finns i miljön 
för att kunna kommunicera med andra barn och även pedagoger. Det är 
viktigt att kunna hjälpa barnen i miljön så att de känner trygghet för vad som 
kan göras när man kommer in i den. Pedagogerna förklarar vikten av att 
kunna komma in i ett rum och känna att de vet vad som förväntas av dem i 
just det rummet och att detta skapar en trygghet hos barnen. Engdahl (2014) 
har i sin avhandling kommit fram till att miljöns utformning påverkar barns 
integration med andra barn. Engdahl (2014) skrev inget i sin avhandling på 
vad i miljön som gjort att barnen samverkar med varandra men det var något 
som framkom genom exemplet som en av pedagogerna gav med stödbilder-
na där barnen kände sig trygga med att genom bilder kunna kommunicera 
med andra barn och vuxna.  

Engdahl (2014) beskriver även att variation i miljön har en betydelse för 
barnen och hur den ska vara anpassad för att passa alla på barn på förskolan. 
Hon menar på att en del barn behöver en lugnare miljö medan andra barn 
behöver platser där de kan röra sig mer. Hon skriver att detta är för att skapa 
en trygghet för alla barn och en inkludering av att alla barn ska känna att de 
har någonstans att gå till om de ska trivas och må bra.  

Utifrån resultatet jag har fått är det flera av pedagogerna som har uppmärk-
sammat att barn har skapat olika betydelser för olika rum. De menar att 
barnen som har byggt upp ett intresse i något rum har också ett större behov 
av att befinna sig i just det rummet just för att där har de koll på vad som 
förväntas av dem men också att de har ett intresse för miljöns innehåll i just 
det rummet. Engdahl (2014) förklarar just detta då hon uppmärksammat hur 
barn känner olika betydelser för olika platser på förskolan. Hon menar att de 
platser som barnen själva formar eller har lite mer ”koll” på har en stor 
betydelse för dem. Det har visat i resultatet att de pedagoger som har ett visst 
intresse så som bygg har också märkt att barnen tyr sig till den med samma 
intresse som sig själv 

Pedagogens roll i utformningen av en miljö och lyssnandet på vad barnen 
vill ha i en miljö är av stor betydelse. Det är alltså viktigt att pedagogen i 
fråga lyssnar på vad barnen vill ha och vad de känner att de behöver för att 
finna miljön lärorik (Engdahl, 2014).  Detta är något som tidigare har beskri-



Miljöns	  betydelse	  för	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	   	   Lisa	  Trangärd	  

30 

 

vits utifrån Reggio Emilias synsätt på vilken roll pedagogen har för barnen.  
Resultatet av intervjuerna visar hur de vanligtvis inför varje nytt läsår gör en 
kartläggning på barngruppen innan de strukturerar upp miljön. Detta görs för 
att se vad barnen är intresserade av och på det viset skapa den bästa miljön 
för just de barnen. Pedagogerna förklarade dock att i år fick de hjälp av en 
specialpedagog i planerandet eftersom de har barn i behov av särskilt stöd 
som behöver något annat. I detta kan man se hur pedagogerna både lyssnar 
till och ser till individens eget bästa när de skapar en miljö. Det har fram-
kommit att pedagoger anser att miljön bör vara tydlig för barnen och att den 
har en stor betydelse för känslan av verksamheten. Den ska vara tilltalande 
och inspirerande för barnen som vistas på förskolan dagligen. 

Betydelsen av miljön är även något som Hebbeler och Spiker (2016) tar upp 
i sin artikel. De menar att i alla förflyttningar som barn gör mellan olika 
åldrar påverkar dem. De förklarar att detta är extra viktigt för barn i behov av 
särskilt stöd. Detta har framkommit i alla intervjusvaren jag har fått då alla 
pedagoger har ett tänk för hur man kan underlätta miljön för de barnen i 
behov av särskilt stöd för att de ska må bra. Hebbeler och Spiker (2016) 
menar då att det är i tidig ålder som de barnen ska få extra stöd i miljön för 
att klara sig lättare senare i livet.  

Som avslutning i resultatet kan man säga att pedagoger självklart vill att alla 
barn ska känna sig inkluderade i den miljön som är utformad på olika försko-
lor. Engdahl (2014) menar på att har en man en varierad miljö där alla barn 
får känna att miljön är anpassad utefter sig så kan man också ta lärdom av 
hur enskilda barn förstår sig på platsens innehåll. Precis som Hebbeler och 
Spiker (2016) beskriver att ett ordentligt pedagogiskt tänk från start i försko-
lan har barnen hjälp av senare i skolan. Detta speciellt för barn i behov av 
särskilt stöd. Detta har även framkommit från pedagogerna jag intervjuat då 
de alla beskriver vikten av att vara tydlig, strukturerad och anpassa verksam-
heten efter enskilda individer är a och o för att få barn i behov av särskilt 
stöd att känna en betydelse för miljön och dess inriktning. Det har även 
framkommit att barnen lär sig mycket i miljön och därför viktigt att ha en 
tanke bakom om hur man väljer att strukturerar upp den. Att barn i behov av 
särskilt stöd behöver något extra i miljön har alla pedagoger tryckt på. De 
menar på att man behöver kunskap för att kunna hantera situationer som 
uppstår i miljön när man ser till de barnen. 

8.2 Metoddiskussion 

När jag tittat på tidigare studier som rör detta ämne har ofta forskaren valt att 
använda sig av observation som metod just för att de har velat se hur peda-
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goger gör i miljön och hur det faktiskt ser ut. För den skull kunde det för mig 
inför resultatet bli intressant att se hur mycket man kan få ut av att prata med 
pedagogerna i intervjuer istället. När man ser till studiens syfte och fråge-
ställningar handlar det om pedagogers tankar på miljön och därför är det 
bättre för mig att använda mig av just intervjuform.  

För att få svar på studiens frågeställningar och syfte valde jag att använda 
mig av semistrukturerade intervjuer med fyra pedagoger. Jag valde att göra 
på det här viset då jag ville få fram hur pedagogerna såg på det. Jag anser att 
det framgick då jag känner att svaren som jag fått från pedagogerna var 
väldigt tydliga och man kunde se en röd tråd genom pedagogernas tankar 
kring detta ämne. Som tidigare nämnts har det i tidigare forskning samlats in 
data genom observationer men jag tycker att jag fick ut mycket genom att 
göra intervjuer. 

Jag kände att jag kunde ställa flera följdfrågor till svaren om så behövdes 
men samtidigt hålla mig till intervjuguiden som jag utgick ifrån. Jag tror inte 
att pedagogerna tyckte att det var svåra frågor då de förstod vad jag frågade 
om. En del av frågorna krävde dock mer eftertanke bakom svaret vilket 
också kändes bra så att de inte svarade något bara för att svara.  

Jag utförde alla fyra intervjuer under en förmiddag där jag startade på för-
skolan som jag intervjuade en pedagog och fortsatte sedan på förskolan med 
resterande tre pedagoger. Jag kände att jag ville göra på det här sättet så att 
jag under eftermiddagen kunde börja transkribera den data jag fått in.  

Jag kan dock så här i efterhand känna att jag borde ha frågat någon mer fråga 
om min andra frågeställning som handlade om hur pedagoger tycker att 
miljön påverkar ett barns lärande. Detta för att jag nu inser att man hade 
kunnat gå in djupare på den frågan och frågat mer som berör det ämnet. Jag 
menar då att jag i efterhand velat gå in djupare i det som berör den frågan 
mer. Jag kan känna att jag hade kunna haft med fler frågor om det bara för 
att då få en djupare analys kring det. Ett exempel på en sådan fråga hade 
kunnat vara hur man arbetar med miljön i en barngrupp? Alltså hur mycket 
tar man hjälp av miljön? Jag tror att detta hade kunnat vara något som 
pedagogerna också funnit intressant då de arbetar i miljön dagligen och då få 
berätta hur tänket är bakom den kan vara brett och mycket intressant. Där 
med hade även jag kunnat besvara den frågeställningen ytterligare. Samtidigt 
känner jag att syftet med studien var att öka kunskapen om miljöns betydelse 
för barn i behov av särskilt stöd och det frågeställning som berör det syfte 
mest är nog ändå min första frågeställning. Så i slutändan är jag nöjd med 
hur jag har besvarat syftet och dess frågeställningar. 
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8.3 Sammanfattning diskussion 

Jag vill först och främst belysa orden: tydlighet, struktur och individanpassat. 
Detta är tre ord som har förekommit under alla intervjuer som jag har gjort. 
Detta är tre starka ord som har en betydelse för hur tänket bakom en miljö 
ser ut på de här förskolorna. Man kan säga att detta även är tre ord som 
genomsyrar de tre tidigare forskningarna som jag har använt mig av i stu-
dien. Miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd har en stor påverkan. 
Detta är också något som förekommer i samtliga intervjuer och tidigare 
forskning. Jag anser att det märks tydligt på vilket sätt pedagoger bygger upp 
sin miljö och har ett tänk bakom den som gör att alla barn ska känna att den 
är anpassningsbar. I grund och botten handlar mycket om att man som 
pedagog har kunskap, intresse och vilja lära sig att bygga upp en miljö som 
är anpassad för barn i behov av särskilt stöd. Detta genom att se på hur man 
kan utveckla en miljö. Det är viktigt att pedagoger tar vara på det som finns i 
verksamheten och därefter skapar en miljö för att just kunna påverka barnen 
positiv i denna. 

8.4 Slutsats 

Jag kan i slutsats säga att jag är glad att jag valde att studera detta ämne 
närmare då jag anser att jag har en stor användning av detta ute i verksam-
heten. Jag har fått med mig flera exempel på hur man på ett enkelt sätt kan 
strukturera upp en lärmiljön tydligare för att få en enkelhet i vad man förvän-
tas göra i de olika rummen. Jag har fått med mig flera bra tips på hur man 
kan använda sig utav bilder som stöd för att förenkla vardagen för de barn 
som är i behov av detta. Det har i helhet varit en givande studie och jag 
hoppas att flera kommer kunna ta del utav denna och sedan arbeta mer med 
lärmiljön i verksamheten eftersom barn i behov av särskilt stöd behöver 
detta.  

8.5 Studiens betydelse för yrkesrelevansen 

Jag hoppas och tror att denna studie kommer kunna ge en inblick på vilken 
stor betydelse miljön har för barn i behov av särskilt stöd. Det finns idag så 
lätta medel att ta till för att barn ska känna att deras behov blir sedda. Alla 
barn ska känna att de är trygga på förskolan och det kan innebära att de 
bland annat ser vad miljön är till för och vad som förväntas utav dem i den. 
Mycket handlar bara om att pedagogerna har kunskapen som krävs för det. 
Vilket jag också hoppas att de som jobbar inom verksamheten idag vill ha.  
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8.6 Förslag på vidare forskning 

Jag tycker att det skulle vara intressant om man gjorde en forskning om som 
jag inte alls läst mycket om när jag letat tidigare forskning är hur barn blir 
påverkade av vuxenstyrningen i miljön. Med det menar jag hur barn ser på 
när miljön skapas och hur mycket de är med i skapandeprocessen. Hur blir 
de påverkade av detta?  
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga1:Informationsbrev  
 

Hej, jag heter Lisa Trangärd och studerar förskollärarprogrammet på Karl-
stad Universitet. Jag läser nu termin 6 och skriver just nu mitt examensarbete 
där syftet är att ta reda på hur miljön i förskolan är anpassad för barn i behov 
av särskilt stöd.   

Jag skriver det här brevet till dig för att jag undrar om jag får intervjua dig 
om detta ämne. I undersökningen kommer jag anpassa mig till de forsk-
ningsetiska grundregler som finns. De reglerna handlar om att du ska känna 
att du fått tillräckligt med information för att samtycka till undersökningen. 
Det är också helt frivilligt att vara med så därför är det okej att avbryta om 
du känner det. Det är helt anonymt och de uppgifter jag får in kommer 
endast användas till mitt examensarbete och ingenting annat. Du ska dock ha 
vetskap om att examinatorn kan i teorin granska de uppgifter som kommit in. 
När kursen är avslutad kommer även uppgifterna förstöras.  

 

När intervjun görs kommer jag även använda mig av ljudupptagning samt 
föra korta anteckningar under tiden för att få med mig så mycket som möj-
ligt.  

Mvh Lisa Trangärd 

 

Kontaktuppgifter: 
 
Lisa Trangärd  

Telefon: 

Email: 

 

 

 

 



Miljöns	  betydelse	  för	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	   	   Lisa	  Trangärd	  

37 

 

9.2 Bilaga 2: Samtyckesblankett  

 

 PEDAGOGENS NAMN: 
 
 
________________________________________ 

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i undersökningen genom intervju 
och ljudupptagning under intervjun. 
 

  
JA 

 

NEJ 

 

 

 

UNDERSKRIFT AV PEDAGOG: 
 

________________________________________ 

DATUM OCH STAD: 
 
 
________________________________________ 
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

1. Hur ser du på miljön rent allmänt i förskolorna idag? 
- Med miljö menar jag omgivningen, så som inredning, möblering 
och hjälpmedel så som bilder. 
 

2. Hur är den ofta uppbyggd? 
- Har de flesta en röd tråd eller är det mycket variation? 

 
3. Hur är den anpassad för att barn i behov av stöd ska känna sig med? 

- Med särskilt stöd menar jag de barn med någon form av funktions-
variation. 
- Kan man se att det är någon särskild inriktning i den eller har man 
anpassat själva inredningen för att den ska ge ett lugn hos barnet? 
 

4. Hur mycket anser du att miljön påverkar barnen och dess lärande? 
 

5. Kan man se att det oftast finns ett tänk bakom planerandet i den? I så 
fall på vilket sätt? 
- Exempelvis tips och idéer från en specialpedagog 
 

6. Märker man på barnen om de känner sig lugna på grund av miljön? – 
på vilket sätt?  
 

7. Anser du att det kan skapas en krock i barngruppen för de barn som 
inte är i behov av särskilt stöd och inte känner att miljön tilltalar 
dem? Som den gör för de barn som är i behov av särskilt stöd? 

 

8. Finns det något du vill tillägga när du tänker på miljöns betydelse för 
barn i behov av särskilt stöd? 

 
 

 


