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1. Sammanfattning  
 

Hur kan våra lärmiljöer få förskolans barn att känna sig inkluderade på många olika sätt? 

Detta har varit vår utgångpunkt när vi har kartlagt, analyserat och genomfört de 

förändringar som vårt projekt har inneburit.  

Förutsättningar för barns lärande hänger tätt samman med verksamhetens fysiska, 

pedagogiska och sociala miljö och en stor del av vår resa har handlat om att få mer 

kunskap inom dessa områden. 

Projektet har genomförts med SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten, som 

har gett oss möjlighet att gå på både studiebesök, föreläsningar samt inhämta kunskap 

och inspiration från litteratur, samt kollegiala samtal och handledning.  

Under projekttiden har vi arbetat med två parallella spår. Ett spår har varit att möjliggöra 

ett rum som erbjuder förskolans barn välbefinnande i form av lugn och ro, ett så kallat 

Sinnenas rum. Barns inflytande och delaktighet har varit en viktigt grund för utformandet 

av rummet.  

Vårt andra spår har varit förskolans gemensamma rum, ett så kallat Torg, som är en 

gemensam mötesplats för förskolans äldre barn. Här har vårt utgångsläge varit att skapa 

en plats som gynnar barns intressen, lärande och nyfikenhet. Vi såg behov av att skapa en 

mötesplats där såväl barn som personal känner glädje och delaktighet. 

Exempel på verktyg under projektet har varit resultat ifrån brukar/föräldraenkäter, 

barnintervjuer, samt SPSM:s värderingsverktyg.  

För att åstadkomma ”Inkluderande lärmiljöer som möter alla barn på många olika sätt”, 

så har vi kommit till insikt med att förändringar och ett utvecklingsarbete kräver tid, 

kunskap samt mycket kommunikation.  

 

  



2. Bakgrund 
 

På förskolan Kärralundsgatan 11, tog avdelning Vargen initiativ till att söka SIS-medel 

för att utveckla ett Sinnenas rum. Skälet att söka medel låg delvis i det resultat som 

framkom efter den årliga brukar/föräldraenkäten. Avdelningen fick ett lågt resultat på 

frågan; Kan du gå undan och få lugn och ro?  

Resultatet väckte nyfikenhet på om huruvida vi som förskola skulle kunna arbeta för att 

möjliggöra detta för barnen. Avdelningen hade sedan tidigare såväl ett intresse som 

erfarenhet av att stödja barn i behov.  

Avdelning Vargen har tillsammans med två andra avdelningar för de äldsta barnen ett 

gemensamt rum, en mötesplats som kallas för Torget. Torgets placering finns i mitten av 

de tre avdelningarna, vilket innebär att Torget även blir ett slags genomfartsrum för 

avdelningarnas ca 69 barn, 9 pedagoger, samt vårdnadshavare.   

Förskolans analys omkring Torgets förutsättningar gav oss en förståelse och insikt om ett 

behov av utveckling och förändring. Förändringen syftade till att skapa ett Torg med 

tydligt syfte och mål - en plats där barn och vuxna skulle mötas av en miljö som inbjuder 

till delaktighet, nyfikenhet och lärande. 

Tanken var att tillsammans skapa ett Torg med flera olika små rum i det stora rummet.   

Personalen på avdelningen deltog strax före projektstarten i stadsdelen Örgryte-

Härlanda:s egna TAKK-utbildning. Förskollärarna på avdelning Vargen och förskolechef 

har även under projekttiden genomfört SPSM:s utbildning ”Tillgänglig lärmiljö”. 

 

Viktiga förutsättningar som en bidragande bakgrund för projektprocessen har varit 

följande professioner. Specialpedagogen Anna Schramm, som har handlett och utmanat 

oss i olika frågor och dilemman. Anna har tillika ett inkluderingsuppdrag för stadsdelen.  

Förskolechef, Cecilia Gelderman som bidragit till delaktighet för hela förskolan och 

enheten, som inneburit en spridning av nyfunnen kunskap kring förändringsarbetet och 

inkludering.  

 

 

 



2.1. Syfte och mål 

 

Syftet med projektet var att ge alla barn olika och gemensamma upplevelser och skapa 

lärmiljöer som är tillgängliga och inkluderande.  

Målet var att skapa inkluderande lärmiljöer utifrån barns behov, delaktighet och 

intressen. 

2.2. Målgrupp  
 

Förskolans målgrupp var initialt barnen på avdelning Vargen men kom senare att 

inbegripa alla barn. Förskolan har barn i olika behov, oavsett om det är 

funktionsvariationer eller inte, så anser vi att alla barn har behov av att vara inkluderade 

både fysiskt, socialt och pedagogiskt.  

Projektet har haft som avsikt att främja en lärandemiljö som är anpassad för barn i behov 

av särskilt stöd. Vi anser att de pedagogiska strategierna för barn i behov av stöd gynnar 

alla barn. 

 

3. Genomförande  
 

Del 1 - Sinnenas rum   

Före förändringen:  

Genom intervjuer har vi haft fokus på barns inflytande. I resultatet från intervjufrågorna 

utkristalliserades ett behov av att skapa ett rum som möter barnens olika sinnen, i en 

miljö av välbefinnande.  

Utifrån barnens svar, började vi planera för hur vi kunde förändra miljön så att den skulle 

kunna möta upp barnens behov av möjlighet till lugn och ro. Tillsammans med barnen 

samtalade vi om vilket rum som skulle vara möjligt att inreda utifrån barnens olika 

tankar.  

Barnen hade olika syn på hur de tänkte om hur man kan uppleva lugn och ro. Vissa barn 

ville ha mörkt, några ville ha ljust, lugn musik, värme, något att hålla i, något att vila 



ögonen på (ex. favoritfärg), något som glittrar. Något som ytterligare framkom, var att 

barnen gärna ville vara tillsammans med någon man tycker om.  

Tillsammans med barnen började vi att inreda Sinnenas rum. Mycket material hade vi 

redan tillgång till.  

Barnen var delaktiga och tog beslut om hur rummet skulle användas och fick själva 

skriva en lista på vad man kunde uppleva i rummet. Listan plastades in och placerades 

tillgängligt utanför Sinnenas rum. 

Tillsammans med barnen reflekterade vi om hur många barn de själva tyckte kunde vara 

rimligt att vara i Sinnenas rum. Barnen kom fram till att antalet tre var lagom för att 

kunna ha lugn och ro. 

Pedagogerna genomförde parallellt studiebesök i stadsdelens sinnesrum ”Eldorado”.  En 

plats för människor med intellektuella funktionsvariationer. Deras sinnesrum syftar till att 

locka till aktivitet, kommunikation och samspel. 

 

Efter förändringen: 

Utifrån observationer och dokumentationer har vi exempelvis hört barnen uttrycka 

följande;  

- ”Här är det mysigt att vara”, -”Här får man lugn och ro”, -”Önskar att jag hade 

ett sånt rum hemma”  

Sinnenas rum har blivit ett rum som vi är stolta över och där alla barn på förskolan är 

välkomna att vara. Rummet introducerades för barnen på avdelning Vargen först och 

därefter för övriga avdelningar. Sinnenas rum är en plats där barnen gärna vistas och där 

vi ser att barnen upplever välbefinnande och kan komma till ro.  

 

Del 2 – Torget och organisation  

Inför del 2 i vårt projekt behövde vi skapa en organisation runt vår mötesplats Torget, 

som finns tillgänglig för förskolans tre äldrebarnsavdelningar. I detta skede kändes det 

viktigt att inkludera fler personer och avdelningar på förskolan. Inför planeringen fördes 

det ett samtal på avdelning Vargen, om vem som ville och skulle kunna ta sig an rollen 

som projektledare. Efter val av projektledare så fick all personal på förskolans sex 

avdelningar skriva upp sitt intresse av att ingå i förskolans arbetsgrupp kopplat till 

projektet.  



De tre förskollärare som anmälde sitt intresse kom ifrån olika avdelningar och 

våningsplan på förskolan.  

Arbetsgruppen har arbetat med stöd av specialpedagog och förskolechef och träffats 

kontinuerligt för sammanställning, reflektioner och uppföljning. Under dessa möten har 

gruppen även tagit del av litteratur, artiklar samt film.  

Mellan arbetsgruppens träffar så har olika kartläggningar, intervjuer och insatser i 

lärmiljön pågått. En viktig roll som arbetsgruppen haft har varit att informera och 

involvera övriga kollegor på förskolan. 

 

Arbetsgruppen 

Namn/yrkestitel Roll/arbetsuppgift 

Annika Allard, förskollärare Projektansvarig för dokumentation och 

sammanställning av projektet på del av tjänst (med 

stöd av SIS-medel).  

Anna Dahlman, förskollärare Arbetar i projektet (med stöd av SIS-medel) med 

kartläggning, påbörjade åtgärder och uppföljning.   

Karin West, förskollärare Arbetar i projektet (med stöd av SIS-medel) med 

kartläggning, påbörjade åtgärder och uppföljning.   

Katarina Byström, förskollärare Arbetar i projektet (med stöd av SIS-medel) med 

kartläggning, påbörjade åtgärder och uppföljning.   

Anna Schramm, specialpedagog Arbetar i projektet (med stöd av SIS-medel). 

Handledande funktion och stöd vid 

projektrapportering. 

Cecilia Gelderman, förskolechef Övergripande stödjande funktion för projektet och 

stöd vid projektrapportering. 

 

Arbetsgruppen har arbetat med Torgets lärmiljö, utifrån SPSM:s tillgänglighetsmodell 

genom deras värderingsverktyg kopplat till de tre lärmiljöperspektiven, social, 

pedagogisk och fysisk. 

 



3.1. Fysiska miljön  

Före förändringen: I denna kartläggning framkom att många av barnen hade svårt att 

finna en aktivitet eller sysselsättning, vilket yttrade sig i en hel del fysisk aktivitet och 

hög ljudnivå. Det fanns inga tydliga och avgränsande ytor. 

Torget bestod av mycket möbler i form av flertalet mindre lekhus, stolar och bord. I 

rummet fanns också en stor rund samlingsmatta, soffa, samt lekmaterial som fanns 

utspritt vilket skapade ett oroligt intryck. Foton på barn och andra typer av bilder som 

fanns och var placerade högt upp.  

Arbetsgruppen skapade en karta över Torget som man kunde möblera om i visuellt. När 

kartan var färdigställd samlade man alla nio pedagoger för att presentera och reflektera 

tillsammans, kring hur Torget skulle kunna utvecklas fysiskt. 

 

Efter förändringen: De lärzoner som vi skapade efter kartläggningen medförde en 

tydlighet för barnen. Lärzonerna introducerades för barnen och för att förstärka 

tydligheten placerades bilder och olika slags bildstöd i barnens höjd, som visar på vad 

lärzonen har att erbjuda. Rummet har med hjälp av hyllor och skärmar avgränsat de olika 

lärzonerna och material har placerats tillgängligt i lådor.  

För att skapa fler zoner och rum i rummet känsla har flertalet ”kuber” tillverkats. Tyger i 

dova färger har hängts upp, för att vid behov kunna förändra och avgränsa rummet.   

För att sänka ljudnivån i rummet har vi valt anpassa materialet på lådorna för lekmaterial, 

till tyg och korg.  

Belysningen i rummet har under morgonen medvetet dämpats och tillsammans med lugn 

musik har vi strävat efter att ge ett välkomnande första intryck. 

3.2. Sociala miljön  

Före förändringen: Vid observationer av barnens lek och aktivitet på Torget, framkom 

det att det förekom mycket fysisk aktivitet. Det förekom få inslag av kommunikation och 

samförstånd mellan barnen och pedagogerna. 

Barns intentioner till lek blev ofta avbrutna av den höga rörelseaktiviteten runt om.  

Observationerna visade på att rummets funktion som mötesplats kom att dominera då 

rummets placering möjliggör att barn och vuxna kommer och går. En faktor som 

påverkar miljön på Torget är planlösningen, då Torget är ett genomfartsrum. Torget är en 

öppen och tillgänglig plats där barnen ofta lekte utan pedagogernas delaktighet.  



 

Efter förändringen: En ny observation genomfördes efter det att vi möblerat om och 

utvecklat lärmiljön på Torget. Observationen visade på att barnen efter ändringen har 

lättare att finna en aktivitet som de blir nyfikna på och vill sysselsätta sig med.  

Ett ökat lugn har infunnit sig på Torget och barnen stannar kvar en längre tid vid lek och 

aktivitet. Samtalen mellan barnen har ökat och fler sociala kontakter och samspel mellan 

avdelningarna har utvecklats. 

3.3 Pedagogiska miljön  

Före förändringen: Torgets pedagogiska miljö innefattar flertalet rutinförekommande 

situationer under dagen, såsom måltider, lämning och hämtning. Utöver detta förekom 

miniröris, pedagogiska aktiviteter vid en Smartboard, samt delaktighet i barns aktivitet 

runt bygg och konstruktion.   

Observation och samtal med pedagoger har visat på att de vuxna inte befinner sig på 

Torget i någon större eller strukturerad omfattning. Flertalet pedagoger uttryckte att 

miljön på Torget både var stressig och rörig och ganska torftig. Detta bidrog till 

pedagogerna mestadels valde att stanna inne på respektive avdelning.  

Pedagogernas förhållningssätt när de befann sig på Torget uppfattades som tillåtande och 

stödjande. De pedagogiska strategierna var att erbjuda barnen frihet att leka utan 

pedagogernas inblandning. Detta bidrog till att miljön upplevdes som en stressig och 

otrygg miljö, där man som pedagog ofta var ensam. Att ofta befinna sig som enda 

pedagog på Torget kan ha bidragit till ett förhållningssätt med inslag av gränssättning och 

tillrättavisningar.  

Under en avdelningsplanering bad arbetsgruppen alla nio pedagoger att skriva ner vad en 

”Inkluderande lärmiljö som möter alla barn på olika sätt” är för dem. Tillsammans 

pratade alla tre avdelningarna även om vad som skulle uppnås med förändringen på 

Torget, samt vikten av att pedagoger är närvarande ”ute på Torget”. Pedagogerna gick 

även igenom vilka styrkor och intressen som fanns hos dem.   

 

Efter förändringen: Pedagogerna är nu mer närvarande och finns som stöd runt 

aktiviteter och lek, samt observerar vad som sker.  

Strukturen i den fysiska miljön med hjälp av lärzoner, stödjer även pedagogerna att kunna 

erbjuda barnen många olika aktiviteter.  



Genom att erbjuda olika och fler aktiviteter än tidigare har ett lugn skapats på Torget.  

Pedagogernas delaktighet genom att sitta ner med en grupp barn en längre stund har 

betydelse för barnens trygghet och stödjer pedagogernas inhämtande av kunskap om 

barnens sociala behov och intressen. De längre stunderna tillsammans med barnen 

utvecklar det relationella samspelet. Pedagogens samspel blir en viktig faktor i den 

sociala inkluderingen. 

Med hjälp av den fysiska förändringen så har den pedagogiska miljön påverkats då 

barnens aktiviteter utvecklats ifrån aktiva rörelselekar, till fler möjligheter för barns 

delaktighet genom medvetna val med stöd av pedagoger.  

Vår uppfattning är att pedagogerna i större omfattning befinner sig ute på Torget, 

tillsammans med barnen.  

Uttryck om Torget; 

 ” Det har blivit mysigt”, ”Det syns tydligt nu när det kommit bilder på vad man kan göra 

i de olika lärzonerna”, ” Leka med djuren i fred” och ”Det har blivit så luftigt”.  

Övriga insatser under genomförandet 

• Besök på Broströmsgården och Eldorado, som är två enheter där barn med 

funktionsvariationer får stöttning utifrån dess utvecklingsnivå. Syftet med det 

studiebesöket var att få inspiration, idéer och kunskap för att kunna utveckla 

Sinnenas rum.  

• Besök med arbetsgrupp, förskolechef och specialpedagog, på Beryllgatans 

förskola. Syftet var att undersöka hur vi under processen rent konkret skulle 

kunna planera för olika lärmiljöer.  

• TAKK-utbildning (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation), för 

samtliga pedagoger på avdelning Vargen. Kunskapen har vid flertalet tillfällen 

spridit till övriga kollegor bland annat på arbetsplatsträffar för hela enheten.  

• Lärgruppssamtal, med kollegiala samtal för all personal på enheten, som 

genomförts med stöd av en lärledare, samt gemensam kompetensutvecklingsbas 

med litteratur, artiklar samt film. 

• Konsultationsmöte med SPSM. Syftet var att samtala runt processen och avgränsa 

projektet. Genom mötet fick vi med oss, reflektioner, och tips på en möjlighet att 

tänka ”autismsanering” som stöd i att utveckla fysiska miljö.  

• APT (arbetsplatsträffar), samt studiedag. Syftet var att med innehåll visa på 

projektets processer, för hela enheten. Detta har genomförts av projektledare, 

specialpedagog och förskolechef. 



 

Reflektioner 

Genom kartläggningar framkom det att vårt Torg var i behov av struktur, tydlighet och en 

genomtänkt lärmiljö som hjälper verksamheten att knyta an till det pedagogiska 

uppdraget i läroplanen.  

Miljön upplevdes varken välkomnande eller pedagogiskt stimulerande. Det var svårt för 

barn och pedagoger att bli inspirerade till lek och lärande.  

Det finns flera olika perspektiv på hur vi nått våra mål, men genom att dela in Torget i 

olika lärzoner så har vi kommit en bra bit i att utforma en lärmiljö som möter barnen på 

många olika sätt. Att utveckla inkluderande lärmiljöer är en påbörjad och pågående 

process.  

1. Analys och tolkning  
 

Själva utgångpunkten i vår analys och tolkning är att reflektera över projektet syfte och 

mål. Vårt syfte med projektet var att ge alla barn olika och gemensamma upplevelser, 

samt skapa lärmiljöer som skulle vara tillgängliga och inkluderande. Målet var att skapa 

inkluderande lärmiljöer som utgår ifrån barns behov, delaktighet och intressen. 

En viktig faktor för att skapa goda förutsättningar för ett inkluderande arbetssätt är att 

förankra förståelsen, samt kunskap för begrepp såsom inflytande, delaktighet, 

tillgänglighet och inkludering. 

En förutsättning för att skapa förståelse för ett inkluderande arbetssätt har varit att 

genomföra kollegiala lärgruppssamtal. All personal på enheten har haft reflekterande 

samtal med gemensam litteratur och med fokus på delaktighet, inflytande, barns lek samt 

barnsyn och pedagogisk atmosfär. Litteraturen har bland annat varit ” Lyssnandets 

pedagogik, - etik och demokrati i pedagogiskt arbete” (2012), samt ”Möten för lärande- 

pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan” (2003). Övriga inslag kopplat 

till lärgruppssamtalen har varit värderingsövningar omkring diskrimineringsgrunderna, 

samt filmsekvenser om barns lek med Margareta Öhman (SPSM:s hemsida). 

 

En viktig faktor under processen har varit att utgå ifrån en tydlig struktur, som ligger till 

grund för hur arbetet fortlöper, men där vi kunnat upptäcka nya banor likt rhizomer – 



såsom växters rotsystem. Strukturerna och tidsplaneringen har fått oss att tänka innan, 

under och efter handling, då processer ständigt tar nya vägar och breder ut sig. Genom 

denna typ av kreativt kaos har flera nya tankar och förståelse utvecklats. 

Inledningsvis handlade projektet om att barnen hade uttryckt en önskan om att få 

möjlighet till lugn och ro. Läroplanen föreskriver att ”vila och andra aktiviteter ska vägas 

samman på ett balanserat sätt” (Skolverket 2010). 

I vår strävan av att skapa ett Sinnenas rum valde vi att lyssna in barnens röster med hjälp 

av intervjuer och observationer. Utgångspunkten har varit att låta barnen vara delaktiga 

genom att exempelvis få reflektera kring hur många man bör/kan vara i rummet 

samtidigt. Barnen fick själva skapa en tydlig skylt som de själva kan använda för att 

kunna se och förstå när rummet är tillgängligt. 

Ytterligare en tillgänglighetsaspekt kopplat till Sinnenas rum, innebär att rummet finns 

öppet för alla barn på förskolan och ska kunna användas hela dagen.  

Ett utav förskolans strävansmål om inflytande handlar om varje barn; ”utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation” (Skolverket 2010). Exempel på detta har varit att involvera barnens tankar om 

vad man kan få uppleva och vara med om i Sinnenas rum. Resultatet blev en lista med 

punkter utifrån barnens önskan om vad man kan göra i rummet. Listan skapade barnen 

själva och där finns inslag som ”att välja någon man tycker om”. Betydelsen av barnens 

delaktighet och inflytande runt listan har blivit synlig, då barnen stolt och gärna visar upp 

den för såväl nya barn som vuxna. 

 

Nästa steg i projektet var att utveckla Torget, för att skapa en lärmiljö som möter alla 

barn på många olika sätt.  

Ett verktyg som grund för att analysera rummets förutsättningar och kommande insatser 

var SPSM:s värderingsverktyg. Detta kom att bli en viktig förståelse för att belysa hur 

den fysiska miljön samverkar med den sociala och pedagogiska miljön. Historiken runt 

förskolans rum har handlat en del om att enbart förändra de fysiska förutsättningarna för 

att får till stånd utveckling av ett rum som uppfattats som ostrukturerat och otydligt ur en 

pedagogisk vinkel. 

För att utgå ifrån vårt uppdrag och vem vi finns till för i vår verksamhet så påbörjades 

processen genom att intervjua barnen. Genom barnintervjuer har vi utgått ifrån barns 

möjligheter att påverka verksamhetens innehåll, utifrån deras intressen och behov.  



Som komplement till intervjuer har barnen observerats för att ta reda på hur de samspelar 

och vilka intressen som finns.  

Med hjälp av observationer om barns lek på Torget kopplat till film och litteratur, 

upptäckte vi att det var svårt för barnen att utveckla och ha en rollek då det förekom en 

hel del avbrott med tanke på rummets förutsättningar samt pedagogernas delaktighet.  

Intervjuer och kompletterande observationer, samt reflektionspromenader gav insikt om 

att vi behövde tillföra fler inslag av möjlighet till avgränsad lek, samt ett varierat utbud av 

material med koppling till läroplansuppdraget. Med denna insikt planerades avgränsade 

lärzoner med utgångspunkt i läroplanens olika målområden.  

Resultatet efter genomförandeprocessen har lett till att barnen har lättare att välja mellan 

olika aktiviteter och lekar. Ett steg i detta tänker vi har att göra med att de olika zonerna 

har förstärkts med hjälp av bild och tecken, samt material som finns tillgängligt såväl 

tydligt som inspirerande. Ansvar för att bidra till ett inspirerande och välkomnande 

intryck har förstärkts genom att pedagogerna arbetar för att skapa tydliga ansvarsområden 

sinsemellan. 

Den uppfattning som tidigare var rådande hos pedagogerna har genom projektets gång 

förändrats till en vilja av att både befinna sig mer på Torget, samt att delta mer i barnens 

lek och aktivitet. Pedagogerna uttrycker även vikten av att duka upp och planera för en 

inspirerande lärmiljö.  

Tolkningen av projektets betydelse för pedagogernas närvaro på Torget handlar om att 

sätta fokus på samtal om hur det upplevs att vara på Torget och sitt uppdrag där. Genom 

dessa samtal har tankar, behov, känslor och idéer om pedagogernas närvaro på Torget 

framkommit. Processen och samtalen i sig har medfört självreflektion och ett annorlunda 

sätt att förhålla sig till Torget. Slutligen upplevs det som om det blir än mer tydligt att 

lärmiljön och närvaron på Torget är allas ansvar. 

Barnen erbjuds nu en mer varierad och lärorik miljö, som barnen själva (utifrån 

ytterligare intervjuer) uttrycker sig vilja befinna sig i, mer än tidigare. Fler barn tycks 

vilja och kanske vågar vara mer på Torget, med stöd av pedagogernas närvaro.  

Komplexiteten i att utveckla Torget som rum, vars funktion delvis utgår ifrån att vara det 

fysiska navet som sammanlänkar tre avdelningar, men även den plats där alla barnen på 

de tre avdelningarna befinner sig för att äta. Utmaningen har och kommer troligtvis alltid 

att vara ett rum som gynnar möten mellan barn, personal och vårdnadshavare samtidigt 

som lokaliseringen bidrar till ett rum som agerar genomfart, vilket påverkar atmosfären. 

 



Text och reflektioner ifrån lärgruppssamtal kring innehållet i boken ” Lyssnandets 

pedagogik, - etik och demokrati i pedagogiskt arbete” (2012) hjälpte oss än mer att få 

förståelse för delaktighet. En betydelsefull del av inkluderingsarbetet, har kommit att bli 

vikten av att arbeta med barns delaktighet för att välkomna nya barn till förskolan. Både 

nya barn som inte gått på just denna förskolan tidigare, samt de barn som redan finns på 

förskolan, men som får en övergång från yngrebarn till äldrebarn. Att involvera barnen i 

samtal om hur vi presenterar vår förskola och tankar ifrån barnen kring Hur man 

välkomnar nya barn, öppnar upp för omtanke och en social inkludering.   

En reflektion efter konsultationsbesöket på SPSM ledde oss i riktningen att barns 

intressen och behov utifrån exempelvis intervjuer, inte var enda vägen till en lärmiljö som 

möter barn på många olika sätt. Det blir och är vårt ansvar som pedagoger att bära 

läroplanens olika delar och att anpassa den utifrån barns olika behov. Begreppet 

autismsanering som lyftes fram vid besök hos SPSM kom att få betydelse i ljuset av de 

observationer som genomförts av den fysiska miljön. Här framkom det att miljön på 

Torget bestod av mycket färg och många olika intryck och en ostrukturerad miljö. En 

utgångspunkt medförde därför att vi valt att plocka bort gammalt, för att planera för nytt. 

 

2. Lärdomar och rekommendationer   
 

Våra lärdomar genom projektet är att det under förändring och utveckling är såväl viktigt, 

som en förutsättning att alla känner sig inkluderade.  

Det är viktigt att alla förstår vad som ska uppnås och att man arbetar för samsyn omkring 

hur man tolkar uppsatta mål och vad man menar med olika ord och begrepp. Vad betyder 

orden inkludering, olika, tillgänglighet, lärmiljö för oss? 

En process som på många sätt är så omfattande och inkluderar så många personer, måste 

dessutom tillåtas att utvecklas och bearbetas över tid.  

Att planera för och skapa arenor för samtal och god kommunikation är grunden. 

Projektets SIS-medel har i vårt fall möjliggjort utrymme för denna typen av 

samtalsarenor. I kommunikationen behöver det finnas ledning och tydliga återkopplingar, 

vilket i vårt fall har varit viktigt att ta ansvar för som projektledare, förskolechef, samt 

specialpedagog. Dessa roller har varit viktiga för att driva projektet framåt, men också för 

att säkerställa att man arbetar utifrån uppsatta mål.  

 



Svårigheter som vi stött på är när det saknats tydliga överenskommelser kring vem som 

gör vad? Hur det ska planeras och när det ska genomföras. Tydliga ansvarsområden och 

struktur underlättar för projektets gång och är en viktig faktor vid uppföljning. Att ta en 

sak i taget och prioritera är en viktig lärdom.  

I projektet valde vi att utgå ifrån alla delarna i SPSM:s tillgänglighetsmodell. I vår iver att 

skapa lärmiljöer som möter barnen på många olika sätt, så ville vi mycket under kort tid. 

I efterhand tänker vi att det är vår iver och vilja att genomföra mycket på en gång som till 

viss del skapat en frustration kring vår upplevelse av att vi inte kommit längre. Med 

denna förståelse så får vi välja att se att utveckling kräver långsiktighet och att 

återkommande föra samtal, med inslag som visar på att den fysiska, pedagogiska och 

sociala delen hänger samman.  

Vi har arbetat med en tidslinje och veckoplanering under projektet. Detta har kommit att 

bli betydelsefullt för att möjliggöra delaktighet hos pedagogerna. Tidslinjen har även 

möjliggjort för pedagogerna att kunna följa processer kring vad som komma skall, men 

även för att få syn på den utveckling som skett. Att ta fram tidslinjen som en slags 

backspegel och framruta blir behjälpligt i det kaos som förändring och utveckling kan 

innebära. En lärdom under projekttiden har varit att våga befinna sig i, samt acceptera 

kaoset. För oss har det varit betydelsefullt att ha samtal om att kaos är en del av processer 

och utveckling. Bilden har vi liknat vid en köksrenovering där man är på väg mot något 

nytt och ett resultat som man både tror på och ser fram emot. Under renoveringen kan det 

både upplevas stökigt, dammigt och en viss upplevelse av icke struktur med olika 

hantverkare på plats. Mitt under detta kaos, så är det viktigt att inte gå i omvänd riktning 

och börja sätta upp de gamla köksluckorna igen. Det handlar om att kunna vara uthållig 

och ha målbilden i sikte och att stötta varandra. 

En reflektion är att i förändringsprocessen, kom SPSM att bli ett viktigt bollplank som 

gav oss ”nya ögon” på de processer som pågick. SPSM med sin kompetens och 

erfarenhet bidrog till att projektet blev tydligare och mer avgränsat.  Vid konsultationen 

hos SPSM deltog projektledare, specialpedagog och förskolechef. Här borde hela 

arbetsgruppen deltagit för att få en gemensam förståelse och riktning för projektets 

utveckling. Att använda sig av SPSM är en rekommendation som vi anser är viktigt 

utifrån att involvera personer som kan bidra till objektivitet. SPSM bidrog med 

frågeställningar, tips och reflektioner som fick oss att se vart vi var och vart vi var på väg.  

 



Ett projekt som belyser vikten av att inkludera alla barn i vår lärmiljö har varit mycket 

lärorikt. Genom SPSM:s kartläggningsverktyg har vi fått stöd kring hur man med enkla 

metoder kan utveckla lärmiljöer som både blir trygga, utmanande och varierade.  

En framgångsfaktor som vi tar med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete runt våra 

lärmiljöer, är vikten av introduktion för barnen. Det blev tydligt i och med introduktionen 

av Sinnenas rum.  Barnen vill gärna vistas i rummet och uttrycker såväl verbalt som via 

kroppsspråk att det finns en tydlighet kring hur rummet kan användas och vad man kan 

uppleva. Barns delaktighet runt processerna är viktiga att hålla vid liv för att utveckla 

lärzonerna tillsammans. 

En lärdom och en utmaning framöver handlar om att, som pedagoger ta ansvar för att 

bära läroplanen, samtidigt som vi ska utgå ifrån barns nyfikenhet och intressen. Här 

behöver vi utveckla tydliga ansvarsområden för respektive lärzon och pedagog. Vi får 

aldrig tappa taget om att ständigt hålla barns inflytande på agendan när lärzonerna ska 

utvecklas. 

Att vara noggrann med att identifiera barnens intressen, lekar och fånga deras tankar och 

känslor är av yttersta vikt. Detta är en del som ofta kan tappas bort i vuxnas önskan om 

att skapa en förändring, där vi tror oss veta vad barnen behöver och vill. 

Genom att skapa delaktighet och involvera alla pedagoger som arbetar runt Torget, så blir 

upplevelsen efter projektets gång att pedagogerna i större omfattning vill vara delaktiga 

där tillsammans med barnen. 

En positiv effekt utifrån arbetsgruppens kartläggning var att barnens sociala gemenskap 

ökade då pedagogerna valde att planera för grupper där barn och pedagoger möttes över 

avdelningarna. Svårigheten och en lärdom omkring förändring med ”nya grupper” var i 

detta fall att förändringen i sig gick lite fort och att vårdnadshavare fick för lite 

information, vilket skapade en del frågor.   

 

En rekommendation är de kollegiala lärgruppsmöten, som hela enheten haft för alla 

pedagoger, med samtal som utgått ifrån gemensam litteratur, film och artiklar. Detta har 

varit ett bra komplement som skett parallellt med projektet. Dessa lärgruppsmöten har 

genom samtal och reflektion, tillfört kunskap om delaktighet, inflytande, inkludering, 

samt hur viktig leken är för barns utveckling och lärandeprocesser.  

Utvecklingsarbeten har egentligen ingen början och inget slut. Pedagogernas kompetens 

och intressen behöver finnas som en grund. I vårt fall var det betydelsefullt att två av 

förskolans pedagoger strax före projektstarten hade genomgått en utbildning genom 



SPSM med rubriken; Material och verktyg som stöd för förskolan att skapa en tillgänglig 

lärmiljö.  

Tillsammans med övriga pedagogers engagemang så kan vi konstatera att projektet nu 

har börjat ta form och riktning. Med hjälp och stöd av våra SIS-medel så har vi nu lagt en 

grund för utvecklingsprocesser som tillsammans med mer kunskap och verktyg för oss 

vidare. 
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