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Sammanfattning 

Den här undersökningen behandlar inomhusmiljön och barns inflytande i förskolan. Syftet med 

studien är att få en förståelse för barns inflytande över inomhusmiljön, både avseende föremål 

och rumsliga aspekter. Jag vill få en bredare syn på hur barn utövar inflytande över 

inomhusmiljön och vad lärarnas roll i detta innebär. Studien utgår från det postmoderna 

kunskapsperspektivet och använder tidigare forskning hos bland annat Ann Skantze, Elisabeth 

Nordin-Hultman, Kristina Westlund och Elisabeth Arnér för problematisering av data. Som led i 

studien används vidare statliga utredningar framförallt Utbildningsdepartementets rapport Var - 

dags - inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (Ds 2003:46).  

 

Inför undersökningen genomfördes observationer på en förskola för att få material att basera 

mina problemformuleringar och intervjufrågor på. Valet gjordes att genomföra en fallstudie med 

hjälp av åtta intervjuer med barn och två intervjuer med lärare. Som stöd för analysen har även 

fotografier tagits av inomhusmiljön. En viktig slutsats från denna studie är att lärarna på 

förskoleavdelningen är väl medvetna om en planerad inomhusmiljö och de har olika metoder för 

att ta reda på barnens åsikter. Däremot finns tydliga skillnader mellan barnen och lärarnas åsikter 

vad gäller regler, leksaker och vem som bestämmer på förskolan. Barnen anser att lärarna 

bestämmer allt. En annan slutsats jag kunnat dra är vikten av att diskutera ord och begrepp och 

dess betydelse, både mellan lärare och mellan lärare-barn. Detta behövs för att alla ska få 

möjligheten till inflytande.        
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1 Inledning 

Miljön är ett ämne som intresserar mig på många olika sätt. Jag har ett stort intresse för all sorts 

miljö, både inne och ute, naturen och rummen, möblerna och leksakerna och de känslor som en 

miljö kan väcka. Under min tid på lärarutbildningen har mitt intresse ökat ytterligare och mitt 

fördjupningsarbete i kursen Pedagogiskt arbete II handlade om inomhusmiljön i förskolan och 

den pedagogiska funktionen av hallen. Efter det arbetet blev jag verkligen inspirerad. Rummen, 

möblerna, leksakerna, allt som finns inne på förskolan fick en ny mening för mig.  

 

För mig är miljön viktig av två anledningar, dels för att jag tror att miljön kan hjälpa lärarna i 

deras pedagogiska arbete, och dels för att det är i miljön på förskolan som lärare och barn ska 

vistas i många timmar i veckan. Det borde därför vara en miljö för alla att trivas i, både barn och 

lärare ska kunna känna sig trygga, trivas och njuta av rummen. Gamla slitna möbler och tråkiga 

väggar eller leksaker som inga barn vill leka med ger inte de resultaten anser jag. Miljön inne i 

förskolan måste rustas både utifrån barnens intresse och lärarnas tankar och idéer. Förskolan är 

en plats för barnen att utvecklas i. Det är deras första möte med livet utanför hemmet och 

förskolan ska vara en plats som tillhör barnen. Därför måste också barnen få möjlighet till 

inflytande. Genom att lärarna bjuder in barnen till diskussion och reflektion låter vi barnen 

påverka sin dagliga miljö där de ska leka och utvecklas.  

 

Med denna bakgrund finns intresset för att få veta mer om förskolans miljö och då speciellt 

inomhusmiljön. Intresset för barnens medverkande i denna process har också väckts. I Läroplanen 

för förskolan. Reviderad 2010, Lpfö98/10 (Skolverket 2010) kan man på den första raden läsa att 

förskolan ska vila på demokratiska grunder (a.a. s. 4). Demokratiska grunder kan förstås betyda 

väldigt mycket, men när jag tänker på demokratiskt tänker jag på hur både barn och vuxna ska ha 

rätten att uttrycka egna åsikter och få chansen att delta i olika aktiviteter samt möjligheten till fria 

val. Att arbeta demokratiskt innebär att ge alla människor tillåtelsen att vara sig själva. Därför vill 

jag påstå att läroplanens första rad säger allt som vi behöver veta för att ge barnen deras bästa 

möjliga tid på förskolan. Jag tror och vill att meningen ska vara att det finns ett ömsesidigt 

samarbete mellan alla, både barn och lärare.  

 

Syftet med denna undersökning är att jag vill se på inomhusmiljön och vad som gör den viktig 

för barnen samt få en förståelse för barnens inflytande över inomhusmiljön. Med denna studie 

hoppas jag få nya tankar kring miljön som ska hjälpa mig i mitt framtida yrkesliv som 

förskollärare men också att denna undersökning kan ge nya idéer till redan verksamma lärare. 
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Förhoppningsvis kommer jag skapa mig en bild av hur jag kan arbeta med inomhusmiljön och 

hur jag ska kunna möta barnen i deras perspektiv på inomhusmiljön. 

 

2 Bakgrund 

Här vill jag presentera vad förskolans nuvarande läroplan behandlar gällande förskolans 

inomhusmiljö och barns inflytande. Jag vill också presentera några definitioner på olika begrepp 

som jag anser viktiga för denna studie.  

 

2.1 Läroplanen för förskolan  

I förskolans läroplan, Lpfö98/10 står det att en trygg miljö ska erbjudas alla barn i förskolan. 

Dessutom ska miljön samtidigt utmana och locka till lek (a.a. s 6). Vidare går att läsa att förskolan 

måste ge varje barn, en i förhållande till deras ålder och vistelsetid på förskolan, väl avvägd 

dagsrytm och miljö (a.a. s 7). För att utveckla barnens lärande krävs en öppen, innehållsrik och 

inbjudande miljö som stimulerar till lek och lärande (a.a. s 9). 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 

själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga som grund för utformningen av miljön 

och planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98/10 s. 12).  

Ett av de strävansmål som finns i Lpfö98/10 handlar om att varje barn ska utveckla förmågan att 

ta ansvar för förskolans miljö. Ett annat strävansmål handlar om att varje barn ska få möjligheten 

att utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter och få påverka sin situation (a.a. 

s 12).  

 

Lpfö98/10s första rader är "förskolan vilar på demokratins grund" (a.a. s 4). Vidare kan man läsa 

att förskolans verksamhet ska bedrivas utifrån demokratiska former. Den ska lägga grunden för 

ett växande ansvar och intresse hos barnen för att på sikt aktivt delta i samhällslivet (a.a. s 4). 

Förskolans verksamhet ska utgå från barnens egna intressen och erfarenhetsvärld. Barnens 

motivation och drivkraft att söka kunskap ska ligga som grund (a.a. s 6). Verksamheten ska också 

ge utrymme för barnens egna planer, fantasi, kreativa lek och lärande (a.a. s 7). 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Vår miljö kan innebära mycket, i denna studie fokuserar jag på den fysiska inomhusmiljön och 

presenterar här en definition av begreppet. Professor Pia Björklid beskriver i rapporten Lärande 
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och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005), 

att miljö är ett vitt begrepp, det omfattar såväl det fysiska och sociala som det kulturella. Dessa 

egenskaper är i ett ständigt växelspel (a.a. s.29). Vidare beskriver Björklid den fysiska miljön som 

hus, rum, ting, väggar, tak, med mera. Men hon menar även att till den fysiska miljön hör 

gestaltningen, utformningen och känslan i rummen. (a.a. s. 21) 

   

Inflytande kan ha många olika innebörder och jag vill här lyfta den tolkning som jag använder 

mig av i denna studie. Elisabeth Arnér, fil.lic. i pedagogik, definierar i sin bok Barns inflytande i 

förskolan, en fråga om demokrati (2009) begreppet inflytande. Hon menar att inflytande handlar om 

att barn ska ges möjlighet att påverka sin vardag på ett påtagligt sätt, vilket ska leda till att lärarna i 

mångt och mycket ska planera verksamhetens innehåll efter barnens erfarenheter, idéer och 

initiativ (a.a. s 14). 

  

3 Det postmoderna kunskapsperspektivet 

Ann Åberg, förskollärare och pedagogista skriver i boken Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete (2009) om sin egen reflektion kring hur vi beter oss annorlunda i olika 

situationer. Åberg funderar kring tanken om ett sant jag:   

 

Jag är inte exakt densamma på förskolan som jag är hemma med familjen. Jag är inte 

densamma på mötet med mina vänner på en fest som i mötet med föräldrarna på 

förskolan. Alltså, jag är lite olika. Frågan är: Vilken av dessa är den mest sanna 

bilden av mig själv? När är jag mitt sanna jag? Jag blir till olika jag beroende på med 

vem och i vilka sammanhang jag befinner mig, och det gäller naturligtvis också 

barnen. (a.a. s 21). 

 

Med detta som grund har jag valt att utgå från det postmoderna kunskapsperspektivet i denna 

studie.  

 

Elisabeth Nordin-Hultman, leg. barnpsykolog och universitetsadjunkt skriver i sin 

doktorsavhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2006) om det relativt outforskade 

postmoderna kunskapsperspektivet. Nordin-Hultman refererar till Ferdinand de Saussure, en 

schweizisk språkteoretiker, ledande under slutet av 1800-talet, som betraktade språket som ett 

system av tecken. Det som i hans teori var det centrala handlade om relationen mellan det 

språkliga tecknet, ordet, och det som ordet betecknade. Saussure visade att det inte finns någon 

sådan självklar och naturlig förbindelse. Som exempel menar Nordin-Hultman finns det ingen 
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nödvändig relation mellan ordet "barn" och vad ordet betyder eller står för i en viss kultur eller 

ett visst sammanhang. Nordin-Hultman förklarar att med en språkteori som utgångspunkt 

tillfogas betydelserna i ord genom den mening som människor lägger in i ordet. Orden har ingen 

egen betydelse utan ges betydelse.  Orden ges olika betydelser i olika kulturer, samhällen och i 

olika tider (a.a. s 38). Som exempel tar Nordin-Hultman begreppet miljö. Hon menar att enligt 

det postmoderna tänkandet förändras miljön och omgivningen hela tiden beroende på vilka 

handlingar som förekommer (a.a. s.174). Michel Foucault (1970) fransk filosof och idéhistoriker, 

skriver i boken The order of things "[...] the meaning of the words does not pertain, in any case, to 

anything but each individual´s representation, and even though it may be accepted by everyone it 

has no other existence than in the thought of individuals taken separately." (a.a. s 82). Åberg 

(2009) menar att det är viktigt att diskutera betydelser av olika ord och vad de betyder för var och 

en. Dessa diskussioner blir avgörande när det gäller hur väl vi kommer förstå varandra i olika 

sammanhang. Åberg menar att hennes tolkning av ett ord inte är mer värdefullt än någons 

annans inte heller mer riktigt. Orden får olika betydelser i olika situationer och med olika 

människor (a.a. 18).  

 

Nordin-Hultman (2006) menar att "med ett postmodernt perspektiv kan vi inte lära känna 

världen, människor och tingen oberoende av hur vi som människor förstår och därmed språkligt 

"sätter ord på" och "tänker om" det vi ser, hör och känner" (a.a. s 38). Det är på det här viset 

eftersom vi inte kan gå utanför vårt egna redskap för meningsskapande (a.a. s 39). Vidare menar 

Nordin-Hultman att det inte finns någon yttersta meningsgivande grundval för hur exempelvis en 

sexåring ska vara. Vårt sätt att se på och tänka om sexåringen konstrueras socialt med hjälp av de 

begrepp vi har för att tänka och tala om en sexåring. Hon menar att det vi ser och beskriver är 

beroende av de tids- och kulturbundna redskap vi har för seendet, tänkandet och handlandet. 

Nordin-Hultman menar att den tron om en bakomliggande lagbundenhet och en universell 

ordning ifrågasätts. Nordin-Hultman säger också att eftersom vi inte kan få tillgång till ett 

fenomens utomspråkliga betydelse kan det bara förstås utifrån ett meningsskapande som formats 

från historiska och kulturella föreställningsmönster (a.a. s 40). Åberg (2009) menar att allt runt 

omkring oss i vår omvärld är föränderligt. Det som sker i vardagen måste ges möjlighet att 

omprövas, tillsammans skapar vi en gemensam tolkning och förståelse men dessa kan hela tiden 

förändras beroende på vilka vi befinner oss med för stunden (a.a. s 24). Åberg ger förslaget kring 

begreppen demokrati och etik. Hon menar att detta inte är något som finns som ett konkret 

fenomen, inte heller kärlek eller vänskap menar Åberg finns som ett konkret fenomen. Det 

handlar om vad vi lägger in i begreppen som gör demokrati, etik, kärlek, vänskap och alla andra 
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ord till det de är. Begreppen måste handlas fram i varje ögonblick och i de specifika sammanhang 

som gäller (a.a. s 46).  

 

En postmodern kunskapssyn ifrågasätter idén om ett universellt barn, påpekar Nordin-Hultman 

(2006). Ett barn som skulle finnas "där ute" som skulle vara oberoende av kulturella och 

samhälliga föreställningar (a.a. s 45). Den postmoderna kunskapssynen söker istället efter vad 

som i olika tider och platser förstås och därmed skapas som naturligt, normalt och avvikande (a.a. 

s 46). Åberg (2009) hävdar att alla barn har rätt att förstås på många olika sätt. Det finns ingen 

rätt tolkning av barnen och därför krävs det fler än en när dokumentation och liknande i 

förskolan ska tolkas (a.a. s 20). Nordin-Hultman (2006) menar att med den postmoderna 

kunskapssynen som teori förflyttas uppmärksamheten och frågorna, som i andra teorier läggs på 

barnen, mot de teorier och diskursiva pedagogiska praktiker genom vilka barnen blir sedda (a.a. s 

47). 

 

4 Litteraturgenomgång  

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning inom ämnena den fysiska 

inomhusmiljön och barns inflytande i förskolan. Jag vill också presentera annan relevant litteratur 

som inspirerat mig. 

 

4.1 Tidigare forskning 

De forskare jag kommer utgå ifrån inom miljöforskningen är Ann Skantze, Pia Björklid, 

Elisabeth Nordin-Hultman, Birgitta Davidsson, Rauni Karlsson och Siv Fischbein. De forskare 

jag kommer utgå ifrån inom forskningen kring barns inflytande är Elisabeth Arnér och Kristina 

Westlund samt att jag kommer presentera en av utbildningsdepartementets offentliga utredningar, 

Ds 2003:46.  

 

4.1.1 Inomhusmiljön i förskolan 

Ann Skantze, docent, behandlar ämnet miljö i sin avhandling Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska 

miljö ur elevernas perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter (1989). Skantze 

diskuterar där sin upptäckt att barn skapar mening av den fysiska miljön med alla sina sinnen. 

Genom kroppen, rörelser och handlingar kan de relatera till den fysiska miljön (a.a. s 134). Barn 

undersöker omvärlden med de medel och erfarenheter de har, menar Skantze. Därför bör miljön 

och arkitekturen vara tydlig i barnens sätt att uppleva den, med deras sinnen, stämningar, känslor 

och handlingar (a.a. s 136). En annan aspekt som Skantze sett i sitt arbete är det att de vuxna kan 
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uppfatta och få en överblick av ett rum genom att enbart se och ta in det som ögonen registrerar, 

söka genom vinklar och vrår, reflektera över olika perspektiv. Medan barn gör detta med hela 

kroppen och handgripligen. Barn kan inte bara titta de måste känna, lukta, krypa, pröva, röra och 

så vidare (a.a. s 145). Även när det gäller att förstå miljön är vuxna och barn olika enligt Skantze. 

En fysisk miljö med likformighet, enkelhet och anonymitet är lättförstålig för vuxna men 

oförstålig för barn. För att barnen ska uppfatta miljön som tydlig krävs ordentliga och varierande 

former, miljön ska tillåta sinnesrikt kroppsligt utforskande (a.a. s 146). Skantze kan också via sin 

studie visa på att skolhusen inte enbart har till uppgift att ge skydd och utrymme. Den fysiska 

miljön är också en del av barnens omvärld, vilken de använder sig av i sitt meningsskapande 

gällande sig själva, sitt arbete och omvärlden. Detta bör enligt Skantze finnas i åtanke vid 

utformning av skolor (a.a. s 144). Barn skapar mening och bildar kunskap i miljön men också 

med miljön (a.a. s 145). 

 

Skantze skriver efter många års fortsatt forskning inom fältet bland annat i Gunnar Berefelts bok 

Barnens rum (1998) om hur hon tolkat att barn uppfattar miljön. Skantze menar där att barn ännu 

inte har våra kulturella och sociala konventioner och förväntar sig därför inte det vi förväntar oss. 

De bedömer inte som vi vuxna bedömer något. De är inte logiska och rationella i vår mening 

utan i sin, de kategoriserar inte sina intryck som vi. Kanske menar Skantze ligger det omedvetna 

närmare det medvetna hos barnen (a.a. s 16). 

  

Professor Pia Björklid diskuterar begreppet miljö och hur det påverkar barn i sin rapport Lärande 

och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005). 

Björklid menar att den fysiska miljön innebär såväl förutsättningar som hinder för barns lek och 

lärande. Upplevs miljön som otrygg, understimulerande och otillgänglig utforskas inte den miljön 

av barn. Detta kan leda till att barnens utveckling hämmas både fysiskt, socialt och kognitivt (a.a. 

s 169). Miljön är viktig för barnens utveckling på många vis. Björklid påpekar hur lärande inte 

enbart sker i en miljö utan i alla miljöer som barn möter. Lärandet sker både direkt och indirekt 

(a.a. s 30). Den fysiska miljön menar Björklid har betydelse för utvecklingen men även för barns 

identitetsskapande. Barn har såväl som vuxna en känslomässig tillhörighet till speciella miljöer 

som är meningsfulla för barnens identitet. Därför bör den fysiska miljön, speciellt för yngre barn, 

utformas på sådant vis att den tillåter kroppsligt och sinnligt utforskande (a.a. s 179). Björklid 

diskuterar miljöpsykologin och hävdar att barn utvecklas genom att söka erfarenhet och kunskap 

om sin fysiska miljö. Barn utforskar, prövar och förändrar miljön, miljön påverkar samtidigt oss 

människor eftersom den sätter gränser och anger förutsättningar. Vidare menar Björklid att alla 
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inte upplever miljön på samma sätt (a.a. s 33). Björklid hänvisar till en outtalad uppfattning att bra 

pedagoger ska kunna göra ett bra arbete och skapa en bra miljö oavsett hur lokalerna ser ut (a.a. s 

169). Avslutningsvis menar Björklid att barn använder inte enbart rummen till det de är till för 

utan ser andra möjligheter i miljöerna (a.a. s 180). 

 

Björklid har också publicerat sig med Siv Fischbein, forskare i specialpedagogik, och de uttrycker 

i sin bok Det pedagogiska samspelet (1996) att den fysiska miljön har såväl sociala som fysiska 

komponenter. Det vill säga andra personers upplevelser av en miljö speglar av sig på de andra 

personerna i samma miljö (a.a. s 104).  

 

Elisabeth Nordin-Hultman (2006) som forskat kring didaktik i förskolan (presenterad ovan s. 3) 

menar att för att kunna se det enskilda barnet ordentligt måste man bortse från de miljöer och 

vardagliga händelser som barnen vistas i. När svårigheter och andra problem uppstår i förskolan 

tolkas det som om det vore barnen som har eller är problemen (a.a. s. 21). Nordin-Hultman 

skriver vidare om synsättet att barn är beroende av sin omvärld och samspelandet med 

omgivningen, är något som förts fram som centralt i många olika utvecklingspsykologiska 

perspektiv. Exempel på dessa psykologer är enligt författaren Georg Herbert Mead, Jean Piaget 

och Lev S Vygotskij (a.a. s.150). Nordin-Hultman menar också att vår tanketradition gör att vi ser 

miljön och omgivningen som något statiskt och objektivt som inte går att påverka. Miljön är 

något som är oberoende av oss. (a.a. s.174). Vidare menar Nordin-Hultman att förskolerum 

utrustas och inreds på sådana vis att det kan ses som iscensatta teorier om barns behov, lärande 

och utveckling. De pedagogiska miljöerna som finns bär ofta föreställningar om vad barnen ska 

klara av, vad som ter sig normalt eller avvikande i olika åldrar (a.a. s. 41). Nordin-Hultman skriver 

som tidigare nämnts om Michel Foucault som menar att pedagogiska rum säger något om vad 

barn är och vad de bör vara. Rummen berättar även hur barn som är där ska uppfattas och 

bedömas. Rum är inte enbart fysiska och geografiska, de bär också upp föreställningar. Till 

exempel föreställningen om maktrelationer, vuxna – barn (a.a. s.51). Vidare nämner Nordin-

Hultman att hur man planerar rummen påverkar dess funktion. (a.a. s.63). Nordin-Hultman anser 

att barn är utrustade med olika erfarenheter som alla ska respekteras. Förskolan och de 

pedagogiska rummen får svårt att möta dessa olikheter genom sina homogena och enhetliga rum. 

Det ger begränsat utrymme för barnens olika sätt att skapa meningsfullhet i tillvaron, vilket i 

längden ökar risken för utanförskap (a.a. s.190). 
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Birgitta Davidsson, lektor i pedagogik, skriver i boken Miljöer för lek, lärande och samspel (2008) att 

forskning visar att få rum är så laddade med värderingar som förskolans lekrum och skolans 

klassrum. Det framgår att rummen såväl som byggnaderna bär på viktig social och kulturell 

information och regler om vad som förväntas. Hur rummen möbleras, vilka material och leksaker 

som barnen får tillgång till och vilka regler som barnen möter får betydelse för vad barnen lär 

men också hur de agerar i rummet. Enligt Davidsson bör rummen ge barnen möjlighet till 

inflytande över sin vardag (a.a. s 38). Davidsson menar också att regler ofta utformas för att 

skydda rummet och dess möbler men främst för att lärare ska ha kontroll över barnen (a.a. s 39). 

Rummen talar till barnen utifrån sitt material och sin inredning. Men, menar Davidsson, det är 

inte alltid självklart att barnen får kombinera material från olika rum med varandra (a.a. s 41).  

 

Rauni Karlsson, universitetslektor inom pedagogik, kommunikation och lärande, skriver även 

hon i boken Miljöer för lek, lärande och samspel (2008). Karlsson hävdar att det framförallt är lärarnas 

förhållningssätt gentemot barnen som har betydelse för om barnen får bidra och ha inflytande 

(a.a. s 71). Hon menar också att den pedagogiska miljön formas av fysiska faktorer som 

exempelvis lokaler och material men detta sker alltid tillsammans med lärarnas förhållningssätt 

gentemot barnen (a.a. s 63). Det sista som Karlsson tar upp är att det är den vuxna som är 

ansvarig för den pedagogiska miljön. Lärarnas intentioner är betydelsefulla för barnens 

egeninitierade lek och det pedagogiska innehållet. Karlsson menar att barnen hanterar sin 

kunskap under leken med de förutsättningar som finns i miljön (a.a. s 82).  

 

4.1.2 Barns inflytande i förskolan 

I den statliga offentliga utredningen Var - dags - inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (Ds 

2003:46) framtagen på uppdrag av Utbildningsdepartementet betonas att den mest grundläggande 

anledningen till barns inflytande är att det är en mänsklig rättighet. Denna statliga utredning visar 

också att det krävs att barnen redan i förskolan får inflytande genom att kunna påverka sin 

situation och verksamhetens innehåll för att de ska fostras till demokratiska medborgare (a.a. s 9). 

Det har visat sig att barn och elever som har erfarenhet av eget inflytande klarar sig bättre i livet 

senare. De är bättre på att göra egna val, söka information, lära av varandra och diskutera 

kunskapsinnehåll samt att de är bättre på att samarbeta (a.a. s 11). I en undersökning bland 

femåringar visade det sig att fenomen som "att bestämma" för barn innebar att få göra vad man 

vill och att barnen ansåg att lärarna bestämde det mesta (a.a. s 31).  
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Elisabeth Arnér, fil.lic. i pedagogik, menar i sin bok Barns inflytande i förskolan, en fråga om demokrati 

(2009) att lärarna i förskolan har, i egenskap av att vara de vuxna, makten att välja om barnens 

röster ska göras hörda och respekteras eller inte (a.a. s 14). För barnen är vi vuxna mycket viktiga 

i många hänseenden. Arnér har pratat med många barn och det barnen ger uttryck för är att de 

vuxna ska se till att barnen inte behöver vara rädda, att de ska få vara med och leka med kompisar 

och inte bli uteslutna av vuxna. Arnér menar att vi behöver uppmärksamma barns tankar mycket 

mer än vad vi gör idag (a.a. s 11). För att uppmärksamma barnens tankar och få veta något om 

hur barnen tänker måste barnen tillfrågas och få möjlighet att reflektera. Annars kommer, anser 

Arnér, barnen inte kunna utveckla egna ställningstaganden eller ansvar för egna handlingar (a.a. s 

18). Enligt Arnér måste barnen få komma till tals annars respekterar vi inte barnen fullt ut (a.a. s 

40). Vidare menar Arnér att barn, precis som vi vuxna, söker meningsfulla aktiviteter att göra och 

som lärarna kan tillåta eller inte tillåta (a.a. s 14). Därför måste det också vara viktigt att bedriva 

en verksamhet som inte uppfattas som hindrande av barnen. Förskolans verksamhet ska istället 

verka lustfylld och inspirerande för barnen (a.a. s 16). Arnér anser också att en förskola med 

ständig vuxenordning kan bli ett hinder för barnens kreativa utforskande. Hon refererar också till 

lpfö98/10 där det framgår att barn ska få utrymme för egna ställningstaganden och att de ska få 

pröva sig fram. I och med detta måste förskolans verksamhet till viss del kännetecknas av 

ovisshet hävdar Arnér (a.a. s 53).  

 

Kristina Westlund förklarar i sin licentiatuppsats, Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande - en 

demokratididaktisk studie (2011) begreppet demokratididaktik. Westlund menar att det innebär att 

pedagogernas arbete är att skapa förutsättningar för barnens demokratiutövande i förskolan. Det 

handlar om att barnen ska få en förberedelse inför det framtida demokratiska samhället men 

också att få ta del av demokrati här och nu (a.a. s 11). Vidare skriver Westlund att barns 

möjligheter till inflytande handlar om lärarnas inställning och om de vill ge barnen inflytande (a.a. 

s 127). Barns inflytande sker alltid inom ramarna som lärarna omedvetet eller medvetet skapar 

(a.a. s 115). De lärare som ingått i Westlunds studie nämner ibland möjligheten att välja mellan 

olika aktiviteter som ett gott exempel på barns inflytande. Men lika många gånger nämns 

valmöjligheten som en begränsning av barns inflytande. Samtidigt som barns inflytande är en 

rättighet får det inte bli för mycket så barnen inte kan klara av det (a.a. s 11). Westlund ser även 

dessa valmöjligheter som barnen kan få som en styrning från lärarnas sida (a.a. s 70). Men de 

valalternativ som barnen får kan också ses som ett sätt att göra barnen medvetna om att de har 

rätt att välja och att deras åsikter är viktiga. Det kan också motivera barnen att komma med egna 

förslag i framtiden menar Westlund (a.a. s 79). En betydelsefull upptäckt som Westlund gjort 
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under sina studier är att barnen måste få vara med och påverka reglerna för att de ska uppleva 

reglerna som meningsfulla (a.a. s 15). Westlund resonerar kring hur mycket fria val egentligen 

förekommer i förskolan. Hon menar att även om barnen väljer "fritt" är valen aldrig fria i den 

mening att barnen väljer som individer frikopplade från sin omvärld. Barnen kanske väljer utifrån 

vad kompisar väljer, vad som intresserar dem, eller vad de uppfattar som en "passande" aktivitet 

för flickor respektive pojkar. Den totala friheten blir en vision, menar Westlund, som aldrig går 

att uppnå (a.a. s 172). 

 

4.2 Övrig litteratur och artiklar 

Här vill jag presentera arkitekten Gunilla Lundahl som bidrar med många relevanta tankar för 

denna studie. Sedan vill jag lyfta två forskare inom ämnet pedagogik, Marjanna de Jong och Eva 

Johansson, som publicerats i olika tidskrifter och som även de ger intressanta perspektiv kring 

studiens ämne. Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson är två didaktiska forskare 

som inspirerar i ämnet att samtala med barn. Sedan lyfts också en artikel om elevers inflytande 

över miljön i skolan skriven av Mimmi Palm. 

     

4.2.1 Förskolans inomhusmiljö 

Gunilla Lundahl menar i sin bok Hus och rum för små barn (1995) att det pedagogiska arbetet med 

barn ställer stora krav på yta, säkerhet och planering. Men, menar Lundahl, arkitekturen ses sällan 

som en pedagogisk resurs vilket den enligt henne är. Lundahl anser att rummen också bidrar till 

barnens emotionella, praktiska, sociala och intellektuella utveckling och att barns självtillit och 

skapande förmåga stärks av arkitekturen (a.a. s 7). Lundahl anser att en förutsättning för barns 

utveckling är att de får experimentera och prova sig fram på alla möjliga sätt. Därför är det också 

viktigt att rummen är inredda så att detta låter sig göras utan fara. Möblerna måste vara tänkta för 

mångfaldig användning och vi vuxna får inte i onödan låsa oss i våra fördomar om hur möbler 

ska användas (a.a. s 22). Graden av risk som pedagoger vill tillåta i barnmiljön behöver alltid 

vägas mot den säkerhet som barnen kan tillägna sig själva genom miljön (a.a. s 118). Lundahl har 

också märkt att i stigande ålder tilltalas barnen mer av kaos, mångfald och oväntade 

kombinationer (a.a. s 122). Lundahl skriver också i Berefelts bok Barnens rum (1998) att det finns 

en gemenskap hos alla människor som handlar om att vi har ett behov av en rik och stimulerande 

omgivning. Den omgivande miljön ger barnen stoff till växande och till att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar (a.a. s 37). 

 



 

11 
 

Marjanna de Jong, universitetslektor i pedagogik, skriver artikeln "Rummets grammatik" i 

tidningen Pedagogiska magasinet (2008:1) där hon menar att en del rum kan fungera bra för vissa 

aktiviteter men dåligt för andra, därför kan man aldrig bedöma rum i absoluta termer av bra och 

dåligt. När man planerar är det viktigt med rumsliga variationer för att det ska finnas platser som 

passar alla aktiviteter. Det krävs en medvetenhet hos lärarna om lokalers egenskaper och 

användning, men framförallt måste elever och lärare kontinuerligt delta i demokratiska 

arbetsprocesser kring utformandet av miljön (a.a. s 30f).   

 

Mimmi Palm skriver även hon i Pedagogiska magasinet (2008:1) om en skola där man låter eleverna 

vara med och ta fram förslag för förändringar i miljön. Det hela är ett projekt som bland annat 

Alan Schürer från handelshögskolan i Stockholm satt igång. Schürer menar att man kan måla om 

hur fint som helst, men om inte eleverna har någon relation till miljön bryr de sig inte om den 

(a.a. s 57). 

 

4.2.2 Barns inflytande  

Eva Johansson professor i pedagogik med lång erfarenhet av studier om barn skriver i Pedagogisk 

forskning i Sverige (2003:1-2) artikeln "Att närma sig barns perspektiv" om "Human becomings" 

och "Human beings". Detta menar Johansson är två olika sätt att se på barn. Med "Human 

becomings" menar man att barn är mer ofullkomliga än vuxna. Med synsättet "Human beings" 

menar man att barn är medmänniskor med intentioner och förmåga till mening. Har vi 

utgångspunkten i barn som "Human becomings" blir barndomen en brist och något som måste 

åtgärdas genom utveckling och socialisation. Barnen blir enbart representanter för sin ålder där 

deras uttryck tolkas som tecken på en viss ålder. Kön, familjetillhörighet och personlighet tonas 

ned. Har vi utgångspunkten i barn som "Human beings" antas barnen i hög grad vara delaktiga i 

en livsvärld som barn och vuxna delar på. Det är den gemensamma världen som utgör främsta 

inspirationskällan för barnens aktiviteter med varandra (a.a. s 47). 

 

Elisabet Doverborg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande vid Göteborgs universitet och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid 

Göteborgs universitet (2012) menar i sin bok Att förstå barns tankar - kommunikationens betydelse att 

"Om man är intresserad av hur barn förstår sin omvärld, hur de tänker och funderar, faller det sig 

naturligt att samtala med dem för att få veta hur de upplever sin omvärld" (a.a. s 6). 
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5 Syfte och frågeställning 

Syftet med min undersökning är att få en förståelse för barns inflytande av den pedagogiska 

inomhusmiljön i förskolan. Både föremål och rumsliga aspekter är i fokus. Syftet är att få en 

bredare syn på dels hur barnen ser på inflytande över inomhusmiljön, dels hur lärarna ser på sin 

egen insats kring barnens inflytande över inomhusmiljön. 

 

Frågeställningar: 

 Hur ser barn och vuxna på inomhusmiljön? 

 Vad är viktigast för barnen i inomhusmiljön? 

 Vad har barnen för möjlighet till inflytande över inomhusmiljön? 

 På vilket sätt fångar lärarna upp barnens idéer och intressen för inomhusmiljön? 

 

6 Metod  

I detta kapitel kommer den metodteori jag grundar studien på att presenteras. Jag kommer också 

att motivera valen av observation och intervju samt förklara hur jag gått tillväga för att 

genomföra studien och bearbetat materialet. Slutligen berörs även etiska aspekter och studiens 

giltighet och tillförlitlighet.  

 

6.1 Metodteori  

Denna undersökning är en kvalitativ fallstudie vilken genomförts på en förskoleavdelning i 

Mellansverige. Syftet var att få en djupare förståelse för hur barn upplever och reflekterar över 

inomhusmiljön och vad de anser om vilka som beslutar om regler, hur inomhusmiljön ska se ut 

och hur de själva anser att de kan påverka sin vardag. För att få reda på hur lärarna hanterade 

barnens inflytande och hur de såg på inomhusmiljön valdes även lärare från förskoleavdelningen 

ut att delta i undersökningen. Alan Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2008) att 

kvalitativa forskare ofta sysslar med målinriktade eller målstyrda urval vilket innebär att urvalet 

inte sker slumpmässigt utan individerna väljs för att de har direkt anknytning till 

forskningsfrågorna som har formulerats (a.a. s 350).  

 

Rober Yin skriver i sin bok Fallstudier: design och genomförande (2007) att fallstudier generellt sätt är 

den metod som föredras när frågor om "hur" och "varför" ska besvaras (a.a. s 17). Vidare skriver 

Yin att fallstudier är att föredra när man vill studera aktuella händelser samtidigt som man inte 

kan påverka de relevanta beteendena (a.a. s 25). Nationalencyklopedin definierar fallstudie på 
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följande vis "En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen - t.ex. en individ 

eller en grupp [...] och används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland 

även för att illustrera eller stärka hypoteser" (www.ne.se). Christer Stensmo definierar i boken 

Vetenskapsteori och metod för lärare (2002) en fallstudie som en studie av en instans, grupp, i 

handling. Stensmo menar att en fallstudie är ett väl avgränsat fall där man vill skildra något man 

önskar veta mer om. Fallstudier avgränsas och bland annat kan avgränsningen ske genom att man 

fokuserar på aktörerna, alltså några personer som är intressanta ur någon aspekt (a.a. s 68). 

Stensmo menar också att: "Fallstudien är en tät detaljrik och jordnära beskrivning, där 

komplexiteten i den mänskliga verksamheten som studeras tydligt framgår" (a.a. s 69). Yin (2007) 

menar att det viktigaste steget i en fallstudie är att definiera forskningsfrågorna eller 

problemformuleringarna som det också kallas. Därför bör man vara tålmodig och ägna gott om 

tid till detta moment (a.a. s 24). Med detta i åtanke övervägde jag att genomföra observationer 

som del av metoden. 

 

6.1.1 Observation som metod 

Observationerna som gjordes i denna studie handlade om att förbereda inför kommande 

intervjuer och problemformuleringar. Patel och Davidson menar i sin bok Forskningsmetodikens 

grunder (2003) att observationer ofta används för att få se händelser och beteenden som sker i 

verkliga situationer och som sker här och nu (a.a. s 87f). Som metod är observationer till för olika 

ändamål. Patel och Davidson menar att det främsta syftet med observationer är när de 

förekommer bland så kallade explorativa undersökningar. Observationernas kunskaper vid 

sådana tillfällen lägger grunden för vidare studier där andra tekniker för att samla information 

förekommer (a.a. s 88). Patel och Davidson förklarar också hur man kan skilja på två huvudtyper 

av observationer. Där den ena använder sig av ett förutbestämt observationsschema och den 

andra inte följer något schema eftersom målet med denna typ av observation är att samla in så 

mycket information och kunskap som möjligt (a.a. s 89). Patel och Davidson lyfter också det 

faktum att observationer ofta används som kompletterande hjälp när informationen samlats in 

med andra metoder (a.a. s 88).       

 

6.1.2 Intervjuer som metod 

Valet att använda intervjuer som metod var för att få en djupgående förståelse för just denna 

förskoleavdelnings tankar krig barns inflytande över inomhusmiljön. Jan Trost menar i sin bok 

Kvalitativa intervjuer (2005) att om man vill förstå människors sätt att resonera och reagera eller att 

särskilja varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie med intervjuer rimlig. Det handlar 

om att man vill förstå människors tankar och hitta mönster (a.a. s 14). Trost hävdar också att 
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intervjuaren ska sträva efter att få svar på frågan hur och inte på frågan varför. Meningen är att 

intervjuaren skall försöka förstå den intervjuades tankar, känslor och sätt att agera på (a.a. s 33) 

Trost diskuterar begreppet standardisering och menar att det handlar om i vilken grad frågorna 

och intervjusituationen är densamma för alla intervjuade. Han påpekar också att låg grad av 

standardisering innebär att man rättar sig efter den som intervjuas, frågeordning och språkbruk 

kan variera (a.a. s 19).  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (se ovan s. 11) menar i sin bok Att förstå barns tankar - 

kommunikationens betydelse (2012) att det är viktigt att välja en lugn plats för intervjun. Detta för att 

barnen ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. Viktigt är också som Doverborg och 

Pramling Samuelsson påpekar att allt tekniskt fungerar och att eventuellt material finns på plats 

från början (a.a. s 26). Trost (2005) menar att de flesta barn tycker om att rita, vilket man kan ta 

tillvara på i intervjuer med barn (a.a. s 39). Trost menar att när man intervjuar barn handlar 

mycket om att skapa motivationen hos barnen (a.a. s 38). Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012) menar att tidpunkten när intervjuerna genomförs är mycket avgörande när det gäller barn. 

Ett barn som är trött, hungrigt eller blir avbruten i leken är svårare att motivera och intressera 

(a.a. s 27). 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att det är en fördel att spela in intervjuerna 

eftersom de menar att det är så gott som omöjligt att föra anteckningar samtidigt som intervjun 

pågår (a.a. s 27). Trost (2005) diskuterar fördelar och nackdelar med att spela in intervjuerna och 

menar att en fördel är att man inte går miste om något som sägs och man kan lyssna på det om 

och om igen. Dessutom kan man som intervjuare lära sig av sina misstag och av det som gjordes 

bra. En nackdel är att det är ett tidskrävande arbete att transkribera inspelningarna (a.a. s 54). 

 

6.2 Genomförande 

Patel och Davidson (2003) menar att det är av största vikt att klargöra syftet med intervjun tidigt i 

mötet med den som kommer att intervjuas (a.a. s. 70). Innan studien påbörjades kontaktades 

förskoleavdelningen som skulle delta i undersökningen och informationspapper gick ut till 

berörda föräldrar med barn i förskolan (se bilaga 1) och berörda förskollärare (se bilaga 2). 

Kontakt med förskolans förskolechef förekom även det som ett steg i godkännande om att 

genomföra denna studie. Tanken med att i ett tidigt skede gå ut med information om studien var 

för att få klargöra studiens syfte och vad ett deltagande skulle innebära.  
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6.2.1 Urval  

Valet av förskola och avdelning baseras på vilken praktikplats som jag haft under min tid på 

lärarutbildningen. Jag ville genomföra undersökningen på en plats där jag redan kände barnen 

och förskollärarna (i fortsättningen kommer jag benämna förskollärarna med lärare) för att 

underlätta kontakten med framförallt barnen.  

 

Förskolan ligger i ett bostadsområde i en mindre stad i Mellansverige och på förskolans avdelning 

finns barn mellan tre och fem år. Urvalet av barn skedde i huvudsak genom att fokusera på de 

barn som under intervjuveckan skulle finnas på plats. Tio barn fick information om deltagande i 

studien och av dessa tio barn blev det tillfälle att intervjua åtta av dem. Av de intervjuade barnen 

var två barn nyss fyllda fyra år och sex barn var fem år. Två av de tre verksamma lärarna på 

avdelningen intervjuades, den ena läraren har en bakgrund som barnskötare och den andra som 

förskollärare. Båda är kvinnor och har en lång bakgrund inom yrket.  

 

Inomhusmiljön i förskolan har följande rum som berörs i denna studie; dockrummet, bilrummet, 

dansrummet och vilorummet. Valet att fokusera på dessa rum skedde genom de rum som barnen 

i intervjuerna refererade till som sina favoritrum. Främst diskuteras dockrummet och bilrummet 

eftersom flest barn beskrev dessa rum som sina favoritrum. Dockrummet är inget egentligt rum 

utan avskärmas genom användande av två större skärmar. Där finns en leksaksspis och 

leksaksdiskho för barnen att leka med samt kastruller, tallrikar, glas, mat och annat tillbehör till 

ett kök. Det förekommer också bord och stolar av mindre storlek, dockvagn, dockor, byrå med 

dockkläder och andra rolleksaker. Bilrummet finns i samma rum som avdelningens köksdel. På 

golvet ligger en stor bilmatta och på en låg hylla finns olika bilar, garage och duplo att bygga med. 

Längs ena väggen finns det en planka som föreställer bilväg. Dansrummet är ett ganska tomt 

rum. Längs ena väggen står en soffa och vid andra väggen finns ett lågt bord som agerar scen. 

Mitt emot scenen täcks hela väggen av en stor spegel. I rummet finns också en del 

utklädningskläder och en CD-spelare. Vilorummet består av en rund mjuk matta på golvet och 

längs båda väggarna finns hyllor med böcker på. Fotografier från en del av interiörerna visas i 

Resultatkapitlet s. 29 

  

Förskoleavdelningen är tänkt att ha plats för tjugo barn och vid genomförandet av studien var 

avdelningen fulltaglig. 
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6.2.2 Genomförande av observationer 

Syftet med observationerna var att få en inblick i det ämne denna studie skulle handla om och 

därför gick jag som observatör in i rummen utan förutfattade meningar. Målet var att försöka se 

allt ur ett neutralt perspektiv. Detta skulle som Patel och Davidson nämner vara ett första steg, en 

förstudie, till den undersökning som skulle genomföras. Syftet med observationen var att få 

tillräckligt med kunskap för att kunna utforma mina frågeställningar och senare även 

intervjufrågor. Observationen genomfördes i två olika rum, i varje rum ägnandes ungefär trettio 

minuter åt observation. Anteckningar fördes löpande under dessa båda observationer. Saker som 

antecknades var bland annat hur barn agerade med andra barn i leken, hur förskollärarna bemötte 

barnens förslag och hur lärarna och barnen agerade i den miljön som de befann sig i.  

 

Observationen mynnade ut i intervjufrågor för förskollärarna (se Bilaga 3a) och intervjufrågor för 

barnen (se Bilaga 4). 

  

Fotografier togs också som kompletterande data i studien. Ett urval av bilderna presenteras under 

avsnitt 7.5 Förskolans rum i bilder. Bild 6 togs av personal på förskolan och övriga bilder är tagna 

av författaren till denna uppsats.  

 

6.2.3 Genomförande av intervjuer 

Under en veckas tid genomfördes sammanlagt tio intervjuer. Jag använde mig av de råd som 

Trost ger kring intervjuer och baserade valet att intervjua både lärare och barn på att det skulle ge 

en bredare syn på barnens inflytande över inomhusmiljön. Alla intervjuer har skett individuellt, 

alltså jag har intervjuat barnen var för sig och lärarna var för sig.  

 

Trost förklaring till begreppet standardisering har varit viktig i intervjuprocessen. Det ska 

poängteras att intervjusituationerna har varierat i utformningen, detta anser jag skett för bästa 

möjliga resultat. För lärarnas del var både rum och frågeställningar de samma vilket innebär att 

deras intervjuer hade en hög standardisering. Medan barnens intervjutillfällen såg olika ut 

beroende på dag och vilka barn som intervjuades. Med de yngre barnen användes ett till viss del 

annat språk än för de äldre. Ett exempel på detta är begreppet regel som förekom i flera av 

intervjufrågorna för barnen. Detta begrepp upptäckte jag var obegripligt för vissa av barnen. Jag 

valde då att göra en omformulering av frågan. Istället för att fråga vilka regler som fanns i 

bilrummet frågade jag om det fanns saker som de inte fick göra i bilrummet och om det fanns 

saker de fick göra där. Men viktigt är att påpeka att alla barn har fått samma frågor om än 

formulerade på olika vis för att det skulle passa dem. 
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Eftersom Doverborg och Pramling - Samuelsson menar att planering och förberedelse är A och 

O när man intervjuar barn har detta varit viktigt för mig. Inför varje ny dag under intervjuveckan 

plockades det material ut som behövdes och beroende på var barnen på förskoleavdelningen 

redan befann sig i leken valdes mellan två olika rum för intervjuerna. Dessa rum är sparsamt 

möblerade och få leksaker finns där som kan dra barnens uppmärksamhet från 

intervjusituationen. Doverborg och Pramling - Samuelssons poängtering kring vikten av tidpunkt 

för intervjuer har också beaktats. Detta har inneburit att intervjuernas tillfällen skett vid olika 

tidpunkter och för mig som intervjuare har det varit viktigt att etablera en kontakt med barnen 

innan, varit med i deras lek och pratat om intervjun innan den genomförts. Barnen har även fått 

leka klart och tillfälle att avsluta andra aktiviteter, allt för att intervjuerna skulle ske på deras 

villkor. För att locka barnen med något som ofta intresserar barn har jag valt att ta till mig av 

Trosts råd om att låta barn rita vid intervjuer. Vid sista intervjufrågan fick barnen möjlighet att 

rita hur deras favoritrum skulle se ut. Sju av de åtta barnen valde att rita.  

 

Valet gjordes att göra ljudinspelade intervjuer med barnen. Från tidigare undersökningar där jag 

intervjuat barn har jag erfarenhet av att det är mycket svårt att anteckna samtidigt som kontakten 

med barnen måste upprätthållas och deras intresse inte får försvinna. Detta var en av 

anledningarna till att intervjuerna spelades in. Även nackdelarna som Trost nämner har tänkts 

över i denna studie, men trots det arbete som ligger bakom att skriva rent inspelade intervjuer 

vägde ändå fördelarna in mer. Att kunna koncentrera sig på barnen var värdefullt och för mig 

som intervjuare något att prioritera. Lärarnas intervjuer spelades dock inte in. Dels för att spara in 

tid när det gällde transkribering. Dels för att jag fick uppfattningen av att detta skulle ha påverkat 

lärarna negativt då de redan innan intervjuerna var nervösa. Dessutom har jag genomfört 

intervjuer med vuxna tidigare utan att göra ljudinspelningar vilket jag alltid tyckt fungerat bra.  

 

Efter en genomgång av mina intervjuer och av tidigare forskning jag studerat insåg jag att det 

fanns en fråga som saknandes och som kändes relevant för diskussionen och studiens slutsats. 

Jag mailade, berörda lärare, en önskan om att få ställa ytterligare en fråga. Frågan (se bilaga 3b) 

togs via mail för att underlätta för lärarna och mig själv när det gällde tidsåtgång. På grund av 

sjukdom hos den ena läraren och en längre ledighet har enbart en av lärarna besvarat denna fråga. 

      

6.2.4 Bearbetning av material  

Patel och Davidson (2003) menar att när en kvalitativ undersökning genomförs är oftast det 

material som ska bearbetas och analyseras en text av något slag (a.a. s 119). I denna studie fanns 
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åtta intervjuer med barn som transkriberats och som jag sedan för min redovisning skrev 

samman till en sammanhängande text vilken utgick från varje intervjufråga. De två intervjuerna 

med lärarna har efter att de renskrivits var för sig skrivits in i uppsatsen. Under arbetets gång har 

litteratur lästs, tolkats och tillämpats på mina egna resultat. Trost (2005) menar att det som 

utmärker forskning är kreativitet och nyfikenhet. Han menar att i kvalitativ forskning kan man se 

nyfikenheten och kreativiteten som ett måste. Kreativiteten vid tolkningsarbetet är betydelsefullt 

och nödvändigt (a.a. s 126). Det är det som har lett denna studie, min egen nyfikenhet och 

spontana kreativitet inför problem som dykt upp.     

  

6.3 Etiska överväganden 

Innan studien genomfördes har forskningsetiska anvisningar från Högskolan Dalarna gåtts 

igenom (www.du.se). Inga namn på någon av deltagarna i intervjuerna kommer att presenteras, 

inte heller ortnamn eller förskolans namn. I den mån namn måste anges kommer detta göras 

genom exempelvis "Barn 1" och "Lärare 1". Allt för att göra deltagandet i studien så anonym som 

möjligt. 

 

Även hänsyn till de forskningsetiska principerna som är framtagna av Vetenskapsrådet och som 

gäller för humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning har genomgåtts (www.liu.se). I 

Forskningsetiska principer av Vetenskapsrådet står det att "inför varje vetenskaplig undersökning 

skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot 

möjliga risker i form av värdet av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person (a.a. s 5)." Jag har 

reflekterat över möjligheten att uppgiftslämnarna kan ta skada av resultaten och kommit fram till 

att mina resultat inte är något som kan skada eller på annat vis ge negativa konsekvenser för de 

inblandade.  

 

Det finns också fyra huvudkrav som tas upp i skriften från vetenskapsrådet, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet säger följande:  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta (a.a. s 7).  
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Med samtyckeskravet innebär det att forskaren ska inhämta samtycke från uppgiftslämnare och 

vårdnadshavare till uppgiftslämnare om personen är under 15 år. Vidare säger samtyckeskravet 

att uppgiftslämnarna ska ha klart för sig innan studien börjar att de när som helst kan avbryta 

utan vidare konsekvenser. Det ska heller inte finnas något beroendeförhållande mellan 

uppgiftslämnare och forskare (a.a. s 9f). Detta har skett genom de informationsbrev som gått ut 

till berörda lärare och berörda barn med föräldrar. Barnen har också haft chansen att säga ja eller 

nej vid förfrågan om att ställa upp på en intervju.  

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt vetenskapsrådet att uppgifter från alla och om alla i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna ska förvaras på ett sådant vis 

att inga obehöriga får tillträde till dem (a.a. s 12). Genom att inte spara inspelningar längre än tills 

studiens slut och inte använda några riktiga namn på vare sig barn, lärare, förskola eller ort skapas 

största möjliga anonymitet. 

 

Det sista huvudkravet är nyttjandekravet vilket beskrivs av vetenskapsrådet som att de uppgifter 

som samlats in av enskilda för forskningssyfte får inte användas för kommersiella syften (a.a. s 

14). De som deltar i studien är medvetna om vilka som har tillgång till materialet innan studien 

färdigställs och i och med godkännande av att delta godkänner de även detta. Självklart är det 

inga utomstående som får ta del av materialet.  

 

6.4 Reliabilitet och Validitet 

Patel och Davidson (2003) beskriver begreppet reliabilitet som tillförlitlighet. Alltså studiens 

tillförlitlighet. I undersökningar där standardiserade intervjuer förekommer är tillförlitligheten 

beroende på intervjuarens förmåga att bedöma och tolka intervjusvar. För att kontrollera 

reliabiliteten menar Patel och Davidson att man kan "spara" verkligheten genom att till exempel 

spela in ljud (a.a. s 101). Jag anser att jag gjorde rätt val när jag valde att spela in barnens 

intervjuer, det gav mig möjligheten att återkomma till deras svar. Dessutom gav det mig 

möjligheten att återge deras svar korrekt. Jag som inte är en erfaren intervjuare kan mycket väl ha 

bidragit till feltolkningar och sämre förmåga att bedöma. Men något som jag anser stärker mitt 

arbete var att jag redan innan kände barn och vuxna väl och hade inga problem med att prata 

med dem och de hade inga problem att prata med mig. Barnen deltog alla frivilligt i intervjuerna 

och uppförde sig som i vilken tidigare situation som helst när jag arbetat med dem. Detta vill jag 

påstå bidrar till tillförlitligheten i deras svar, de kände sig hemma med mig närvarande och de 

verkade i mina ögon svara helt uppriktigt det de kände och tyckte. Barn är dock alltid barn och 
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lever mycket här och nu därför vill jag mena att deras svar naturligt kan variera från dag till dag 

vilket är bra att ha i åtanke när man intervjuar barn. Patel och Davidson diskuterar också 

begreppet validitet. Validitet innebär giltighet och då menas studiens giltighet. Författarna 

påpekar att i en kvalitativ studie handlar giltigheten om hela forskningsprocessen från dess början 

till den slutgiltiga produkten (a.a. s 102). Studiens giltighet påverkas av olika faktorer som 

exempelvis hur väl forskaren kunnat studera det som var tänkt att studera från början och hur väl 

forskaren lyckats samla på sig underlag för att göra trovärdiga tolkningar av materialet (a.a. s 103). 

Meningen med studien från början var att enbart studera en avdelning som "fall" för att se hur 

barnens inflytande över inomhusmiljön fungerade där (se mer om fallstudie i avsnitt 6.1). 

Avsikten har aldrig varit att jämföra någon avdelning med någon annan inte heller har avsikten 

inneburit att jag skulle dra några generella slutsatser om exempelvis kommunens förskolor eller 

Sveriges förskolor. Med detta sagt påstår jag att denna studie har hög validitet. Jag har intervjuat 

nästan halva barngruppen, pojkar, flickor, yngre och äldre barn och två av tre lärare. Jag anser 

mig ha skapat ett gediget underlag med forskning och annan relevant litteratur för att kunna sätta 

mig in i och tolka denna studies egna material. I avsnitt 9.2 förs ytterligare tankar som led i 

arbetets metoddiskussion.   

      

7 Resultat  

Under denna rubrik kommer jag att presentera de empiriska data jag fått fram genom två 

observationer (från samma förskola) och tio intervjuer (varav åtta med barn och två med lärare). 

Det beskrivs enligt följande struktur: Observationstillfällena beskrivs separat. Alla barnintervjuer 

kommer jag att presentera tillsammans, fråga för fråga, och lyfta det väsentliga från varje intervju. 

Lärarnas intervjuer kommer istället presenteras var för sig, dock sammanfattande och inte utifrån 

varje fråga. Jag har även dokumenterat miljön på förskolan genom bilder vilka kommer 

presenteras sist i resultatdelen.  

 

7.1 Observationerna 

Här kommer jag att presentera de observationer som genomfördes på förskoleavdelningen som 

ett led i processen att skapa relevanta frågeställningar och intervjufrågor. 

  

7.1.1 Observationstillfälle 1  

I rummet som observationen genomförs i pysslar tre barn vid ett av matborden, vid ett annat 

matbord sitter en lärare med pappersarbete och vid samma bord leker ett barn med lego. En 

annan lärare sitter framför datorn och arbetar och har ryggen vänd mot övriga rummet. Ett barn 
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står och väljer lekkort (kort med olika lekar, som visar dockrummet, spel, pärlor och så vidare). 

Sammanlagt finns två lärare och fem barn i rummet. De båda matborden som finns i rummet är 

fyllda med olika saker och det ser ut som att aktiviteterna pågått en längre stund när jag kommer 

in.    

 

Två barn leker med lego vid ett av matborden. Den ena av de två barnen kommer något senare 

till bordet vilket innebär att det första barnet redan plockat på sig alla byggda bilar och andra 

föremål. Det andra barnet som kommer och vill vara med får vara med för det första barnet men 

får inte ta del av några av de färdigbyggda föremålen. De båda barnen börjar diskutera och bråka 

om vem som ska ha vad, det andra barnet vill också få leka med några av de färdigbyggda bilarna. 

Läraren som sitter vid bordet lägger sig inte i men tittar ändå med jämna mellanrum mot barnens 

håll. Ett tredje barn vid bordet intill har sett och hört och vill hjälpa till. Det tredje barnet 

förklarar och visar hur de två första barnen kan dela upp bilarna och de andra byggda föremålen 

emellan sig så att de får lika många. Men det första barnet som har alla saker för tillfället blir inte 

nöjd, det tredje barnet förklara tålmodigt om och om igen utan att det första barnet bryr sig. 

Tillslut säger läraren åt det tredje barnet att strunta i dem och att barnet i alla fall försökte hjälpa 

dem. Läraren försöker istället hjälpa barnen genom att leda diskussionen och ifrågasätta och 

komma med förslag. Inget påverkar det första barnet och till slut ger även läraren upp. När 

barnen är själva vid bordet tar det första barnet med alla saker initiativ till att utgå från det tredje 

barnets förslag och delar upp sakerna, till sin egen fördel, men de båda barnen blir nöjda och 

leker nu tillsammans.  

 

Några andra barn i samma rum vill leka i ett av rummen där två barn redan är i gång med en lek 

och frågar lärarna om de kan gå dit. Lärarna svara med att det är fullt i rummet och att barnen får 

hitta på något annat. Barnen skickas till lekkorten som ligger framme på ett bord.   

 

7.1.2 Observationstillfälle 2 

I rummet som observationen genomförs i leker tre barn med duplo vid ett bord. I dockrummet 

leker två barn och vid matbordet sitter två barn och spelar spel. Sammanlagt finns sju barn i 

rummet men ingen lärare är närvarande. Längs med ena väggen i rummet finns hyllor och 

framför hyllorna står rummets enda matbord. I ett av rummets hörn har det skapats ett så kallat 

"rum i rummet" genom att dockrummet avskärmats med skärmar. I övrigt finns ett bord att leka 

vid och ett litet skåp med leksaker på samt stort golvutrymme för lek.   
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Tre barn leker med duplo (större legobitar). De bygger höga torn på ett lekbord (normalhögt 

matbord) i rummet och når snabbt en höjd vilket innebär att de inte kan bygga högre. Ett av 

barnen föreslår då att de kan kliva upp på bordet för att nå högre. Men direkt talar ett av de andra 

barnen om att det får man inte, stå på bordet. Samtidigt tittar barnet direkt på mig med en 

frågande blick. Jag svarar inget utan fortsätter observera leken. Barnen bygger nya torn om och 

om igen eftersom tornen rasar och drar sig närmare och närmare att kliva på bordet. 

 

Barnen som nyss spelade spel springer nu runt i lekrummet och verkar vara mitt emellan olika 

lekar. Lärarna är på barnen på en gång och säger åt dem att de måste hitta på något att göra, de 

kan kanske sätta sig ner och spela spel, rita eller pyssla med något. Dessa barn hänvisas även de 

till lekkorten.   

 

Några andra barn kör runt de mindre stolarna från dockrummet på golvet och är mitt uppe i en 

lek som utgår från dockrummet. Läraren som ser dem påpekar direkt för barnen att stolarna är 

till för att sitta på och inget att leka med.     

  

7.2 Barnens intervjusvar    

Sammanlagt besvarade dessa åtta barnen tolv frågor var, dessa frågor var det samma för alla, 

dock har språkliga formuleringar skiftat mellan barnen (se metodavsnittet 6.2.3). Frågorna 

presenteras i sin helhet i Bilaga 4.  

 

7.2.1 Samlade svar fråga för fråga 

 
1. Vilket rum tycker du bäst om att vara i på förskolan? 

Varför då? Vad brukar du göra där? 

Barnens svar varierar en del och av de svar som förekommer kan konstateras att en del rum 

utelämnas helt och hållet bland barnens svar. Tre av de åtta barnen svarar att de helst är i 

dockvrån och att det är det rummet som de gillar att vara i mest. Två barn svarar dansrummet 

och två barn svarar vilorummet. Endast ett barn svarar bilrummet. Utpekande svar på frågan 

varför de valt de rum de valt är bland annat som Barn 1 säger: "Hm måste tänka efter lite, här 

inne i vilorummet. För här inne är det mysigt, jag brukar titta i en bok och inte göra någonting". 

Om dockvrån säger Barn 2 följande: "dockvrån för där finns det så himla mycket leksaker!" Ett 

enklare svar på frågan kanske Barn 3 ger när denne svarar "därför att jag tycker om att leka med 

bilar".  
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2. Vad får man leka för något i dockrummet? 

Det mest förekommande svaret bland barnen var att man kan leka med dockor i dockrummet. 

När frågan om man kan leka något mer varierar svaren lite och alla svar är inte lika självklara som 

andra. Bland annat svarade barnen att man kan leka "Mamma, Pappa, Barn", att man kan leka 

med skedar och kastruller, man kan leka bebis och hund. Flera av barnen nämner familjeleken 

och lyfter även att man kan vara en hund. Några av barnen menar också att man kan spela spel 

och pussla i dockvrån. Barn 4 svarar: "roliga grejer".  

 

3. Vilka regler finns det i dockrummet? Hur bestäms reglerna? Är alla regler bra? 

Två av barnen menar att det inte finns några regler medan sex av barnen hävdar att det finns 

regler. Vad reglerna är varierar däremot mellan de olika barnen. Barn 1 menar att man inte får 

springa omkring eller skrika. Man får bara göra lugna saker. Barn 5 säger att man måste sitta still 

och inte kasta saker. Andra regler är att man inte får putta saker, leka hårt med leksakerna, man 

får bara vara tre stycken i dockvrån och man får inte bråka om dockorna. Frågan på hur reglerna 

bestämts besvaras med antingen att fröknarna bestämt det eller att barnen inte vet hur reglerna 

kom till. Fyra av de sex barn som svarat att det finns regler svarar också att reglerna är bra till 

exempel svaras det att det är bra för att man inte ska få ont i öronen eller snubbla. Ett annat svar 

som kommer på frågan om reglerna är bra är att barnen kan bli platta om något ramlar på dem.   

 

4. Vad får man leka för något i bilrummet? 

Alla barnen svarar att i bilrummet får man leka med bilar. De flesta barnen säger också att det är 

det enda man kan leka med i bilrummet. Barn 6 svarar att i bilrummet kan man också leka med 

duplo och Barn 4 svarar att man kan leka med småklossar (förmodligen duplo, min tolkning) och 

Barn 7 menar att man kan leka med lego i bilrummet.  

 

5. Vilka regler finns det i bilrummet? Hur bestäms reglerna? Är alla regler bra? 

Sju av barnen svarar att det finns regler i bilrummet och ett av barnen svarar att det inte finns 

regler i bilrummet. Reglerna är många, man ska köra försiktigt med bilarna, inte köra hårt med 

bilarna, inte springa i bilrummet, inte låta så mycket, man får vara två eller tre stycken i bilrummet 

och inte kasta bilarna. Barn 2 svarar att man inte ska köra hårt med bilarna för de kan gå sönder 

då, men säger också att de inte brukar köra så försiktigt när de leker. Fyra av de sju barn som sagt 

att det finns regler svarar att fröknarna bestämt reglerna. Ett barn namnger en specifik fröken 

som den som bestämmer reglerna. De andra tre barnen vet inte vem som bestämt reglerna. Barn 
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1 säger att alla regler är bra och Barn 2 säger att reglerna är bra för de vill ha kvar sina bilar. De 

andra barnen svarar inget på frågan om reglerna är bra eller inte.  

 

6. Vad kan man använda en stol till? 

Alla barn utom ett svarar att man kan sitta på stolen, det sista barnet svarar att man kan äta med 

stolen (sitta på, min tolkning). Andra saker som barnen menar att man kan använda en stol till är 

att klättra på den, göra tåg, nå något högt, sitta och äta mat, bygga koja med, bygga buss, leka bil, 

bära stolen på ryggen. Två av barnen säger att det enda man kan använda stolen till är att sitta på  

 

7. Vilka regler finns det kring stolen? Hur bestäms reglerna?  

Tre av de åtta barnen säger att det finns regler kring stolen och menar att man måste sitta still på 

stolen för att man inte ska ramla av. Man får inte heller springa runt stolen för då kan man snava 

på den. Ett av barnen menar att man inte kan snurra ihop dem för de är hårda. Barn 2 svarar att 

fröknarna bestämt reglerna. Barn 1 svarar att Gud bestämt reglerna.  

 

8. Vad kan man använda lego till? 

Bygga är det svar som kommer från alla åtta barn. Några av barnen ger också förslag på vad man 

kan bygga; hus, bilar, lastbilar och katter. Ett av barnen svarar också att man kan tvätta lego.   

 

9. Vilka regler finns det kring lego? Hur bestäms reglerna? 

Barn 3 svarar att man inte ska leka hårt med lego och Barn 1 svarar att man inte ska springa på 

lego eftersom man kan halka. Barn 2 säger att man inte får plocka isär de byggda bilarna för de 

vill inte att bitarna ska försvinna och man får inte bita på det. Barn 7 säger att man inte får kasta 

lego på golvet och Barn 4 säger att man bara får vara två eller tre stycken när man leker med lego. 

Här säger två av barnen att de också fått vara med och bestämma reglerna medan ett av barnen 

säger att det är fröknarna som bestämt reglerna.   

 

10. Vilka leksaker leker du oftast med på förskolan? 

Varför då? Vad gör du/ni med de leksakerna 

Lego, bilar, dockorna, rita, väva, sy, pärla, böcker, dansrummet och spela spel är olika saker som 

barnen oftast leker med. De barn som kan tala om varför de helst leker med något svarar att det 

beror på att de gillar något bäst eller att det är det som är roligast. 
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11. Vilka bestämmer var leksakerna ska vara? 

Sex av barnen svarar att det är fröknarna som bestämmer var sakerna ska vara. Barn 5 säger "det 

är fröknarna som bestämmer för de säger mest åt alla barn". Ett barn vet inte vem som bestämt 

det och Barn 2 säger "vi ville att sakerna skulle vara där".  

 

12. Hur tycker du att ett fint och bra rum ska se ut? 

Alla barnen målar teckningar och har många olika förslag. Ett barn vill ha "Hello Kitty" på 

väggarna och ett annat barn vill ha Star Wars - tapeter och döskallemattor och lampor. Ett barn 

vill ha bilar och en säng med blått täcke. Barbiedockor och dockor, böcker och monster är andra 

saker som dyker upp på barnens teckningar. Bilar och lego är också saker som förekommer. 

Bord, stolar, skrivbord, klänningar och ett av barnen vill även ha en dator. Ett av barnen målar 

också rävar och ödlor i en skog.  

 

7.3 Lärare 1 - intervjusvar 

Här kommer Lärare 1:s intervjusvar presenteras. Svaren presenteras inte fråga för fråga, detta på 

grund av att en del av svaren går in i varandra. Jag har därför valt att föra ihop svaren på de 

frågor vars svar liknar varandra. Frågorna presenteras i sin helhet i bilaga 3a och 3b.  

 

Lärare 1 menar att inomhusmiljön är mycket viktig ur ett pedagogiskt perspektiv. Den ska vara 

tilltalande och inspirera barnen att göra det de vill. Meningen är att barnen ska kunna hantera 

miljön själva. De ska alltså kunna vara självständiga i miljön, vill de pussla ska de kunna ta fram 

pussel själva. Materialet ska vara lättåtkomligt. Men, som Lärare 1 påpekar är inte allt framme och 

det handlar om att vissa barn inte kan hantera vissa saker. Som exempel har de barn som inte 

klarar av att hantera saxar på rätt vis just nu och då var vi tvungna att plocka undan dem. Andra 

saker som barnen måste be om är den så kallade 5års pärmen med uppgifter och aktiviteter för de 

äldsta barnen samt tuschpennorna. Visserligen säger Lärare 1 att femårspärmen skulle kunna stå 

framme men menar ändå att det är bäst att den inte gör det eftersom det bara är för de äldsta 

barnen den är menad. 

 

Lärare 1 förklarar också hur de har olika rum för olika ändamål, i lugna rummet förekommer inte 

mycket lek utan där ska man kunna vara och ta det lugnt. Medan till exempel dansrummet är 

gjort för lite mer livade lekar, där får man röra sig mer och låta lite mer. "Vi diskuterar ofta 

inomhusmiljön när vi planerar den pedagogiska verksamheten, då tänker vi igenom rum för rum 

och ser vad varje rum har att tillföra verksamheten" säger Lärare 1   
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Det är mycket lek i inomhusmiljön. Lärare 1 säger att "just nu leker barnen mycket i dansrummet, 

de sjunger, dansar och sätter upp pjäser som de vill att vi andra ska titta på." Sedan tycker hon, att 

barnen leker mycket med de plastklossar förskolan har i olika storlekar. Dessa kombineras i leken 

med plastdjuren och plastdinosaurierna. Barnen bygger hagar och hus åt djuren. Sedan 

förekommer alltid sådana klassiska saker som spel, rita och att sy olika saker som dukar och 

väskor. 

 

Att vi har dockrum och bilrum handlar om, menar Lärare 1, att vi utgår från barnens intressen. 

Det finns ett intresse bland barnen att leka med dockor, leka familj, bjuda på mat och på samma 

vis finns intresset att leka med bilar. Förskolans avdelning är full av olika slags stolar, små och 

stora. Dessa menar Lärare 1 är i första hand något som ska användas för att sitta på vid borden. 

Men som Lärare 1 säger kan barnen också använda den till att bygga tåg och bilar med och de 

står ibland på dem. Men en stol kan vara farlig, den kan ramla över barnen eller med barnen på 

och det har hänt att barn har fastnat i stolen när de vänt på den. "Bäst är nog om man bara sitter 

på stolen" säger Lärare 1. 

 

Lärare 1 anser att barnen får ha inflytande över inomhusmiljön samtidigt som hon menar att 

barnen skulle kunna få ha mer inflytande. "Egentligen, säger hon, skulle väl barnen få vara med 

och välja vad de tycker vi ska köpa in för leksaker till förskolan." Det skulle kunna väcka deras 

intresse för nya saker och det skulle vara intressant att se vad de väljer för spel och liknande. Med 

hjälp av de lekkort som finns på förskolan menar Lärare 1 att barnen ska få vara mer delaktiga i 

verksamheten. Lekkorten syftar också till att stärka samarbetsförmågan mellan barnen och det 

tränar barnen att göra egna val och inte välja utifrån kompisarna förklarar Lärare 1. I och med 

detta kan också nya kamratkretsar skapas. Som det är nu får lärarna kontinuerligt veta vad barnen 

gillar att göra och vad de tycker om att leka med genom barnintervjuer. Dessa genomförs under 

terminerna med alla barn från småbarnsavdelningarna upp till det att de slutar förskolan. Men 

även under de dagliga samtalen med barnen får lärarna, enligt Lärare 1, upp ögonen för vad som 

kan intressera barnen. Lärare 1 har också varit med om att föräldrar under utvecklingssamtal har 

lyft saker som barnen sagt hemma att de vill göra eller leka. Lärare 1 förklarar också hur de 

observerar barnen i deras lek för att få kunskap om vad barnen tycker om att göra. De idéer och 

intressen som barnen har försöker lärarna tillmötesgå fullt ut. Lärare 1 tycker att de gjort det 

mycket bra.  
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När det handlar om att möblera om och förändra miljön hävdar Lärare 1 att barnen visst kan 

ändra om i till exempel dockrummet bara det inte blir farligt för barnen själva eller någon annan. 

Men de kan gärna berätta vad de tänker göra påpekar hon. "Skulle de flytta om matborden och de 

stora möblerna skulle vi säga nej, men i dockvrån kan de ju flytta om även om vi skulle flytta 

tillbaka det sedan så har de ju fått flyttat om en stund" menar Lärare 1.     

 

7.4 Lärare 2 - intervjusvar 

Här kommer Lärare 2:s intervjusvar presenteras. Svaren presenteras inte fråga för fråga, detta på 

grund av att en del av svaren går in i varandra. Jag har därför valt att föra ihop svaren på de 

frågor vars svar liknar varandra. Frågorna presenteras i sin helhet i bilaga 3a och 3b.   

 

Lärare 2 menar att inomhusmiljön är viktig ur ett pedagogiskt perspektiv. "Vi går efter 

barngruppen och vad de är intresserade av." En del saker, menar Lärare 2, måste finnas med i 

inomhusmiljön som bokstäver och siffror. Även ett vilorum tycker hon är bra att ha men annars 

kan man ju göra som man vill och gå efter vad barnen vill. Lärare 2 är ganska ny på avdelningen 

och menar att inomhusmiljön fanns när hon började och hon vet inte riktigt hur man tänkt kring 

utformandet av den. Däremot kan Lärare 2 förklara hur de ändrade bilhörnan som fanns förut till 

ett helt bilrum idag. Hon ansåg att barnen behövde större utrymme för billeken. Dessutom är det 

bra enligt Lärare 2 med ett rum med dörr när billeken drar igång för då kan man stänga om 

barnen och de kan ändå få låta som de gärna vill med bilarna. Även dockrummet förändrades när 

Lärare 2 började på avdelningen eftersom den här barngruppen gärna sjöng och dansande 

behövdes ett större utrymme för det. Men i och med detta fick dockrummet ta smällen och få 

mindre utrymme vilket lärare 2 kan tycka är synd. Lärare 2 berör även den färgmässiga biten och 

menar att hon inte vet vem som tänkt kring den. Hon nämner även att när man arbetat på samma 

ställe i femton-tjugo år blir man nog rätt hemmablind inför miljön. Lärare 2 anser inte att de 

diskuterar inomhusmiljön i samband med planering av verksamheten. Kanske om barngruppen 

förändras väldigt eller om något hänt vilket gör att barnen leker mycket med något annat, till 

exempel dockorna. Men det är ingen punkt som vi återkommer till varje gång.  

 

Enligt Lärare 2 leker barnen mycket mamma, pappa, barn just nu och hund. De leker också 

doktor, med bilarna, tågbanan, dansar och sjunger, skola, ritar, syr, klipper och klistrar och pärlar. 

Att en del av sakerna är placerade så att inte barnen når dem handlar om att vissa barn inte vet 

hur man använder till exempel saxarna och spelen. De yngre barnen leker med spelen och då 

försvinner spelpjäserna och tillbehören och då kan man inte spela spelen längre. Pärlorna och 
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målarfärgen, menar Lärare 2, att hon önskade fanns mer tillgänglig för barnen men tyvärr finns 

det inte plats för det. Dessutom finns det barn som inte kan hantera pärlorna på rätt vis heller. 

CD spelarna som finns på avdelningen är placerade högt upp enligt Lärare 2 för att inte barnen 

ska förstöra den eller att den ska gå sönder på något annat vis.  

 

Att dockrum och bilrum förekommer på avdelningen handlar om att barnen är intresserade av att 

leka med dockor, leka familj, och att leka med bilar. Lärare 2 tror att det kan vara lättare för 

barnen om alla saker finns på ett ställe. Det skulle bli jobbigt i leken om dockkläderna var på ett 

ställe och kastrullerna på ett annat ställe, tror hon. Dockrummet blir som barnens egna lilla hem. 

Men det är klart vill barnen leka med dockorna på borden eller någon annanstans än i 

dockrummet går väl det bra. "Att leka med bilar kräver utrymme därför har vi ett eget rum för 

bilarna." Stolarna på avdelningen kan man använda till mycket. Framförallt används de för att 

sitta på eller stå på för att nå saker menar Lärare 2. Men barnen bygger också tåg och bilar av 

dem, vänder på dem för att leka bilstol eller har dem som frisörsstol. Barnen använder även 

stolarna till att rama in sina lekar med murar. Hon menar att stolarna kan användas till mycket 

bara det inte blir farligt förstås. 

 

Lärare 2 anser att barnen får inflytande över inomhusmiljön. Hon menar att frågar vi dem om 

deras intressen lyssnar vi också på dem. Men en del saker är ändå svåra att genomföra. Genom 

barnintervjuer får lärarna veta vad barnen gillar att leka med och vad det är de vill göra på 

förskolan. Överskolningssamtalen är något som Lärare 2 lyfter som kan hjälpa lärarna att få veta 

vad barnen gillade att göra på småbarnsavdelningarna. Barnen har enligt Lärare 2 fått vara med 

och bestämma hur man ska vara i de olika rummen på avdelningen. Och när barnen började 

prata om att sjunga och dansa mycket fick lärarna försöka fixa en plats för barnen att göra detta 

på. "Vi skulle behöva fler rum menar Lärare 2. Det är mycket pysslande som sker hela tiden 

bland barnen och det vore härligt med ett eget rum för pyssel." Andra saker som lärarna gjort för 

att tillmötesgå barnens intressen är till exempel när dinosaurier var mycket intressant, då lånades 

det mycket böcker från biblioteket om dinosaurier. "Vi försöker göra allt barnen vill." Lärare 2 

nämner aktivitetsrummet (ett större rum som finns mellan två avdelningar och hör till båda men 

som mest används som lagringsutrymme) och påpekar att det vore bra om man kunde göra om 

det till ett kuddrum eller ateljé som båda avdelningarna kunde använda. "Då skulle vi få loss 

varsitt till rum på avdelningen där det idag är målarrum. Men en ateljé skulle behöva vatten och 

ingen vill väl dra in vatten där" menar Lärare 2.  
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Barnen vill inte förändra miljön menar Lärare 2. Men skulle de vilja byta plats på dockrum och 

dansrum skulle väl det gå bra. Samma sak gäller väl leksakerna, "säger de att de vill ha en 

doktorsväska kan vi väl köpa in det." När vi förändrar miljön tycker barnen att det är spännande 

menar Lärare 2. Hon säger också att "först när jag började här såg jag andra saker än vad jag gör 

nu." 
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7.5 Förskolans rum i bilder 

Här kommer ett urval av de fotografier som togs presenteras. Totalt togs sexton fotografier. 

Urvalet visar varje enskilt rum på förskolan och särskilt betydelsefulla föremål för denna studie. 

Bild sex togs av personal på förskolan på uppdrag av mig, övriga bilder har jag tagit själv.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 - Bilrummet. Billeksaker och bänk med diskho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bild 2 - Dansrummet, scenen.           Bild 3 - Dansrummet, CD och utklädningskläder 
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Bild 4 - Dockrummet, skärmas av, av två flyttbara väggar Bild 5 - Stol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 6 - Vilorummet   Bild 7 - Köksbordsstol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 8 - Dockrumsstol  
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att få en förståelse för barns inflytande över inomhusmiljön i 

förskolan. Mitt val var att fokusera dels på hur barnen uppfattar inomhusmiljön och få förståelse 

för barnens inflytande i förskolan angående inomhusmiljön och dels på hur lärarna uppfattar sitt 

eget arbete med barns inflytande. I analys- och diskussionsdelen kommer jag jämföra de resultat 

som framkommit ur intervjuerna mot tidigare forskning och annan litteratur samt Lpfö98/10. 

Hela diskussionen kommer att belysas ur ett postmodernt kunskapsperspektiv.  

 

Det var en intressant upptäckt att barnen svarade både varierat och mindre varierat i de olika 

frågorna. Detta påminde mig om hur olika barn kan vara och är. Samtidigt anser jag att det visar 

på en viss kulturell och social förståelse för vad man ska göra eller hur man ska bete sig i olika 

situationer. Jag menar att barnen i vissa frågor plockade svaren utifrån vad de trodde var det rätta 

svaret medan de i andra frågor svarade utan att först tänka på vad som kunde vara rätt eller vad 

jag skulle vilja höra. Som ett exempel kan tas frågan om vad man gör med lego en fråga som alla 

barnen fick svara på. Alla de åtta barnen svarade utan att tveka "bygga med". Vissa av barnen gav 

förslag på vad dessa byggen kunde föreställa men det självklara var inte vad det skulle föreställa 

eller vad lego kunde bli utan att man bygger med lego. I vissa fall är barn mycket lika varandra av 

olika anledningar, men barn är också individuella människor som inte alls är varandra lika. Jag 

tror inte att det finns en mall för hur barn ska vara, inte heller tror jag att det finns en mall för hur 

förskolan ska utformas. Alla är vi olika, och vi beter oss annorlunda i olika situationer. Som 

Åberg (2009) hävdar har alla barn rätt att förstås på många olika sätt och det finns inte någon rätt 

tolkning av barnen (a.a. s 20). Nordin-Hultman (2006) beskriver det postmoderna 

kunskapsperspektivet och inom vilket tanken om ett universellt barn inte existerar (a.a. s 45). 

Nordin-Hultman menar också att hur vi ser på sexåringar i vår kultur och tid skiljer sig från hur 

andra kulturer och andra tider ser på dem och att varje sexåring skiljer sig från alla andra 

sexåringar är ett faktum (a.a. s 40). Ett annat perspektiv på detta är det som Nordin-Hultman ger 

genom att förklara att orden inte har någon egen betydelse, det är människorna som ger dem 

betydelse (a.a. s 38). Detta lyfter även Foucault (1970). Det postmoderna kunskapsperspektivet 

gör oss införstådda med att inget har en bestämd betydelse och att vad vi anser vara ett normalt 

barn eller vad vi ska göra med lego idag inte behöver ha samma innebörd om en dag, en vecka 

eller tio år. Det är också denna teori som ligger till grund för mina analyser och fortsatta 

diskussioner. Min tanke är att försöka belysa barnen ur olika seenden, och visa hur barnens svar 

och tankar växlar i tid och rum. Inte heller lärarnas svar är något statiskt som aldrig kommer 

förändras. Mitt syfte är att jag vill få förståelse för hur förskolans barn och lärare tänker kring 
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detta just nu och i denna grupp av barn. Detta innebär att när nästa hösttermin börjar och 

barngruppen förändrats avsevärt kommer dessa resultat inte stämma exakt överens längre. Det 

jag menar är att saker och ting förändras även vårt sätt att se på barn och inomhusmiljön och hur 

de ser på oss och inomhusmiljön.  

 

8.1 Lärares förhållningssätt mot barnen 

Det är tydligt för mig utifrån denna studies resultat hur förskoleavdelningens lärare värdesätter 

inomhusmiljön och även låter barnen ta del av beslutsprocesser och liknande för att stärka deras 

inflytande. Båda de intervjuade lärarna har som mål att ge barnen en miljö de själva kan hantera. 

En miljö där saker ska finnas framme och barnen inte ska tvingas be om saker de vill leka med 

eller använda. Davidsson (2008) hävdar att barnen ska ha möjligheten till inflytande över sin 

vardag (a.a. s 38). Westlund (2009) menar att barns möjligheter till inflytande handlar om lärarnas 

inställning och om de vill ge barnen inflytande (a.a. s 127). Genom att ha inställningen som 

lärarna i denna studie har ges barnen enligt mig friheten till inflytande över vad de vill göra. Som 

en av lärarna i studien påpekade, vill barnen pussla ska de själva kunna plocka fram pusslet, Då 

får barnen tillfälle att styra över sin egen vardag som Davidsson (2008) menar är viktigt (a.a. s 38). 

Det jag anser nödvändigt att tänka på är att visa barnen att de får och kan välja själva och styra 

över vad de vill göra på förskolan. Detta är något som barnen i denna studie inte alltid är 

medvetna om enligt mig, men jag återkommer till det senare. Lärare 1 vill ge barnen en 

välkomnande och inspirerande miljö, Lärare 2 menar att en del saker bör förskolans miljö 

innehålla men annars ska barnen få vara med och påverka, deras intressen är det som ligger som 

grund. Återigen viktiga aspekter från båda lärarna för att göra inomhusmiljön öppen för barnens 

eget inflytande.  

 

En annan viktig aspekt i detta är det som Johansson (2003) diskuterar i sin artikel kring 

begreppen "Human becomings" och "human beings" och vilket förhållningssätt lärare tar (a.a. s 

47). Lärarna i denna studie ser, enligt mig, på barnen som medmänniskor och som individer som 

vill, kan och bör få inflytande och ansvar. Det förhållningssätt som lärarna intar ger barnen deras 

rätt till olika saker, som vad de vill leka med och hur de vill leka, och olika mycket inflytande. Ser 

vi på barnen som små varelser som vi vuxna måste lära och socialisera och som inte kan något, 

som "Human becomings", tror jag precis som Johansson att barnens liv blir torftiga. Men har vi 

inställningen att barnen kan och har allt att ge, "Human beings" blir både barnen och lärarnas liv 

rikare och mer intressanta. Även Karlsson (2008) påpekar vikten av lärares förhållningssätt 

gentemot barnen men nämner även hur den fysiska miljön kan ge olika förutsättningar för olika 
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förskolor men att det i grunden handlar om vad lärare gör av miljön och hur de ser på barnen 

(a.a. s 63).  

 

Utifrån ett postmodernt kunskapsperspektiv krävs även vetskapen om att varje barn är olikt varje 

annat barn. Lärarna i studien, har enligt mig, kommit långt när de vill ge barnen rättigheten att 

bestämma över sin vardag själva. Men om man som lärare inte tänker på hur olika barn är 

glömmer man ändå viktiga punkter kring barns inflytande. Med ett postmodernt 

kunskapsperspektiv krävs dessutom en vetskap om hur vi definierar ord och begrepp. Som vi 

kommer se senare i min diskussion saknas förmodligen en del av detta hos lärarna när de ger 

olika svar på frågan kring inomhusmiljöns diskussion. Att diskutera inomhusmiljön ofta eller inte 

ofta och ge barn inflytande kan inte ske utan en diskussion kring vad ofta och inflytande innebär, 

såväl som vad inomhusmiljön innebär. Åberg (2009) menar att allt är föränderligt och det som 

sker i vardagen måste omprövas för att vi tillsammans ska kunna skapa gemensamma tolkningar 

(a.a. s 4). I denna studie har jag gett varsin definition på begreppen inomhusmiljö och inflytande 

men dessa är inga universella och kan därför inte tas som något oföränderligt. I varje förskola, på 

varje avdelning krävs egna diskussioner kring begreppen och orden för att det ska bli begripligt 

för alla där. Dessa definitioner som jag givit kan vara en grund och något att utgå ifrån men inget 

statiskt som ska följas slaviskt.     

 

8.2 Barnens syn på inomhusmiljön 

För barnen på förskolan verkar valet av favoritrum inte vara krångligt. Deras svar är för mig 

naturliga och förståliga. De väljer de olika rummen för att det är roligt att leka där eller för att det 

finns många olika leksaker där, vilket enligt mig måste innebära en rolig lek. Davidsson (2008) 

menar att hur rum möbleras och vilket material som finns tillgängligt är avgörande för vad 

barnen kommer lära, leka och hur de kommer agera i rummet (a.a. s 38). Davidsson menar också 

att rummen talar till barnen utifrån sin inredning och dess leksaker (a.a. s 41). Detta visar även 

barnens intervjusvar. Det rum som flest barn helst väljer att vara i är dockrummet och det är även 

där de flesta leksakerna förekommer (Bild 4). Även bilrummet (Bild 1) är ett rum med relativt 

mycket leksaker men trots detta är det bara ett av barnen som väljer det rummet som favoritrum. 

Detta kan givetvis ha många förklaringar som jag nämnt ovan kan vi inte utgå ifrån att alla barn 

är lika. Varje barn är en egen individ skapad utifrån en mängd företeelser och ska bemötas med 

den attityden, den att barnet har egna åsikter och en egen uppfattning om vad som är roligt. En 

möjlig förklaring kan även vara det som särskilt två forskare jag nämnt i denna undersökning 

hävdar.  
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Davidsson (2008) menar att förskolans rum är laddade med värderingar och bygger på social och 

kulturell information om bland annat regler (a.a. s 38) och Nordin-Hultman (2006) anser att 

förskolerummen ofta är skapta på så vis att föreställningarna om vad barnen ska klara av och inte 

klara av ligger i rummet. (a.a. s 41) En annan vinkel som Nordin-Hultman ger är den om hur rum 

kan ge intrycken av hur barn ska uppfattas och bedömas och hur de bär upp föreställningar om 

bland annat maktrelationerna barn-vuxen (a.a. s 51). En möjlig tolkning blir då att bilrummet ses 

som ett rum där möjligheten till fri lek kanske inte är lika stor som i dockrummet. Dessutom 

kanske föreställningarna om hur lekar i bilrummet ska ske är tydligare för barnen och mindre 

varierande än i dockrummet, vilket leder till att barnen får mindre utrymme för egna idéer. Detta 

stärks även med barnens svar kring vad man kan göra i de olika rummen. I dockrummet nämns 

en rad olika lekar och aktiviteter som att leka mamma, pappa och barn, hund, bebis, laga mat, 

spela spel med mera. Medan det i bilrummet är ett ganska ensidigt svar från barnen, det går att 

leka med bilar. En annan tolkning är den att i bilrummet ligger även köksdelen (Bild 1) en plats 

där förmodligen lärarna vistas en del vilket kan göra att barnen känner sig mindre välkomna där 

eller störda i leken. Maktrelation är en annan där än i dockrummet. Det skulle kunna ses på detta 

vis enligt mig, bilrummet tillhör både barnen och lärarna medan dockrummet endast tillhör 

barnen. Med detta menar jag inte att lärarna aldrig är i dockrummet utan att det är en plats som 

barnen i första hand har övertaget om.  

 

Barnen har heller inga problem att beskriva för mig vilka leksaker de helst leker med. Det är allt 

från bilar till pärlor och från dockor till spel. De leker med dessa saker för att det är roligast, eller 

för att barnen till exempel gillar att dansa. Inget svar är det andra likt vilket visar på den mängd av 

variationer som förskolans lärare och inomhusmiljö ständigt möts av. Barnen har alla olika 

favoritleksaker och dessa behov och önskningar måste lärarna dagligen pendla mellan och även 

tillmötesgå. I Lpfö98/10 står att alla barn ska erbjudas en trygg miljö, och en väl avvägd dagsrymt 

för dem. Miljön ska samtidigt locka till lek och utgå från barnens intressen (a.a. s 6f). Miljön ska 

också vara öppen och inbjuda till lek och lärande (a.a. s 9). Som Nordin-Hultman (2006) menar 

får förskolans pedagogiska rum i egenskap av att vara väldigt homogena svårt att möta barnens 

variation (a.a. s 190). Det krävs stor medvetenhet från lärarna för att hantera detta och 

förmodligen stor kreativitet. Som Lärare 2 säger skulle lite fler rum vara bra eller önskan om att få 

använda det så kallade aktivitetsrummet till annat än förråd som idag men då skulle det krävas 

ombyggnad med mera vilket Lärare 2 tvivlar på att någon skulle genomföra. Trots dessa 

motstridigheter vill barnen ändå leka med olika saker och det går inte, enligt mig, att försöka få 

barnen till att leka och intressera sig av samma saker då barn i naturen är olika varandra. Då blir 
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det som de Jong menar. De Jong (2008) menar att när man planerar är det viktig med rumslig 

variation för att rummen ska passa alla. Det krävs också att lärarna har en stor medvetenhet om 

lokalerna, deras egenskaper och användning. Detta eftersom de Jong hävdar att en del rum kan 

passa för vissa aktiviteter men dåligt för andra. Hon menar att vi inte kan bedöma rum i absoluta 

termer av bra och dåliga rum (a.a. s 30f). Här anser jag att vi som lärare borde ta hjälp av barnen. 

Vi kan samtala med dem, observera dem med mera men jag skulle tro att ingen förstår sig på 

barnens perspektiv på samma vis som barnen själva. Även studier som denna kan hjälpa oss 

förstå vikten av inomhusmiljöer som inte är homogena utan som erbjuder barnen många olika 

möjligheter till lek, lärande och kunskapsbildande. 

 

8.3 Lärarnas syn på inomhusmiljön  

En intressant aspekt i de intervjuer som förekommer med lärarna är deras olika syn på 

inomhusmiljön. Som jag nämnt ovan är det tydligt att båda lärarna är medvetna om vikten av 

inomhusmiljön och dess betydelse. De vill ge barnen en inomhusmiljö där de kan röra sig fritt 

utan att ha behovet av en lärare hela tiden. Men när lärarna talar om hur ofta inomhusmiljön 

diskuteras skiljer sig deras svar avsevärt. Lärare 1 anser att de diskuterar inomhusmiljön ofta och 

att de då går igenom rum för rum i förskolan för att se vad varje rum tillför verksamheten. Lärare 

2 anser att de inte diskuterar inomhusmiljön speciellt ofta, hon menar att det görs om 

barngruppen förändras. Vad som gör att lärarnas åsikter är olika kan ha många förklaringar, en av 

dem kan vara den att Lärare 2 är senare anställd på avdelningen än Lärare 1. Och som Lärare 2 

påpekar blir vi mer hemmablinda för vårt arbete när vi arbetat länge på samma ställe. Det som 

Lärare 2 upplever är mer korrekt än Lärares 1 uppfattning men i och med att Lärare 1 arbetat en 

längre tid på förskolan tror hon och ser hon på ett annat vis. En annan möjlig förklaring kan 

handla om hur vi uppfattar miljön. Diskussionerna kanske förekommer men Lärare 2 uppfattar 

dem inte som miljödiskussioner. Jag anser att det som blir väsentligt i denna situation är att 

lärarna tillsammans diskuterar hur och vad som förekommer i miljödiskussionerna. Det är inte 

bara barnens tankar som behöver specificeras och göras tydliga, även lärarna måste, enligt mig, 

förtydliga sina tankar och åsikter för att alla lärare tillsammans ska kunna skapa sig en gemensam 

bild och komma fram till gemensamma beslut. De behöver inte tycka likadant om saker men de 

måste tillsammans få förståelse för varandras åsikter.  

 

Lärare 1 beskriver hur de planerar inomhusmiljön utifrån de olika rummen. En del rum får agera 

lugna rum och andra rum tillåter mer liv och rörelse. Lärare 2 lyfter viktiga tankar kring varför de 

har dockrum och bilrum. Dels menar både Lärare 1 och Lärare 2 att det finns ett intresse bland 
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barnen att leka med dessa saker och därför har man skapat rummen. Men Lärare 2 anser också 

att dockrummet blir som ett eget litet hem för barnen och det vore jobbigt för barnen, tror hon, 

om leksakerna fanns på olika ställen. Om dockorna låg i en låda och kläderna i ett annat rum. 

Bilrummet ska tillåta mer ljudliga lekar anser Lärare 2 eftersom billekar gärna tenderar att låta lite, 

därför är det viktigt menar Lärare 2 med ett eget rum för denna sorts lek. Då kan man stänga om 

barnen och ge dem chansen att låta utan att störa andra barn. Lärarna, anser jag, har belägg för 

sina åsikter och ger förståliga förklaringar till varför förskolan ser ut som den gör. Björklid (2005) 

menar att den fysiska miljön innebär både förutsättningar och hinder för barns lek. Om barnen 

upplever miljön som otrygg, understimulerande eller otillgänglig utforskar inte barnen den (a.a. s 

169). I och med detta menar jag att vi bör låta barnen delta i utformandet av inomhusmiljön.  

Precis som lärarna gör när de utgår från barnens intressen vilka de får ta del av genom samtal, 

intervjuer, observation med mera. Jag menar inte att lärarna inte gör detta, jag vill bara poängtera 

vikten av att låta barnen delta för hur kan vi vara säkra på att vi verkligen förstår barnen genom 

att tala med dem och titta på dem? Hur skapar vi trygga och stimulerande miljöer för barnen 

enbart genom att prata med dem? Självklart kan de tala om för oss vad som gör dem rädda, vilka 

rum de inte gillar och så vidare men troligtvis förändras detta snabbt. Då anser jag att vi bör ge 

barnen tillåtelsen att förändra sin egen inomhusmiljö tillsammans med lärarna. Barnen förändras 

från dag till dag och de små sakerna märks nog inte alltid av någon annan än barnen. Genom att 

lärarna kliver in med barnen i förändringsprocesserna ges alla möjligheten att säga sitt.  

 

Skantze (1989) menar att vuxna får en överblick över rum enbart genom att se sig om med 

ögonen. Barnen måste undersöka rummen med hela sin kropp och alla sina sinnen (a.a. s 145). 

Det här är av största betydelse när lärarna förändrar inomhusmiljön anser jag. Oavsett om lärarna 

utgår från barnens intressen eller inte när förändringen sker krävs det en förståelse bland lärarna 

hur barnen uppfattar och tar in inomhusmiljön. Som jag diskuterat ovan krävs en trygg och 

stimulerande inomhusmiljö för att barnen ska utforska och utvecklas i miljön. Även här görs 

detta genom att bjuda in barnen, låt dem komma med idéer och ge dem chansen att förklara hur 

de tänker. Genom att barn och lärare utforskar, lär och planerar tillsammans skapas, skulle jag 

tro, en tryggare och mer stimulerande miljö för alla.     

               

8.4 Vem bestämmer, barnen eller fröknarna?  

Arnér (2009) förklarar hur barns tankar måste uppmärksammas mer än vad de gör idag (a.a. s 11) 

Det är lärarnas ansvar att samtala med barnen för att få en förståelse för hur de tänker samtidigt 

som de måste låta barnen få chansen att reflektera över sina egna och andras tankar (a.a. s 18). 
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Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att det bästa sättet att få reda på hur 

barn tänker är att samtala med dem (a.a. s 6). Lärare 1 och Lärare 2 nämner många olika sätt 

vilket ger dem kunskap om barnens intressen för att de ska kunna planera inomhusmiljön. Precis 

som Arnér, Doverborg och Pramling Samuelsson hävdar samtalar lärarna med barnen i vardagen 

men de har också barnintervjuer, utvecklingssamtal, överskolningssamtal, och observationer av 

barnen i deras lek. Lärare 1 menar att de tillmötesgår barnens förslag fullt ut och Lärare 2 menar 

att de genomför barnens förslag så gott det går. De förändrar miljön och skaffar olika material 

som passar barnens intressen som att låna rätt sorts böcker på biblioteket. Men trots detta är 

barnen alla mycket eniga om vilka det är som bestämmer på förskolan. Det är "fröknarna" som 

bestämmer var leksakerna ska vara. Och det är "fröknarna" som i princip bestämt alla regler. Som 

Barn 5 sa "det är fröknarna som bestämmer för de säger mest åt alla barn". I 

departementsskrivelsen Var - dags - inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (Ds 2003:46) 

redovisas för en studie som gjorts bland femåringar och där svaren är liknande de jag fått fram. 

Barnen i denna undersökning ansåg att lärarna bestämde allt (a.a. s 31). Det framgår inte vad 

"allt" innebär men som jag tolkar "allt" skulle det även innefatta regler på förskolan. Kan det vara 

på det viset att vi i vårt samhälle har förutfattade meningar om hur förskolans regler ska 

utformas? Det är lärare som bestämmer regler och inget vi kan göra något åt? Kan det vara som 

så att dessa tankar sitter hårt rotade och när vi agerar i vardagen går det inte att skilja dem från 

oss själva trots att som lärarna hävdar de låter barnen delta i beslutsprocesser. Det blir intressanta 

tankar när jag förhåller mig till det postmoderna kunskapsperspektivet som enligt Åberg (2009) 

menar att inga absoluta sanningar kan finnas eftersom begrepp och ord byter mening när vi 

tolkar dem olika i olika situationer (a.a. s 18).   

 

Hur kommer det sig att barnen anser att de inte fått vara med och bestämma när lärarna säger att 

de har det? Detta är en intressant tanke som jag här ska försöka vidareutveckla. Det är möjligt att 

lärarna har rätt i denna fråga även om detta inte är något som studerats exakt i denna studie så 

utgår jag från att lärarnas svar stämmer. Men jag utgår även ifrån att barnens svar stämmer. De 

kanske var med och fick svara på vad de tyckte om reglerna eller om de hade några bra förslag 

men detta kan ju ha skett vid terminens start till exempel eller ännu längre tillbaka. Som Lärare 2 

påpekar händer det oftast att man förändrar inomhusmiljön när man får en ny barngrupp vilket 

oftast sker vid höstterminens start. Därför är det förmodligen då de största förändringarna i 

inomhusmiljön görs och då reglerna också bestäms. För barnen är det en lång tid och många av 

barnen har kanske helt enkelt glömt att de fick vara med och påverka reglerna. De Jong (2008) 

menar att elever (jag anser även att detta är det samma med barnen i förskolan, min notering) 
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kontinuerligt måste få delta i demokratiska processer kring utformandet av inomhusmiljön (a.a. s 

30f). Som jag anser det krävs det att lärarna på förskolan oftare pratar om dessa regler och 

diskuterar dem med barnen. Barns sätt att leka med varandra och agera i inomhusmiljön 

förändras ständigt och en barngrupp i början av höstterminen är inte den samma i mitten eller på 

slutet av höstterminen. Jag tror att barnen behöver påminnas om regler och hur de tänkte kring 

reglerna när de bestämde dem och hur de tänker nu. En del av barnen i min undersökning 

nämner ofta en regel att man bara får vara ett visst antal barn i vissa rum eller kring vissa leksaker. 

Detta var kanske nödvändigt när barngruppen var ny och exempelvis många barn var små. Men 

när en termin gått kanske det inte är nödvändigt med en sådan regel för att barnen växt i sig 

själva och klarar av andra saker nu än för ett halvår sedan. Utifrån mina data menar jag att det är 

angeläget att ofta föra diskussioner med barnen för allt förändras hela tiden. En annan sak som 

kanske hjälper barnen att vara medvetna om att de får vara med och påverka reglerna är att ta lite 

i taget. Fokus kanske ska ligga på ett av rummen under en längre tid. Genom att barnen och 

lärarna tillsammans pratar om vilka lekar som förekommer i rummet, vilka barn som brukar vara 

där, vilka barn som vill vara där och vad som brukar göra att man bråkar i det rummet genomförs 

en lång diskussion kring rummet och jag tror att barnen skulle uppleva detta mer meningsfullt. 

Westlund (2011) har upptäckt att barn måste få vara med i regelskapandet för att de ska känna att 

reglerna är meningsfulla (a.a. s 15).  En del av barnen i min egen studie ansåg att det inte fanns 

regler om någonting vilket mycket troligt kan ha och göra med det faktum att reglerna inte var 

meningsfulla för dem eller att de inte fått ta del av beslutsprocessen. Ovan nämnda 

departementsskrivelse (Ds 2003:46) visar i sin utredning hur avgörande det är för barnen att få 

inflytande under förskoletiden. Barn som får möjligheten att påverka sin situation och 

verksamhetens innehåll under förskoletiden får lättar att klara sig bättre senare i livet (a.a. s 9). 

Ännu en anledning, menar jag utifrån min genomförda studie, till varför barnens eget inflytande 

är av en sådan stor betydelse. Det handlar inte enbart om deras tid på förskolan just nu utan även 

om deras framtid. Lärare har en stor betydelse för barnens framtid, ibland kanske större än vad vi 

tror.     

 

8.5 Barnens rätt att förändra vs. Barnens rätt till säkerhet 

Palm (2008) pratar med Schürer som menar att har inte eleverna (jag anser att detta även gäller 

barnen i förskolan) någon relation till miljön bryr de sig inte om den (a.a. s 57). En av lärarna i 

min studie menar att barnen inte vill förändra miljön, men samtidigt menar hon att barnen 

uppskattar när lärarna förändrar inomhusmiljön. Känner barnen ingen tillhörighet till 

inomhusmiljön anser jag att det är lärarnas uppgift att skapa det. Jag undrar varför barnen 
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uppskattar lärarnas förändringar i inomhusmiljön men inte vill göra några själva? Finns det något 

som gör att barnen inte känner sig tillåtna till att förändra? I och med den fråga barnen i min 

undersökning fick om hur de skulle vilja att deras favoritrum såg ut syns tydligt att det finns en 

hel del saker som barnen skulle vilja ha men som inte finns på förskolan. Exempel på detta är 

"Hello Kitty", dödskallesaker och dator. Genom att samtala med barnen och ge dem chansen att 

berätta hur de vill utforma förskolan är ett steg. Som lärare 1 sa skulle barnens inflytande kunna 

utökas genom att låta dem vara med och välja leksaker som köps in till förskolan. Även Lärare 2 

är inne på dessa banor när hon menar att vill barnen ha en doktorsväska kan de väl köpa in en 

sådan. Samtidigt var det många av barnen som beskrev favoritrummen med dockor, bilar, böcker 

och klänningar, sådana saker som redan finns på förskolan. Tydligt blir då att barnen uppskattar 

de saker som finns, men jag menar att genom att ge barnen mer inflytande över leksakerna 

kanske de kan uppskatta inomhusmiljön ännu mer.  

 

Sedan anser jag, utifrån de samlade analyser av mina data, att det är viktigt att lärarna visar att 

barnen också får ändra på leksakernas platser eller möblera om i dockrummet utan att man flyttar 

tillbaka möblerna igen som Lärare 1 sa att de förmodligen skulle göra om barnen möblerade om. 

Då anser jag med utgångspunkt i forskningen och min egen studie att vi inte respekterar barnen 

fullt ut och vi visar inte att det de gör också är värdefullt. I Lpfö98/10 står de om strävansmålen 

att låta barnen ta ansvar för miljön och ge dem möjligheten att påverka sin egen situation genom 

egna tankar och åsikter (a.a. s 12). Detta görs inte genom att till exempel möblera tillbaka när 

barnen möblerat om. Då tar vi, anser jag, tillbaka det ansvar som barnen fick när de fick möblera 

om. Dessutom skulle jag vilja påstå med utgångspunkt i mina tidigare diskussioner att vi tar ifrån 

barnen att uttrycka sina egna åsikter och möjligheten att påverka sin egen situation.  

 

Skantze (1989) ser i sin forskning att barnen skapar mening med alla sina sinnen i miljön, genom 

handlingar och kroppen skapar de sig en mening till miljön (a.a. s 134). Barn undersöker miljön 

med de erfarenheter de har och därför bör miljön vara tydlig för barnen hur de upplever den (a.a. 

s 136). Skantze menar också att barn och vuxna förstår miljön på olika vis, en lättförstålig miljö 

för vuxna blir oförstålig för barn och tvärtom (a.a. s 146). Även Björklid (2005) har sett detta. 

Hon menar att alla inte upplever miljön på samma vis (a.a. s 33) och barn använder aldrig 

rummen bara till det de är till för utan kan se andra möjligheter i miljöerna också (a.a. s 180). Här 

måste kanske lärarna i förskolan ta ett steg tillbaka och fundera varför barnen inte ändrar om i 

inomhusmiljön? För vad är meningen med det när lärarna bara ställer tillbaka allt? Jag vill påstå 

utifrån egen data och den tidigare forskningen i denna studie att vi inte tillmötesgår barnen fullt 
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ut om vi inte låter dem ge förslag och undersöka egna möjligheter. För det är det som barnen gör, 

enligt tidigare forskning, provar sig fram. Därför måste också alla vara införstådda med att vi ser 

olika på inomhusmiljön, en del miljöer tilltalar vissa människor och andra gör det inte. Att barn är 

annorlunda mot vuxna är tydligt i många situationer varför inte i denna också? I Lpfö98/10 står 

det att vi ska utgå från barnens intressen och ge utrymme för deras planer och fantasi (a.a. s 7). 

Inget barn är det andra likt och det blir då, menar jag, naturligt att en del barn vill ha det på ett vis 

i dockrummet och andra barn vill ha det på ett annat vis. Nordin-Hultman (2006) menar att alla 

barn är rustade med olika erfarenheter och förskolans pedagogiska rum får svårt att tillmötesgå 

dessa olikheter genom sina homogena rum (a.a. s 190).   

 

Det finns en till aspekt kring detta som båda lärarna lyft och som handlar om barnens säkerhet. 

Lärarna vill inte att barnen leker med saker som kan vara farligt för dem (stolen är ett givet 

exempel i denna studie eller saxarna). Därför placeras en del material exempelvis saxar så att 

barnen måste be om det. Lärarna vill heller inte att de ska möblera om i inomhusmiljön så att den 

blir farlig för dem själva eller andra barn. Självklart är detta av stor betydelse och inget som ska 

bortförklaras med att lärarna inte vill ge barnen inflytande. Men vi får inte bortse från, stärkt av 

min analys, vad barnen faktiskt kan. Genom vanliga samtal eller intervjuer får man en mycket 

bred bild av vad barnen vet och kan. Ett exempel som är utmärkande är att de flesta barnen i 

studien anser att reglerna som finns är bra trots att de inte fått vara med och bestämma dem 

(enligt dem själva) och de förklarar för mig vid intervjuerna hur reglerna finns för att sakerna inte 

ska gå sönder, för att barn inte ska bli platta och så vidare. Även i observationerna kunde jag se 

att barnen kan och förstår regler som gäller i olika situationer. Barnen som ville klättra på bordet 

var väl medvetna om att de inte fick vara på bordet och barnen som lekte med lego visste mycket 

väl hur leken skulle gå till.  

 

Lundahl (1995) menar att pedagogiskt arbete ställer stort krav på yta och säkerhet (a.a. s 7). 

Vidare menar Lundahl att en förutsättning för barns utveckling är att de får experimentera och 

pröva sig fram. Därför måste rummen vara inredda på detta vis där möbler låter sig ha en 

mångfaldig användning och där vuxna inte i onödan låser sig vid gamla vanor och traditioner (a.a. 

s 22). Lundahl hävdar också att graden av risk som tillåts i förskolans miljö alltid behöver vägas 

mot den säkerhet som barnen själva kan tillägna sig genom miljön (a.a. s 118). Lundahl menar att 

vi ska se arkitekturen som en pedagogisk resurs (a.a. s 7). Lundahl påpekar, enligt mig, många 

punkter som får stor betydelse i arbetet med barn. Och det är här jag tror att tankar som att 

återställa saker som barn flyttat på eller inte låta barnen delta i förändringsprocesserna som det 
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kan bli fel. Ett steg kan vara att samtala med barnen - kanske det passar sig att diskutera 

förändringen med en liten grupp barn som lekt i dockrummet, dansrummet eller vad det nu rör 

sig om. Låt barnens alla idéer om hur de tänkt komma till ytan. Låt det inte bli ett förhör där 

barnen känner sig pressade, som jag tidigare diskuterat handlar det om lärares förhållningssätt 

gentemot barnen. Vad låter vi barnen göra och inte göra, säga och inte säga? Visa att det handlar 

om ett intresse där vi som lärare vill förstå barnens sätt att resonera. Tillsammans kan man 

förmodligen komma fram till något som både barn och lärare är nöjda med. Jag menar utifrån de 

erfarenheter som jag dragit i denna studie att vi inte får underskatta barnen, jag tror att de 

kommer förstå lärarnas resonemang också bara vi förklarar det. Min tolkning är att vi inte får 

ignorera barnen utan låta dem vara inblandade i de olika processerna som sker kring 

ommöbleringar i inomhusmiljön.   

 

8.6 Stolen - en möbel, ett tåg, en mur...        

Barn är olika och barn ska få vara olika. I vissa situationer passar vissa beteenden så klart bättre 

än i andra situationer men det kommer också barnen att förstå och upptäcka med tiden. Vem har 

inte sett barn använda dockvagnarna till bilar och skedar till hammare.  

 

Skantze (1998) menar att barn inte har de kulturella och sociala konventioner som vuxna har och 

förväntar sig inte därför samma sak som vuxna gör. De är inte logiska i vår mening utan i sin och 

kategoriserar inte sina intryck som vi (a.a. s 16). Björklid (2005) menar att barn utforskar och 

provar miljön för att det är genom att söka kunskap och erfarenhet om den fysiska miljön som 

barnen utvecklas (a.a. s 33). Därför kan just dockvagnen bli en bil och skeden en hammare. 

Därför kan också barnen med enkelhet förklara vad en stol (se Bilderna 5,7 och 8) kan användas 

till, för i deras mening kan stolen mycket väl vara en bil, ett tåg, något att äta med, bygga koja 

med, nå något högt eller varför inte bära stolen på ryggen. Det har studiens data visat. Även 

lärarna ger många av barnens förslag på vad man kan använda en stol till men till slut hävdar de 

ändå att bäst är om man sitter på den för att ingen ska skada sig. Här blir det än en gång viktigt 

för lärarna att försöka se hur barnen tänker och resonerar. I den observation jag gjorde sköt 

några barn runt en stol (Bild 8) på golvet och var tydligt inne i en lek där stolen inte alls var en 

stol. På en gång blev barnen tillsagda av en lärare att stolar är till för att sitta på. I intervjuerna 

däremot uppger båda lärarna att stolen kan användas till annat än att sitta på. Handlade läraren 

vid observationstillfället på ren automatik, mot när läraren under intervjun fick chansen att tänka 

till? För mig blir följande fråga central: "Gör det något om man skjuter en stol längs golvet?" Den 

forskning jag tagit del av och analys av min studies helhet motsäger sig detta. Därför kan det inte 
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handla om att inte göra något farligt längre när barnen skjuter stolen över golvet. Vad får läraren 

att agera på ett vis under observationen och en annan under intervjun? Som jag nämnt tidigare, 

kan det vara möjligt att det finns förutfattade meningar idag som är djupt fastrotade och inget vi 

påverkar utan vidare? Denna fråga är inte möjlig att svara på i denna studie men är en intressant 

tanke.   

 

Skantze (1989) menar också att den fysiska miljön är en del av barnens värld. Och miljön 

använder de i sitt meningsskapande gällande sig själva och sitt arbete (a.a. s 144). Tar vi i 

egenskap av vuxna ifrån barnen dess inomhusmiljö och behovet av att prova sig fram kring hur 

olika saker används på bästa vis tror jag vi gör att barnen förlorar viktig kunskap om sig själva. 

Som Björklid (2005) hävdar har miljön en stark betydelse för barns utveckling och 

identitetsskapande (a.a. s 179) och Lundahl (1998) menar att den omgivande miljön ger barnen 

stoff till att växa och utvecklas efter sina egna erfarenheter (a.a. s 37). Detta gäller självfallet inte 

enbart hur vi låter barnen använda stolen men det var där det blev som tydligast i denna studie. 

Lärarna säger en sak men visar en annan när barnen väl leker med stolen, hur ska barnen då veta 

vad som är rätt eller fel? I egenskap av vuxen och rätten att ge och utöva inflytande måste vi sätta 

oss in i barnens värld. Kanske har barnen varit med och klippt gräset hemma och nu vill man 

göra det samma på förskolan och visa kamraterna. Det barnet ser då är inte längre en stol utan en 

gräsklippare som kör för fullt. Väljer man som lärare att fråga istället för att tillrättavisa barnen på 

en gång kommer lärarna förmodligen förstå vad som händer. Plötsligt blir det också klart för 

lärarna att det som pågår är en givande lek för alla inblandande barn. Arnér (2009) menar att barn 

precis som vuxna söker meningsfulla aktiviteter att göra i miljön som tillåts eller inte tillåts (a.a. s 

14). Därför blir det viktigt enligt Arnér att bedriva en verksamhet som inte upplevs som 

hindrande för barnen (a.a. s 16). Arnér menar också att med ständig vuxenordning hämmas 

barnens kreativitet och refererar till förskolans läroplan som säger att barn ska få möjlighet till 

egna ställningstaganden och få pröva sig fram. Förskolans verksamhet måste enligt Arnér 

kännetecknas av en viss ovisshet (a.a. s 53). För som Davidsson (2008) hävdar formas oftast 

regler för att lärarna ska ha kontrollen över barnen (a.a. s 39).  

  

8.7 Lekkort - en möjlighet eller ett hinder?  

När jag läste igenom mina observationer på nytt insåg jag att jag saknade något som kändes 

viktigt för kunskapen om barns inflytande. Vad var egentligen lärarnas syfte med lekkorten? 

Därför valde jag att maila ut en extra fråga i efterhand till de berörda lärarna (se 6.2.3). Genom att 

använda sig av lekkort menar Lärare 1 att barnen görs mer delaktiga i verksamheten och barnen 
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lär sig att välja det de vill leka och inte utifrån vad kompisarna väljer. Jag har alltid tidigare 

uppfattat dessa lekkort som något positivt och resonerat som Lärare 1 gör men under denna 

studies genomförande har mina åsikter förändrats en del. Westlund (2009) har i sin studie stött på 

många verksamma pedagoger som i likhet med Lärare 1 och mig själv menar att möjligheten för 

barn att välja mellan olika aktiviteter är ett gott exempel på barns inflytande (a.a. s 11). Westlund 

hävdar också att de valmöjligheter barnen får kan göra dem medvetna om att de har rätt att välja 

och att deras val är viktiga. Det kan också enligt Westlund motivera barnen att ge egna förslag 

och göra egna val (a.a. s 79). Jag skulle vilja påstå att det är utifrån det här som tankarna hos 

Lärare 1 kommer. Genom att låta barnen göra tydliga val uppmärksammas alla barn på vikten av 

att våga göra egna val och att de får göra egna val. Men hämmas inte barnens frihet och rätt till 

inflytande något när lärare gör valet av lekkort? I Westlunds studie nämner lika många lärare att 

valmöjligheten kan ses som en begränsning av barns inflytande. Dessutom menar de att trots att 

inflytande är en rättighet får det inte bli för mycket så att barnen inte klarar av det (a.a. s 11). 

Westlund ser valmöjligheten som en styrning från lärarnas sida (a.a. s 70). Utifrån mina egna data 

håller jag med Westlund och hennes undersöknings resultat till viss del. Genom att lärarna gör de 

första valen över vilka lekkort som ska finnas försvinner möjligheten till en del lekar förmodligen. 

Hur sedan barnens val ser ut innebär kanske att en del barn aldrig får leka med det som de helst 

av allt vill leka med. Lärare 1 menar också att nya kamratkretsar skapas genom lekkorten. Det är 

självklart en positiv följd av lekkorten men en inte lika positiv följd som läraren inte nämner kan 

vara hur en del kompisar aldrig får möjligheten till att leka med varandra trots att de är goda 

vänner. Viktig är att komma ihåg att de val lärare gör för barnen får positiva följder samtidigt som 

de får negativa. Kanske lyfter lärare bort en del av ansvaret på barnen när de får förbestämda 

valmöjligheter men samtidigt tror jag att barn skulle klara av att välja helt fritt utan lekkorten 

också. Åtminstone om vi diskuterar vad barn klarar av gällande olika val som måste göras. Sedan 

finns det säkert andra saker som medför att barnens egna fria val får konsekvenser som kan te sig 

negativa i lärares ögon och även andra barns ögon, som till exempel att en del barn kanske har 

svårt att leka med varandra själva, utan någon lärare som medverkar i leken, för att det alltid blir 

bråk. Men då anser jag att det är andra val och situationer som det talas om. 

 

Westlund (2009) menar att barns inflytande alltid sker inom ramen av de medvetna och 

omedvetna val lärarna gör (a.a. s 115). Utifrån forskningen jag tagit del av och min egen 

reflektion har lekkorten både en för- och en nackdel och jag anser att det bästa är om man kan 

variera sig i sättet att låta barnen välja lek. För en del barn är förmodligen lekkorten en mycket 

positiv upplevelse då barnen slipper komma på alternativen själva. För en del barn är det 
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förmodligen inte en lika positiv upplevelse. Därför anser jag utifrån min analys att i valet att 

använda lekkort vara väl medveten om vad det kan innebära och även låta barnen välja fritt, ett 

begrepp jag ska diskutera mer nedan.  

 

Nordin-Hultman (2006) menar att det postmoderna kunskapsperspektivet ser på ord som 

Ferdinand de Saussure gjorde. Där språket förstås som ett system av tecken. Det centrala i denna 

språkteori innebär att det inte finns några nödvändiga innebörder eller relationer mellan olika ord 

och begrepp och vad de betyder i olika kulturer och sammanhang (a.a. s 38). Ett exempel som 

blivit tydligt i denna studie är hur lärare definierar begrepp som "inomhusmiljöns diskussion" 

andra tydliga tecken på detta i denna studie är barnens sätt att se på regler och vad regler innebär. 

I denna mening skulle, enligt mig, relationen mellan ordet fritt och vad det betyder i 

sammanhanget ovan vara en sak medan ordet fritt i ett annat sammanhang kan betyda något 

annat. Som jag menar ovan när jag hävdar att barnen ska få möjligheten till att välja fritt menar 

jag att lärare inte ska ha gjort några val före barnen. Barnen ska kunna välja bland allt känt och 

okänt material som finns på förskolan, endast deras egen fantasi ska sätta gränserna. Westlund 

(2009) menar att även om barnen väljer "fritt" kan de aldrig göra fria val i meningen att barnen 

väljer som individer frånkopplade från sin omvärld. Westlund menar att den totala friheten blir 

en vision som aldrig går att uppnå (a.a. s 172). Men är verkligen barnen någonsin frikopplade från 

omvärlden? Borde vi inte resonera på det viset att barnen är en del av omvärlden och att de 

genom i min mening fria val bidrar lite till nya tolkningar av andra begrepp och ord hela tiden 

som en pågående process. Nordin-Hultman (2006) menar att vår tanketradition gör att vi ser på 

miljön som något oberoende av oss själva något som inte går att påverka. Vidare förklarar 

Nordin-Hultman hur det postmoderna kunskapsperspektivet har en annan syn. Miljön förändras 

hela tiden beroende på vilka handlingar som genomförs (a.a. s 174). Att fria val skulle vara något 

som är frånkopplat vår värld innebär ju att vi inte kan påverka dem och jag anser i högsta grad att 

vi kan påverka våra val. Sedan kanske vissa val är mindre fria och mer fria än andra men att vi 

inte kan påverka våra val och välja helt fritt är för mig inte riktigt troligt. Våra fria val ser olika ut 

vid olika tillfällen i livet eftersom våra tankar förändras och vi lär oss nya saker som gör att vi ser 

på begrepp och ord med nya ögon. Här menar jag att Westlund och jag inte resonerar på samma 

vis. För mig kan barn mycket väl få göra helt fria val. Huruvida dessa val baseras på kompisar 

eller typiska flick- och pojkval är en annan diskussion som inte kommer föras i denna 

undersökning. 
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8.8 Sammanfattande diskussion 

I mitt diskussionskapitel vill jag lyfta två författares verk som inte funnits med i diskussionen 

tidigare men vars åsikter och tankar ter sig särskilt relevanta för min studie. Björklid och 

Fischbein (1996) menar att miljön har både sociala och fysiska delar vilket innebär att en persons 

upplevelser av en miljö speglar av sig på de andra personerna i samma miljö (a.a. s 104). Detta är 

för mig avgörande gällande lärarnas förhållningssätt till inomhusmiljön. Genom att lärarna visar 

att de tycker inomhusmiljön är viktig och något värdefullt smittar det av sig på barnen. Om 

lärarna öppet diskuterar inomhusmiljön blir det något naturligt som även barnen kan ta del av, de 

förutfattade meningar och värderingar som lärarna lägger i de olika rummen speglar av sig på 

barnen. Detta är varken på gott eller ont, det handlar bara om att lärarna, enligt min mening, ska 

vara medvetna om det. Lärarna ska få chansen att bli medvetna om vad deras åsikter gör med 

barnens åsikter. I Lpfö98/10 står det följande: 

 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 

själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga som grund för utformningen av miljön 

och planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98/10 s. 12)  

      

Läroplanens text är tydlig i sin sak, barnen ska få chans till att ta ansvar och lärarna ska utgå från 

barnens intressen såväl gällande utformning av inomhusmiljön och den övriga verksamheten. 

Som denna diskussion började ska den också få avslutas. Det är de vuxna, lärarna, som har det 

övergripande ansvaret och det är de som har makten att avgöra vad barnen ska få göra och vad 

barnen ska få bli. Detta tar Arnér (2009) upp i sin bok och menar att det är de vuxna som väljer 

om barn ska göras hörda eller inte (a.a. s 14). Min studie stärker mig i tron att vi vuxna måste få 

en större förståelse för hur stor påverkan vi egentligen har när det gäller barnen och vad vårt 

förhållningssätt kan innebära för barnen. Vi inte bara äger rätten att utöva inflytande över 

förskolans vardag vi äger även barnens inflytande så länge vi inte ger dem tillåtelsen att själva 

utöva inflytande i sin vardag, över inomhusmiljön och de lekar som sker där. Läroplanen gör det 

klart att barn ska få inflytande och denna studie har också bidragit till att visa hur en 

förskoleavdelning ger barn inflytande. Min förhoppning är att studien ska kunna ge mig själv och 

andra förskolor förmågan att låta barn få inflytande. Förskolan ska vara för barnen tillsammans 

med barnen och lärarna.    
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9 Summering och slutsatser 

Detta arbete har haft som syfte att skapa en förståelse för barns inflytande över inomhusmiljön 

på en förskoleavdelning. Studiens fokus har gällt frågor kring såväl inflytande över föremål som 

inflytande över rumsliga aspekter i miljön, samt sökt barns och lärares perspektiv. Jag anser att 

studien har bidragit med en förståelse för hur lärare kan verka för barnens inflytande över 

inomhusmiljön. Resultatet visar genom den förstudie i form av observationer som gjordes och 

genom intervjuer med två lärare att arbetet med barns inflytande är ett komplext arbete med flera 

sidor att ta ställning till. Barnens intervjusvar och lärarnas intervjusvar visar på de dilemman som 

finns kring barns inflytande. Samtidigt har denna studie anser jag visat på lärarnas medvetenhet 

om inomhusmiljöns potential och barnens tankar kring en god inomhusmiljö.  

 

9.1 Summering utifrån respektive huvudfråga 

Genom arbetets fyra huvudfrågor har barns och lärares tankar kring barns inflytande över 

inomhusmiljön studerats. Här kommer de olika frågeställningarna att återigen presenteras 

tillsammans med ett summerande resonemang kring hur studien har besvarat dessa. De viktigaste 

slutsatser som jag dragit preciseras. 

 

9.1.1 Hur ser barn och vuxna på inomhusmiljön? 

Lärarna i studien har en positiv syn på inomhusmiljön och är medvetna om vikten av en 

pedagogisk inomhusmiljö. De har en del olika uppfattningar om vad som görs för inomhusmiljön 

och hur ofta men är båda överens om att inomhusmiljön ska anpassas efter barnens intressen 

samt att inomhusmiljön ska göras tillgänglig för barnen. Dessutom anser båda lärarna att de 

tillåter barnen vara med i beslutsprocesser och ger barnen inflytande över inomhusmiljön.  

 

Barnen verkar även de ha en positiv syn på inomhusmiljön i förskolan. De har alla favoritrum 

och leksaker eller andra aktiviteter som de helst sysselsätter sig med. När de berättar om hur 

deras favoritrum skulle se ut är det ett fåtal barn som nämner saker som inte redan förekommer 

på förskolan. Däremot ser inte barnen sitt eget medverkande i skapandet av inomhusmiljön och 

anser att det är lärarna som bestämmer på förskolan.  

  

9.1.2 Vad är viktigast för barnen i inomhusmiljön? 

Både föremål och rumsliga aspekter i inomhusmiljön har varit i fokus. Det som är viktigast för 

förskolebarn är att leka med sådant som är roligt att leka med och de väljer utifrån sådant de 

tycker om att göra och sådant som är roligt. Flera av barnen ger intrycket av att ju fler leksaker 
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desto roligare. En annan slutsats jag skulle vilja dra av barnens intervjuer är att dockrummet har 

en stor betydelse för barnen. Det verkar vara ett rum där barnen känner sig fria att leka vad de vill 

och det är en plats med många olika leksaker.  

 

9.1.3 Vad har barnen för möjlighet till inflytande över inomhusmiljön? 

Genom att använda sig av lekkort kan lärare tänka att barnen får chans till inflytande. Samtidigt 

anser jag utifrån mina data att lekkorten kan hindra inflytandet till viss del. Lärarna i studien 

menar också att genom att göra inomhusmiljön tillgänglig för barnen ska de kunna röra sig fritt 

på förskolan utan att vara beroende av lärarna. Trots detta finns ändå saker som inte är åtkomliga 

för barmen på grund av olika anledningar. Här anser jag att lärarna inte litar på barnens egen 

förmåga att avgöra hur saker och ting ska hanteras som exempelvis hur tuschpennor och 

femårspärmen ska hanteras eller hur man sköter en CD-spelare (saxen är i detta fall ett undantag 

vilken kan skada barn eller lärare om man inte använder den på rätt sätt). Flertalet barn vet väl 

vad reglerna innebär och förstår också varför reglerna finns, vilket är en skillnad mot att en del 

barn säger att det inte finns några regler. För de barn som hävdar att det finns regler förstår även 

reglernas innebörd. Studien har visat i likhet med vad forskare påpekar att det är viktigt att se till 

vad barnen själva kan skapa för säkerhet i inomhusmiljön mot vilka risker de också skapar.  

 

Samma sak gäller vad barnen får göra med inomhusmiljön. Studien har visat att det förekommer 

att barn på förskolan får möblera om men sedan möbleras det troligtvis tillbaka av lärarna. Enligt 

mig är inte det att ge inflytande och vi visar inte den respekt barnen förtjänar om vi en gång har 

gett dem ansvaret att få möblera om. 

 

I grunden handlar barnens möjlighet till inflytande om något som flera av forskarna jag behandlat 

i denna studie talar om, lärarnas förhållningssätt. Lärarna verkar för detta och talar om barns 

intresse och att de låter barnen vara med och bestämma regler med mera. Men i vissa fall bortser 

de från vad de säger när de agerar. En annan slutsats i studien är vikten av att diskutera och tala 

om begrepp som regler med barnen. Lärarnas förhållningssätt är gott men har ingen betydelse så 

länge inte barnen kan se sitt eget medverkande i regler med mera.          

 

9.1.4 På vilket sätt fångar lärarna upp barnens idéer och intressen för inomhusmiljön?  

Vardagens samtal erbjuder viktiga stunder när lärare får reda på vad barnen tycker och tänker. 

Men även genom barnintervjuer, observation, överskolningssamtal och utvecklingssamtal får 

lärarna ta del av vad barnen skulle vilja göra och tycker om att göra. Lärarna i undersökningen 

menar att de tillmötesgår barnens intressen fullt ut ändå anser barnen att det är "fröknarna" som 
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bestämmer på förskolan. Min slutsats från studiens helhet är att det krävs mer diskussion och 

reflektion mellan personalen och mellan barnen och lärarna för att de ska få en klarare bild kring 

vem som bestämmer vad. Men framförallt för att de ska ha samma bild av hur mycket inflytande 

barnen får. Mina data har visat att något saknas eftersom barnen så entydigt menar att det är 

"fröknarna" som bestämmer. 

   

9.2 Metoddiskussion och avslutande reflektion 

Jag vill göra tydligt att denna studie är en fallstudie där ett "fall" studerats. I denna undersökning 

förekommer endast en förskoleavdelning i en mindre stad i Mellansverige. Dessa resultat som 

framkommit är därför enbart resultat för just denna förskola och inget generellt för övriga 

förskolor i landet. Inga jämförelser har gjorts och därför kan man utifrån denna studie inte med 

självklarhet överföra resultaten på andra förskolor. Men som kvalitativ studie visar den läsaren på 

ett antal centrala fenomen och tendenser som materialet visat. Jag har även i mina diskussioner 

och analyser försökt belysa ämnet ur flera synvinklar för att ge det en större trovärdighet. Läsare 

som inte tillhör denna förskoleavdelning får inspireras, utifrån studien, med nya tankar och 

perspektiv på hur ett arbete med barns inflytande över inomhusmiljön kan se ut. Jag hoppas med 

denna studie bidragit till nya tankar inom den svenska förskolan. En förskola som ska vila på 

demokratiska grunder behöver barnen såväl som lärarna och det anser jag att jag visat på i denna 

undersökning. En annan central aspekt kring resultaten handlar om mig som forskare. Jag är inte 

en van forskare och jag har enbart gjort kortare intervjuer med barn och lärare tidigare i min 

utbildning. Därför bör tilläggas att resultaten bygger på de grunder som jag som forskare kunnat 

åstadkomma. Jag har som forskare utvecklats i och med denna studie. Det är inte bara studiens 

ämnen som gett mig nya infallsvinklar och tankar. Även själva forskandet har hjälpt mig att inse 

viktiga kunskaper inför mitt framtida yrkesliv, till exempel hur jag ska bemöta barn och samtala 

med dem. Jag har utvecklats i sättet att se på praktik och teori, efter denna studie ser jag vikten av 

teorierna men också det komplexa med en teori som ska tillämpas i praktiken. För vidare 

synpunkter om studiens trovärdighet i sin helhet hänvisas till tidigare resonemang i avsnitt 6.4.  

 

Som blivande lärare i förskolan har denna studie gett mig många nya tankar kring hur och varför 

barn bör få ta del av planering och utformande kring inomhusmiljön. Studien har gett mig en 

större förståelse för hur lärare resonerar kring barnens inflytande och jag kan se både det positiva 

och det negativa med att låta barnens inflytande få stor plats. För mig som blivande lärare har 

detta arbete varit mycket givande och jag har fått mig en bild av hur jag vill arbeta med barnens 

inflytande gällande inomhusmiljön i förskolan. Jag hoppas även att den förskola som studien 
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handlar om kan se lika positiva resultat som jag samt att övriga läsare ges nya idéer kring barns 

inflytande kring inomhusmiljön.  

        

9.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har öppnat många nya dörrar för mig - ämnet inomhusmiljön och inflytande kan 

inrymma många fler dimensioner och frågor än jag inledningsvis föreställt mig. Ett intressant 

problem som dök upp under denna studie handlade om regler och hur barnen såg på regler. 

Vidare forskning skulle kunna handla om hur barn ser på regler och vad regler betyder för dem. 

En annan fortsatt forskning skulle kunna behandla samma ämne som i denna studie men göras 

större för att få ett mer täckande resultat nationellt. 
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10.1 Otryckta källor 

Intervjuer med Barn 1, Barn 2 och Barn 7, 121119. 
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Intervju med Lärare 1, 121123. 

Intervju med Lärare 2, 121123. 

Observation på förskoleavdelningen 121113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev till föräldrar 

 

 

 

Information om deltagande i undersökning angående barns inflytande över 

förskolans inomhusmiljö 

 

Du tillfrågas härmed om ditt barn får delta i denna undersökning som handlar om inomhusmiljön 

i förskolan och hur barn får vara med och ha inflytande över sin egen vardagssituation gällande 

inomhusmiljön. 

 

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för barns inflytande av den pedagogiska 

inomhusmiljön i förskolan. För att få kunskap om detta ska intervjuer genomföras med barn och 

lärare i förskolan. Dessa intervjuer kommer att spelas in. Som grund för intervjuerna ska en 

observation genomföras då barn och lärare observeras i samverkan med verksamheten och 

inomhusmiljön.  

 

Valet av förskola grundar sig på att detta varit min praktikplats under mina studier vid Högskolan 

Dalarna. Fem barn och två vuxna kommer att intervjuas.  

 

De som intervjuas kommer att få svara på en rad frågor kring inomhusmiljön och inflytande. Vid 

intresse kan ni få ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

Intervjuerna är anonyma och varken barnens namn, förskolans namn eller stadens namn kommer 

att skrivas ut, i den mån namn skrivs ut är de fingerade. De som kommer ha tillgång till materialet 

är enbart jag som utför undersökningen, i viss mån även min handledare från Högskolan Dalarna.  

När uppsatsen är klar kommer inspelningarna raderas. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.       
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Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom 

ämnet pedagogik.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Therese Jungermann (student) Ninni Johnsson Wallin (handledare)  

070-xxxxxxx   023-xxxxxx 

Mail   Mail  

 

X 121109   X 121109 

 

______________________________  ________________________________ 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till lärare 

 

 

 

Information om deltagande i undersökning angående barns inflytande över 

förskolans inomhusmiljö 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om inomhusmiljön i 

förskolan och hur barn får vara med och ha inflytande över sin egen vardagssituation gällande 

inomhusmiljön. 

 

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för barns inflytande av den pedagogiska 

inomhusmiljön i förskolan. För att få kunskap om detta ska intervjuer genomföras med barn och 

lärare i förskolan. Dessa intervjuer kommer att spelas in. Som grund för intervjuerna ska en 

observation genomföras då barn och lärare observeras i samverkan med verksamheten och 

inomhusmiljön.  

 

Valet av förskola grundar sig på att detta varit min praktikplats under mina studier vid Högskolan 

Dalarna. Fem barn och två vuxna kommer att intervjuas.  

 

De som intervjuas kommer att få svara på en rad frågor kring inomhusmiljön och inflytande. Vid 

intresse kan ni få ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

Intervjuerna är anonyma och varken barnens namn, förskolans namn eller stadens namn kommer 

att skrivas ut, i den mån namn skrivs ut är de fingerade. De som kommer ha tillgång till materialet 

är enbart jag som utför undersökningen, i viss mån även min handledare från Högskolan Dalarna. 

När uppsatsen är klar kommer inspelningarna raderas. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.      
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Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom 

ämnet pedagogik.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Therese Jungermann (student) Ninni Johnsson Wallin (handledare)  

070-xxxxxxx   023-xxxxxx 

Mail   Mail  

 

X 121109   X 121109 

 

______________________________  ________________________________ 
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Bilaga 3a - Intervjufrågor till lärarna 

 
1. Är inomhusmiljön viktig ur ett pedagogiskt perspektiv? Varför/varför inte? 

 

2. Vad är det barnen leker när de är inomhus på förskolan? 

 

3. Hur har ni tänkt när ni utformat den pedagogiska inomhusmiljön? 

 

4. Varför finns det ett dockrum?  

 

5. Varför finns det ett bilrum? 

 

6. Vad får man göra med en stol? 

 

7. Varför är vissa saker placerade på en sådan plats att barnen måste be om dem? Hur har ni 

tänkt kring det? 

 

8. Är inomhusmiljön något som diskuteras i samband med den pedagogiska planeringen? 

 

9. Hur får ni veta vad barnen tycker om inomhusmiljön? 

 

10. Hur gör ni med de idéer och tankar ni får från barnen angående inomhusmiljön? 

 

11. Får barnen påverka hur de ska använda sig av de olika rummen, möblerna och leksakerna 

på egen hand? Varför inte? Hurdå? 

 

12. Anser du att barnen får inflytande över inomhusmiljön? På vilket vis? 

 

Bilaga 3b - Intervjufråga som gick ut via mail 

1. Hur har ni tänkt kring lekkorten som finns på förskolan. Varför har ni dem, vad är syftet 

med lekkorten? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor till barnen  

 

1. Vilket rum tycker du bäst om att vara i på förskolan?  

Varför då? Vad brukar du göra där? 

 

2. Vad får man leka för något i dockrummet? 

 

3. Vilka regler finns det i dockrummet? Hur bestäms reglerna? Är alla regler bra? 

 

4. Vad får man leka för något i bilrummet? 

 

5. Vilka regler finns det i bilrummet? Hur bestäms reglerna? Är alla regler bra? 

 

6. Vad kan man använda en stol till? 

 

7. Vilka regler finns det kring stolen? Hur bestäms reglerna?  

 

8. Vad kan man använda lego till? 

 

9. Vilka regler finns det kring lego? Hur bestäms reglerna? 

 

10. Vilka leksaker leker du oftast med på förskolan?  

Varför då? Vad gör du/ni med de leksakerna 

 

11. Vilka bestämmer var leksakerna ska vara? 

 

12. Hur tycker du att ett fint och bra rum ska se ut?  

Vad ska finnas där, vilka färger, leksaker... 

 

 

 

 

 

 

 


