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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om pedagogers resonemang kring barns inflytande i inomhusmiljön på förskolan. 
Med andra ord hur pedagogerna utformar inomhusmiljön i förhållande till de idéer och intressen som 
barnen på förskolan har. Tanken och syftet med denna uppsats är att genom observationer och 
intervjuer få en övergripande förståelse för barns inflytande på förskolan gällande inomhusmiljön och 
hur pedagogerna på förskolan tar till sig barnens tankar i utvecklandet av miljön. Barns inflytande 
kring hur avdelningen är möblerad och uppdelad kommer att tas upp, samt olika rumsliga aspekter. 
Uppsatsens syfte är redovisa en bredare kunskap om hur barns inflytande utövas i verksamheten, samt 
hur pedagogerna på förskolan tar vara på barnens åsikter och idéer om verksamheten. Den 
kunskapssyn som används i denna uppsats är det postmoderna kunskapsperspektivet. De teoretiska 
begrepp som kommer att beskrivas i uppsatsen är inflytande, inomhusmiljö och subjektskapande. 

Uppsatsens informationsinsamling inleddes med observationer på en förskola. Utifrån observationerna 
planerades och förbereddes intervjufrågor till pedagogerna på förskolan. Samtidigt formulerades en 
problemformulering som sedan skulle utforskas under uppsatsens gång. Till denna uppsats gjordes en 
fallstudie genom att sex pedagoger av de anställda på förskolan intervjuades. Pedagogerna på denna 
förskola talade om hur de kombinerar barnens intressen med det övriga i verksamheten för att sedan 
utveckla inomhusmiljön på förskolan. Uppsatsen redovisar även begreppen ”barns perspektiv” och 
”barnperspektiv”, vilka jämförs och kopplas till barns inflytande och pedagogers lyssnande till barnens 
åsikter. Slutsatsen i uppsatsen är att det inom arbetslaget är viktigt att vara överens om hur de ska 
arbeta. En av slutsatserna i denna uppsats är att pedagogerna (de intervjuade) ständigt tar upp frågan 
om inomhusmiljön på förskolan och utvecklar verksamheten så att den passar den barngrupp som är i 
verksamheten. Lyssnandet till barnens åsikter och möjligheten till diskussion gällande olika begrepp 
och händelser under dagen tas ständigt upp i denna uppsats. Pedagogerna som intervjuats nämner att 
lyssnande till barnen behövs om alla ska få möjlighet till inflytande i verksamheten. 

Nyckelord 
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Förord 
Någon som har följt mig i denna väldigt ostadiga väg till beslut om ämne, var min handledare Anna 
Westberg Broström. Med hennes hjälp och massa olika beslut till vad jag skulle skriva om, lyckades 
jag slutligen få ihop denna uppsats. Det tog sin lilla tid att hitta rätt, men det känns slutligen som att 
allt löste sig. Jag har gjort denna studie ensam, då jag i början inte visste vad jag skulle skriva om. Jag 
är glad att jag tog det beslutet, då jag kunnat anpassa mina studier till mina dagliga rutiner och till mitt 
arbete vid sidan om. 

Jag har utvecklats som blivande förskollärare och jag har lärt mig mycket på vägen som kommer att 
vara till nytta i mitt kommande yrkesliv. Jag har exempelvis lärt mig sättet att se på teori och praktik. 
Gällande inomhusmiljön på förskolan, har denna studie gett mig en bredare syn på hur och varför 
barnen ska få vara med i utvecklandet av verksamheten. Genom de intervjuer jag har gjort kan jag nu 
se både det positiva och det negativa i att låta barnens inflytande få stor plats i verksamheten. Jag 
hoppas även att läsare av denna uppsats kan se det positiva och lära sig med av hur man kan arbeta för 
barns inflytande kring inomhusmiljön.  

Jag hoppas att ni finner denna uppsats intresseväckande. 

 

Carmen Mourad 
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Inledning 
Precis som Elisabeth Arnér inleder sin bok ”Barns inflytande i förskolan” (2009) så ska denna uppsats 
inledas med frågan; - Menar du att barnen ska bestämma i stället för oss? (Arnér 2009, s.13). I 
läroplanen tas det tydligt upp de mål förskolan har gällande barns delaktighet och inflytande i 
förskolans verksamhet. Dagligt inflytande ska ge barnet känslan av en trygg och betydelsefull plats i 
förskolan (Skolverket 2010, s.12). 

I en förskoleverksamhet ska barnen även få möjlighet att påverka sin situation genom att uttrycka sina 
känslor och åsikter. Är pedagoger fortfarande ovana vid att ge barnen en röst och sedan ta deras åsikter 
och uppfattningar på allvar? I barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2006) tas det upp hur viktigt 
det är för barn att kunna göra sina röster hörda och sedan respekteras precis som andra 
samhällsmedborgare (Arnér 2009, s.13).  

Men vad innebär egentligen begreppet inflytande och hur definierar pedagogerna begreppet? 
Begreppet inflytande skiljer sig från begreppet ”delaktighet”, då inflytande handlar om barnens 
möjligheter att påverka sin tillvaro på ett tydligt sätt. Det kan innebära att pedagogerna på 
verksamheten utvecklar sitt arbetssätt och sin planering på förskolan beroende på vad barnen har för 
intressen, erfarenheter och idéer (Arnér 2009, s.14). Detta innebär även att pedagogerna	i	verksamheten 
ska kunna göra ändringar i planering och verksamhet ska göras beroende av barnens perspektiv. I 
denna uppsats diskuteras forskning kring barns inflytande i inomhusmiljön på förskolan genom att 
observera hur inomhusmiljön ser ut och hur barnen på en avdelning förhåller sig till den rådande 
miljön. Sex pedagoger har intervjuats på samma förskola för att ta reda på hur just de resonerar kring 
barns idéer och intressen i inomhusmiljön och deras tankar kring hur inomhusmiljön kan utformas på 
avdelningen så att den passar den rådande barngruppen. En förskola blev kontaktad redan i början av 
uppsatsens gång. Detta gjordes för insamling av information kring pedagogernas och barnens vardag 
och för att den planerade uppsatsens utförande. Intressen och idéer som väcks hos barn kring 
inomhusmiljön och hur pedagogerna på förskolan förhåller sig till barnens idéer och intressen vid 
utformning av inomhusmiljön, ligger i fokus i denna uppsats.  

I denna uppsats tas det upp hur viktig miljön på förskolan är, då det är i miljön både barn och 
pedagoger ska vistas i under många år på förskolan. En annan viktig faktor är att miljön hjälper till i 
det pedagogiska arbetet på förskolan. Med hjälp av miljön kan pedagogerna planera sina pedagogiska 
åtaganden och främja barns lärande. I denna uppsats fokuseras det på hur pedagogerna anpassar sitt 
pedagogiska arbete utifrån barnens tankar och idéer. Miljön på förskolan ska vara en trygg plats för 
barnen och pedagogerna, den ska vara givande och passa barngruppen. Pedagogerna ska utgå ifrån 
barnens intressen när verksamheten planeras. Barnen ska få möjlighet till inflytande så att pedagogen 
ska kunna skapa en plats för barnet att utvecklas i, ett andra hem för barnet. I denna uppsats undersöks 
även hur pedagogerna går tillväga då de fångar upp barnens idéer och intressen. 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
förskolan. (Skolverket 2010, s.12)  
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Det ovanstående citatet är taget ur läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s.12). I denna uppsats 
tolkas de demokratiska grunder som nämns i läroplanen som ett sätt för både barn och pedagoger på 
förskolan att tillåtas att vara sig själva, ha rätten att uttrycka sig och kunna delta i förskolans planerade 
aktiviteter. Citatet säger mycket om hur barnen ska ha det på förskolan. För att pedagogerna ska kunna 
arbeta och ge barnen en säker och trygg plats att vistas på under förskoleåren, behöver pedagogerna 
vara lyhörda och tillgodose både barnens och medarbetarnas behov.  

 
Bakgrund 
I detta avsnitt tas det upp om vad förskolans läroplan innefattar gällande barns inflytande och 
inomhusmiljön i förskolan. Mestadels tas det upp hur viktigt det är att barnen vistas i en trygg miljö, 
men även att miljön ska locka barnen till lek och utmana barnen för ett utvecklat lärande (Skolverket 
2010, s.12). Barnen ska inspireras att utforska omvärlden och samtidigt mötas av vuxna som ser till att 
varje barn får stöd i sitt utforskande. Till barnens hjälp ska det finnas engagerade pedagoger i 
samspelet med barnen och barngruppen. Vidare tas det upp att pedagogerna ska erbjuda barnen en 
öppen, innehållsrik och inbjudande miljö som ska stimulera barnen till lek och lärande (Skolverket 
2010, s.6). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina 
egna handlingar och för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att ta ansvar att förstå och 
att handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande. (Skolverket 2010, s.12)  

Ett av de viktigaste målen som står i läroplanen för förskolan och som nämns i ovanstående citat, 
handlar om att varje barn ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar i miljön på förskolan genom att 
utvecklas inom det området. Det tas även upp att varje barn ska få möjligheten att kunna uttrycka sig 
och på så sätt kunna påverka sin situation på förskolan (Skolverket 2010, s.12). Detta är väldigt 
relevant i denna uppsats, då barnens inflytande spelar en stor roll gällande utvecklingen av 
verksamhetens inomhusmiljö (Skolverket 2010, s. 12). Hur pedagogerna tar tillvara på barnens idéer 
och intressen är en av de frågeställningar som uppsatsen baseras på.  

Läroplanen inleds med att ta upp hur viktigt det är att verksamheten ska bedrivas demokratiskt. Med 
detta menas att barnen ska ges kunskaper om samhället som ska kunna lägga grunden för det framtida 
aktiva livet i samhället (Skolverket 2010, s.12). I läroplanen tas det även upp att barnens motivation 
och sätt att söka kunskap ska ligga som grund för hur verksamheten ska fungera. Barnens 
erfarenhetsvärld och intressen ska därmed tas tillvara för att pedagogerna ska kunna lägga grunden i 
verksamheten (Skolverket 2010, s.11). Pedagogerna tar hänsyn till barngruppen vid utformningen av 
inomhusmiljön. Enligt läroplanen ska det även finnas plats och tid i verksamheten för fri lek, fantasi 
och eget lärande (Skolverket 2010, s.9). Det är pedagogerna som har uppgiften att se vad barnen 
behöver och är intresserade av. Det ska sedan anpassas i verksamheten och tas upp i det gemensamma 
arbetet kring inomhusmiljön på förskolan. 

Vad betyder egentligen barns inflytande i förhållande till inomhusmiljön i denna uppsats? – Jo, denna 
uppsats fokuserar på pedagogernas definition av den fysiska inomhusmiljön på förskolan. I en rapport 
skriven av Professor Pia Björklid, Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan 
lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005), tar hon upp en definition av begreppet. Björklid 
(2005) menar att miljö är ett vitt begrepp, som omfattar olika aspekter, det sociala, fysiska och det 
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kulturella. Vidare skriver hon att dessa ständigt växlar med varandra (Björklid 2005, s.29). Till den 
fysiska miljön hör hus, rum, tak, väggar m.m. men även utformningen, gestaltningen och känslan av 
rummet hör till den fysiska miljön (Björklid 2005, s.21). I denna uppsats syftar begreppet 
inomhusmiljön på hur pedagogerna resonerar kring de rum som är tänkta för lekande aktiviteter, 
exempelvis lek med bilar, pyssel, lek med dockor, bygge med Duplo eller lego m.m. Hallen och 
toaletterna som finns runt omkring de observerade rummen, kommer inte att tas upp i denna uppsats. 

Vidare gällande tolkningen av begreppet inflytande, som togs upp i inledningen, handlar om barnens 
möjligheter att påverka sin tillvaro på ett tydligt sätt (Arnér 2009, s.14). Det är den tolkningen som 
används i uppsatsen, då Arnér (2009) tar upp att barns inflytande handlar om att barn ska ges 
möjligheten att kunna påverka sin vardag på ett påtagligt sätt. Detta ska i sin tur hjälpa pedagogerna på 
förskolan att planera allt i verksamheten, genom att utgå ifrån barnens egna erfarenheter, initiativ och 
idéer till utvecklande (Arnér 2009, s.14). Arnér (2009) talar även om pedagogernas roll på förskolan. 
Hon tar upp maktrollen som pedagogerna har och att de även har makten att bestämma om barnets röst 
ska bli hörd och respekteras (Arnér 2009, s.14). Uppsatsens syfte och frågeställningar koncentreras på 
hur pedagogerna använder barnens idéer och tankar i praktiken. Arnér (2009) har i sin bok intervjuat 
barnen för att ta reda på vad pedagogernas uppgift är och varför de är bra att ha på förskolan. I och 
med de svaren som Arnér (2009) fick på sina frågeställningar, kan pedagoger på förskolan anses vara 
väldigt viktiga på många vis. Exempel på svar som Arnér tar upp är att lärarna ska se till att barnen 
inte blir rädda, att alla ska få vara med och leka och att inte bli illa bemötta eller utanför i leken, samt 
av andra individer på förskolan. Det är viktigt att uppmärksamma barnens åsikter och tankar på 
förskolan, vilket pedagoger inte gör så mycket i dagens läge (Arnér 2009, s.11). Arnér (2009) tar upp 
hur viktigt det är att lyssna till barnen och uppmärksamma deras tankar. Om pedagogen inte lyssnar 
till barnet, finns det en risk att barnet inte utvecklar eget ställningstagande och tar ansvar för sina egna 
handingar i framtiden (Arnér 2009, s.18). Hon fortsätter med att tala om hur viktigt det är att miljön på 
förskolan ska vara lustfylld och kunna inspirera barnen till att utforska. Barnen liknas vid oss vuxna då 
de letar efter aktiviteter som är meningsfulla och accepteras att utföras av oss vuxna (Arnér 2009, s.14-
16). Arnér (2009) anser att med en ständig vuxenkontroll över dagen på förskolan, gällande miljö och 
dagordning, kan det hindra barnen från att göra kreativa utforskningar (Arner 2009, s.53). 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt av uppsatsen presenteras den litteratur som handlar om inomhusmiljön, barns inflytande 
och även om begreppen barnets perspektiv och barnperspektiv. 

Inomhusmiljö 
Ann Skantze (1989) är en forskare som talar om ämnet inomhusmiljö i sin avhandling Vad betyder 
skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars 
utvecklingsuppgifter (1989). Genom att använda sig av kroppen, olika handlingar och rörelser, sker 
meningsskapandet hos barnen i den fysiska miljön på förskolan. Barnet undersöker miljön med alla 
sina sinnen och erfarenheter, vilket gör att miljön blir igenkännbar för barnet. Detta skapar i sin tur en 
trygghet hos barnet då hen känner igen den miljö hen vistas i (Skantze 1989, s.134-136). Skantze 
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(1989) talar även om att miljön måste vara tydlig i sin arkitektur för att barnen ska kunna känna, och 
uppleva den med sina sinnen. Hon talar även om skillnaden mellan vuxna och barn gällande hur vi tar 
in kunskap av ett rum vi första besöket på en plats. Hon menar att en vuxen person har lätt att läsa av 
ett rum och även reflektera över olika perspektiv, efter iakttagelser med ögonen. Till skillnad från de 
vuxna anser Skantze (1989) att barn utforskar på ett annorlunda sätt, då de undersöker rummet med 
alla sina sinnen och genom att orientera sig runt i rummet med hela kroppen. Det räcker alltså inte med 
att endast se på saker för att skapa kunskap om det tinget, utan för barn gäller det att röra, lukta, smaka 
osv. (Skantze 1989, s.145). Enligt Skantze (1989) skiljer sig vuxna och barn även när det gäller att 
skapa en förståelse för den rådande miljön. För vuxna är det enkelt att skapa en förståelse för miljön i 
ett enkelt, likformigt rum tillskillnad från barnets sätt att förstå miljön. Då räcker det inte med att 
miljön är enkel och likformig, utan att rummet har ordentliga och varierande former samt att det ska 
vara tillåtande för kroppsligt utforskande (Skantze 1989, s.146). Skolhusen ska inte endast ge barnen 
en trygg plats att vistas på under sina dagar på skolan, utan ska även kunna stimulera barnen till att 
utvecklas genom att utforska miljön och skapa mening. Miljön på skolan är en del av barnens omvärld, 
där de skapas som individer och bildar kunskap både i och med miljön (Skantze 1989, s.145). Skantze 
(1989) fortsätter efter många år av fortsatt forskning om ämnet att nämna hur barn tolkar miljön på 
förskolan. Det kan man läsa om i boken Barnens rum av Gunnar Berefelt (1998). Hon skriver vidare 
att vuxna och barn är olika i sitt sätt att anpassa sig till miljön, de gör inte samma bedömningar som 
vuxna gör (Berefelt 1998, s.16). 

En forskare som tar upp den fysiska miljön i sin rapport är Pia Björklid (2005), som nämns tidigare i 
denna uppsats. Hon talar även om hur barn påverkas av den fysiska miljön på förskolan. Det finns 
både för- och nackdelar med den fysiska miljön på förskolan, då det talas om barns lek och lärande. 
Ett exempel kan vara att ta ett hörn på förskolan som inte uppfattas som stimulerande och tryggt av 
barnen, denna yta undviker barnen att vistas på. Om det inte är tilldragande, kan det resultera i att 
barnens utveckling hindras inom det området som hörnet egentligen ska hjälpa till att utveckla. Det 
kan påverka barnet negativt inom den sociala, kognitiva och fysiska utvecklingen (Björklid 2005, 
s.169). Lärandet sker i allt som barnen gör, vilket gör miljön viktig i detta sammanhang. Då miljön är 
givande och bra planerad kan barnen utnyttja den rådande miljön för att utvecklas inom olika 
områden. Lärandet sker alltså inte endast i en miljö, utan i alla miljöer och både direkt och indirekt 
(Björklid 2005, s.30). Som tidigare har nämnts i uppsatsen är det viktigt att miljön är tillåtande för 
barnet att utforska med alla sina sinnen, särskilt för barn i yngre åldrar. Miljön är därför en viktig del i 
barnets identitetsskapande, då barnet känner en känslomässig tillhörighet till miljöer som är 
meningsfulla och igenkännbara med barnets erfarenheter (Björklid 2005, s.179). I Björklids rapport 
diskuteras även miljöpsykologin, hon skriver att barnet utvecklas i sitt sökande av erfarenhet och 
kunskap om den rådande miljön. Samtidigt som barnen utforskar miljön så förändrar barnen miljön, 
vilket gör att den förändras för den vuxne. Förändringar sätter både gränser och utvecklar miljön 
positivt för lärandet, beroende på hur man är som person, vi är som sagt alla olika och uppfattar allt 
olika beroende på tidigare erfarenheter (Björklid 2005, s.180). 

För att det enskilda barnet ska kunna ses måste man kunna se barnet utan att tänka på miljön och de 
vardagliga händelser som kretsar kring det barnet. Det är exempelvis vanligt att tolkning görs av ett 
visst utsatt barn, som ett problem när svårigheter uppstår i förskolan (Nordin-Hultman 2006, s.21). 
Som många andra forskare, skriver Nordin-Hultman även om hur beroende barn är av sin omvärld och 
om samspelet med omgivningen. Vårt synsätt och tankesätt angående miljön gör att vi ser miljön som 
något objektivt, något som inte går att påverka och är på så sätt oberoende av oss (Nordin-Hultman 
2006, s.174). Enligt henne iscensätter vi barnens behov efter teorier vi läser och har kunskaper om, i 
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vårt skapande av miljön på förskolan. Det är teorier om vad vi förväntar oss att barnen ska klara av 
och vad som anses vara normalt för barn i den ålder som avdelningen avser, som vi går efter vid 
skapandet av miljön på fördskolan (Nordin-Hultman 2006, s.41). I sin avhandling skriver Nordin-
Hultman (2006) om Michel Foucault. Han menar att man kan läsa av barnen genom att granska miljön 
som barnen vistas i. Då det pedagogiska rummet är utformat efter barngruppen, genom att 
pedagogerna har läst av barnen och utformat rummet efter hur de uppfattar barnen och vad man vill att 
barnen ska utvecklas inom. Rummets planering påverkar hur rummet fungerar i barngrupp (Nordin-
Hultman 2006, s.51, 63). Som nämnts tidigare så är alla barn olika, vilket gör det svårt för vuxna att 
möta allas olika egenskaper och behov i planeringen av rummet. Rummet blir för litet för att kunna 
anpassas för varje barn. Detta kan hämma barnets meningsskapande, vilket i sin tur kan leda till 
utanförskap i barngruppen (Nordin- Hultman 2006, s.190).   

Gällande pedagogerna på förskolan så menar Rauni Karlsson (2008) i sin bok Miljöer för lek lärande 
och samspel, att deras förhållningssätt gentemot barnen har en stor betydelse om barnen får bidra i 
verksamheten och ha inflytande (Karlsson 2008, s.71). Enligt Karlsson (2008) är det den vuxna som 
har ansvaret över inomhusmiljön på förskolan och att den fysiska miljön planeras efter fysiska 
faktorer, som exempelvis material och lokal. Dock sker detta genom att pedagogerna på förskolan 
planerar miljön gentemot barnen. Karlsson (2008) menar att barnen på förskolan får i sin tur hantera 
sin kunskap efter vad som erbjuds av miljön, de får förhålla sig till det som redan finns (Karlsson 
2008, s.63 och 82). 

De Jong (1995) talar i sin tur om krav som ska ställas på byggnader och lokaler som ska användas för 
förskoleverksamhet. De Jong (1995) menar att lokalerna ska vara planerade och formade på ett sätt 
som kan användas till många olika saker, vilket i sin tur ska underlätta pedagogernas arbete. Miljön 
ska även vara planerad på så sätt att den är stimulerande och utvecklande för barnen. Vidare tar 
författaren upp hur pedagoger som är medvetna om inomhusmiljöns betydelse, kan arbeta på en plats 
som inte är avsedd att vara en förskoleverksamhet, då pedagoger kan använda sig av den rådande 
miljön för att utveckla barns möjligheter. Barn ges olika utmaningar och möjligheter beroende på 
lokalens utformning. Barns möjligheter i inomhusmiljön kan synliggöras genom att pedagogerna gör 
observationer, för att man som pedagog ska kunna se hur och vad i miljön som används. Genom att 
göra observationer blir pedagogerna medvetna om hur inomhusmiljön fungerar i praktiken, vilket är 
ett sätt att öka medvetenheten. Detta kan i sin tur bidra till utveckling av inomhusmiljön på förskolan 
genom att göra ommöbleringar på verksamheten, vilket i sin tur skapar nya aktiviteter (De Jong 1995, 
s.13-43). 

Barns inflytande 
Begreppet demokratididaktik presenteras av Kristina Westlund (2011). Westlund (2011) förklarar att 
det handlar om att, som pedagog, ge barnen förutsättningarna att lära sig demokratiska principer för att 
i framtiden kunna handla demokratiskt i det rådande samhället. Det är förskollärarens jobb att arbeta 
på så sätt att barnen får ”utöva” demokrati i förskolan (Westlund 2011, s.11).  Barns inflytande på en 
förskola beror på hur mycket lärarna tillåter att barnen får inflytande på förskolan. Det pedagogernas 
uppgift att ge barnen ordet och utrymmet att kunna uttrycka sig om olika saker (Westlund 2011, 
s.127). Westlund (2011) menar att det är pedagogerna som sätter upp ramarna för hur mycket 
inflytande barnen får på förskolan, vilket sker antingen medvetet eller omedvetet. Men samtidigt som 
inflytande är en rättighet så får det inte blir alltför okontrollerbart, då kan barnen inte klara av 
inflytandet över verksamheten (Westlund 2011, s.11). Att ge barnen valmöjligheter kan även ge 
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barnen tryggheten att veta att man alltid kan uttrycka sina åsikter och att man har rätten att välja, vilket 
ger barnen motivationen att ge förslag och hjälpa till att forma verksamheten (Westlund 2011, s.79). 
Viktiga aspekter för denna uppsats i Westlunds (2011) teori om inflytande, är att det är viktigt att låta 
barnen vara med och påverka reglerna på förskolan, vilket resulteras i att barnen kommer uppleva 
reglerna som mer betydelsefulla, då de är lättare att relatera till (Westlund 2011, s.15). 

Utbildningsdepartementet (2003): I utredningen nämns och betonas det hur grundläggande och viktig 
frågan om mänsklig rättighet är. Detta är den viktigaste anledningen till barns inflytande. För att 
barnen ska kunna uppfostras till demokratiska medborgare, måste de redan i förskoleålder vistas i en 
demokratisk miljö, där barnet kan påverka sin situation och få sin röst hörd (Ds 2003, s.9). I 
utredningen tas det även upp hur elever med erfarenhet av att ha inflytande redan vid tidig ålder, är 
bättre på att göra självständiga val och lära av varandra, de har även lättare att samarbeta med andra 
människor (Ds 2003, s.9). 

”Barnperspektiv” och ”Barns perspektiv” 
På senare tid har intresset för barns perspektiv och barnperspektiv ökat inom forskning. 
Barndomssociologer har på senare tid börjat studera barn i sin egen rätt. Man har med andra ord lagt 
mer tid och vikt vid att se barn som aktiva aktörer som har en röst. Men vad kan de olika begreppen 
egentligen betyda? ”Barnperspektiv” är idag vanligt inom den politiska debatten, det kan handla om 
vad för plats barn ges i det rådande samhället. Det handlar om att fånga barnens röster och sedan tolka 
de för ett diskursivt sammanhang. Halldén och Sandin skriver i Barnets bästa (2003) att 
barnperspektivet inte endast utgörs av barnets röst, utan även av de analyser där barnen är i fokus 
(Sandin & Halldén, 2003, s.8). Begreppet barnperspektiv handlar om att den vuxna företräder barnen 
och på så sätt förmedlar eller tolkar innebörden. Med andra ord så sätter den vuxna, barnets intresse i 
centrum i olika sammanhang (Lundgren 2007, s.26). Det handlar om att lyssna till barnets bästa och 
inte till vad barnet i själva verket vill, det anses inte vara nödvändigt då man som vuxen tar alla 
besluten. Men beroende på vilken syn som pedagogerna har på en förskola så finns en växelverkan 
mellan de två begreppen. Olika aspekter av barns vardag framträder beroende på vilken syn pedagogen 
har menar Sandberg (2008).  

Vidare till ”barns perspektiv”, så beskriver Lundgren (2007) det som något som kommer direkt från 
barnen. Det är barnens direkta uttryck och åsikter, som inte mellanlandar hos en vuxen, som i 
barnperspektiv (Lundgren 2007, s.26). Här läggs barnet i fokus och det handlar om att få en förståelse 
för barnets meningsuttryck. Men hur närmar pedagogen sig barns perspektiv? Som pedagog ska man 
skapa en förförståelse för individens erfarenheter och efter vilka villkor individen lever. Pedagogen 
ska skapa en bild av barnet med de erfarenheter pedagogen själv har (eget subjekt). Det gäller att vara 
kroppsligt nära, försöka se det barnet ser och förstå barns olika uttryck för deras livsvärld där även 
forskaren är en del (Johansson 2003, s.44). Regler i verksamheten är något som personalen är snabba 
på att sätta upp och som barnen i sin tur får anpassa sig efter. Detta kan krocka med barns perspektiv, 
då det går emot det normativa uppdraget. Ett annat vanligt motstånd kan vara pedagogernas egna idéer 
och tanken att deras idéer är till för barnets bästa, ur deras synvinkel. 

Johansson (2003) tar upp hur viktigt det är att den vuxna ska kunna hantera sin makt, så att det inte går 
överstyr. Johansson (2003) tar även upp begreppen ”Human beings” och ”Human becomings” 
(Johansson 2003, s.47). Johansson (2003) skriver att Human becomings, innebär att barndom är något 
som ska åtgärdas genom utveckling och socialisation. Detta begrepp kopplas i denna uppsats till 
Lundgrens (2007) teori om barnperspektiv, då en vuxen företräder barnet istället för att låta barnet 
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handla. Begreppet Human beings innebär däremot att barnet betraktas som delaktig i en livsvärld 
(Johansson 2003, s.47). Johanssons (2003) Human beings kan i sin tur kopplas till Lundgrens (2007) 
begrepp ”barns perspektiv”, då barnets åsikter och tankar inte mellanlandar hos en vuxen. 

Vidare till hur man som pedagog kan fånga barns perspektiv i vardagen. Genom att spela in, 
dokumentera och göra barnintervjuer kan man fånga barnens skapande för att sedan arbeta vidare med 
materialet i verksamheten. För att få en helhetsbild av lärandet är det viktigt att pedagogerna 
presenterar det de har fångat på exempelvis film för barnet. På så sätt kan barnet vara med vid 
dokumentationen av videoinspelningen och lägga ett underlag till en systematisk utvärdering av 
inspelningen (Pramling Samuelson & Sheridan 2003). 

     

Syfte och frågeställningar  
Syfte med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger på en förskola resonerar kring inomhusmiljön 
och hur pedagogerna tar tillvara på barns intressen och idéer i utformningen av inomhusmiljön på 
förskolan. Syftet är även att observera inomhusmiljön på förskolan under förskoledagen, för att ta reda 
på hur pedagogerna i verksamheten har skapat miljöer på avdelningen, samt se hur barns idéer och 
intressen tas tillvara i utvecklandet av miljön på förskolan. Målet med uppsatsen är att få en bredare 
syn gällande vad pedagoger kan göra för att utveckla inomhusmiljön på förskolan i förhållande till 
barnen.  

Frågeställningar 
- Hur ser pedagogerna på betydelsen av inomhusmiljön?  

- På vilket sätt fångar pedagogerna barnens intressen och idéer kring inomhusmiljön? Och hur 
används detta för att utveckla inomhusmiljön på förskolan? 

- Hur definierar pedagogerna begreppet barns inflytande i relation till förskolans inomhusmiljö?  

I denna uppsats undersöktes dessa frågeställningar utifrån de observationer som gjordes och vad 
förskollärarna ansåg om ämnet på förskolan. 

Teoretiskt perspektiv 
I denna uppsats används det postmoderna kunskapsperspektivet.  Inom detta perspektiv granskas de 
synsätt och föreställningar som ett modernt synsätt vilar på. Enligt den postmoderna kunskapssynen är 
skillnaden mellan det postmoderna synsättet och det moderna synsättet att	det moderna förklarar 
världen som uppbyggd enligt mönster (regelbundet). Det finns en uppfattning att allt är systematiskt 
och går att kategoriseras. Enligt Nordin Hultman (2006) syns detta tydligt då det inte tas hänsyn till 
vilken tid eller kultur barnet befinner sig i. I det postmoderna synsättet ifrågasätts detta, då tanken är 
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att det inte finns något ”typiskt” barn. Ett barn i en kultur kan ses avvikande i en annan kultur, alla är 
vi olika individer. Kunskap i det postmoderna perspektivet är socialt beroende och alla människor 
deltar i konstruktionsprocessen. 

Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete skriven av Ann Åberg (2009). Hon 
talar i sin bok om hur individen blir annorlunda beroende på vilken situation den befinner sig i. 
Individen beter sig annorlunda och blir en helt annan människa på förskolan (jobbet) jämfört med hur 
den är i sitt privatliv. Hon talar om ett sant ”jag” i sin litteratur. Åbergs (2009) tankar kan redovisas 
genom detta citat 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 mitt sanna 
jag? Jag blir till olika jag beroende på vem och i vilka sammanhang jag befinner mig, och det gäller 
naturligtvis också barnen (Åberg 2009, s.21). I och med detta citat är uppsatsen kopplad till det 
postmoderna kunskapsperspektivet.  

Nordin Hultman (2006) skriver om det postmoderna kunskapsperspektivet i sin avhandling 
Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. I sin avhandling tar hon upp Ferdinand de Saussures 
teorier om språk. Han var en schweizisk språkteoretiker, som under 1800-talet var ledande i sina 
teorier om språket som ett system baserat på tecken. Saussures teorier handlade om relationen mellan 
språkliga tecken och det som tecknet beskrev. Han visade att det inte fanns någon sådan koppling 
mellan det språkliga och beteckningen av tecknet. Denna teori går att koppla till Nordin-Hultmans 
teori om begreppet ”barn”, hon menar att det inte finns någon relation mellan själva beteckningen och 
ordet i sig. Nordin-Hultman (2006) menar att ordet får en annorlunda betydelse beroende på i vilket 
sammanhang som ordet används. Ordet har ingen betydelse utan ges betydelse beroende på hur det 
används. Ett ord kan få olika betydelser beroende på olika kulturer, tider och framförallt samhällen 
(Nordin-Hultman 2006, s.38). 

Något som hon tar upp i sin avhandling, som har en stor betydelse i denna uppsats är begreppet 
”miljö”, då hon kopplar det till att miljön är i ständig förändring beroende på vilka handlingar som 
utförs, inom det postmoderna tänkandet (Nordin-Hultman 2006, s.174). Nordin Hultman (2006) talar i 
sin avhandling även om miljöns betydelse för barnets utveckling. Miljön ska vara utmanande med 
variation och tillgängligt material. Materialet ska utmärkas av barnets möjlighet till lek och experiment 
(Nordin-Hultman 2006, s.111-113). Hon menar att man ska fokusera på miljöns utformning på 
förskolan för att tillgodose barnets behov och intressen. I och med detta blir det postmoderna 
kunskapsperspektivet den teoretiska inriktning i denna uppsats, då det inte finns några självklara 
sanningar om hur miljön eller ett barn ska vara. Det finns med andra ord en strävan om att allt 
utvecklas (Dahlberg, Moss & Pence 1999/2001). 

Det är viktigt att diskutera olika ords betydelse med varandra, och vad orden egentligen betyder för var 
och en. I och med detta får orden olika betydelser i olika situationer, då individer är olika, dock 
betyder inte detta att en tolkning är mer värdefull eller sann än en annan (Åberg 2009, s.18). Med detta 
markeras i denna uppsats hur viktigt det är att man som pedagog är medveten om att alla är olika och 
har olika uppfattningar gällande olika saker. Det är därför viktigt att pedagogerna låter alla barnen få 
sin röst hörd, att de lyssnar till barnens tankar och åsikter om olika saker samt att de även diskuterar 
olika begrepp med barnen för att på så sätt förstå varandras uppfattningar om exempelvis 
inomhusmiljön.  På så sätt utformas inomhusmiljön tillsammans med barnen utifrån gemensamma 
tankar kring vad som kan utvecklas. 
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För att få in subjektskapandet i denna teori, talar Nordin-Hultman (2006) mycket om hur det är 
omöjligt för människan att lära känna världen på ett sätt som är oberoende av hur individen själv är 
som person. Med ett postmodernt perspektiv ser individen alltid världen utifrån sina egna erfarenheter 
och redan införskaffade kunskaper och teorier om hur världen fungerar. Hur individer själva känner 
och tänker spelar en stor roll i hur de uppfattar saker och ting. Hon förklarar det som att vi inte kan gå 
utanför vårt eget meningsskapande (Nordin-Hultman 2006, s.38-39). Ett exempel som hon tar upp i 
avhandlingen är att det inte går att bestämma hur exakt en sex åring ska vara. Tanken kring en 
sexårings utveckling uppfattas olika beroende på vad den granskande individen har för förutfattade 
meningar och erfarenheter av var en sexåring ska befinna sig i för utvecklingsfas. Hon menar att 
individen inte kan få en utomspråklig betydelse av ett fenomen, utan att individen endast kan förstå 
genom meningsskapande från både kulturella och historiska föreställningsmönster (Nordin-Hultman 
2006, s.40). Vidare tar Åberg (2009) upp att omvärlden är i ständig förändring och att allt som sker i 
vardagen ska omprövas. Individen skapar tillsammans med andra en gemensam tolkning av det som 
finns omkring, dock förändras detta beroende på vem individen är med och var den är i situationen 
(Åberg 2009, s.24). Hon talar även om begrepp som förändras beroende på i vilka sammanhang 
individen lägger in dem, samt hur individen använder dem. Beroende på hur begreppen läggs fram så 
förändras innehållet. Exempel på begrepp som Åberg (2009) tar upp är kärlek, vänskap, demokrati och 
etik (Åberg 2009, s.46). 

Nordin-Hultman (2006) talar om ett universellt barn, med detta menas ett barn som är oberoende av 
kulturella och samhälleliga föreställningar. Det postmoderna perspektivet säger dessvärre emot denna 
teori menar hon (Nordin-Hultman 2006, s.45). Alla barn har rätt att förstås olika, de är alla olika på 
många olika sätt och förstås olika beroende på vem som försöker tolka barnet. Det är viktigt att nämna 
att det inte finns någon ”rätt” tolkning av ett barn och det krävs flera tolkningar av en dokumentation 
för att ett så brett resultat som möjligt av tolkningen ska framföras (Åberg 2009, s.20). Enligt Nordin-
Hultman söks det inom den postmoderna kunskapssynen efter vad som uppfattas som normalt och 
avvikande. Fokus flyttas från barnet till de teorier och pedagogiska praktiker som handlar om att göra 
barnen sedda (Nordin-Hultman 2006, s.47).  

På vilket sätt utgör då denna teori ett verktyg för uppsatsen? – Med det ovanstående kopplas denna 
teori till uppsatsen, genom att diskutera pedagogernas syn på barns inflytande i inomhusmiljön och hur 
pedagogerna arbetar för att göra barns subjekt synliga i utformandet av inomhusmiljön på förskolan. 
Den postmoderna kunskapssynen valdes som teori till denna uppsats, då allt är i ständig förändring 
kring individen. Ingenting är oföränderligt utan allt förändras, i detta fall kopplas teorin till de 
förändringar som görs i inomhusmiljön på förskolan. Åberg (2009) talar om att individens tolkning av 
en situation är i ständig förändring beroende på vem individen är med och hur situationen går tillväga 
(Åberg 2009, s.24). Genom att göra pedagogiska dokumentationer och olika aktiviteter i verksamheten 
för att barnens röster ska bli hörda, kan pedagogerna skapa en uppfattning kring hur barnen är som 
individer i stunden, vilket i sin tur gör det lättare att utveckla miljön för barnen att trivas i, utifrån 
insamlat material till uppsatsen. 
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Metod 

Val av metod 
Till denna uppsats valdes en kvalitativ metod. De metoder som har använts är observationer på 
verksamheten och kvalitativa intervjuer, då sex pedagoger på en förskola har intervjuats. Resultatet av 
intervjuerna har sedan sammanställts genom att deras erfarenheter, upplevelser och uppfattningar 
gällande barnens inflytande i inomhusmiljön på förskolan har jämförts och kopplats till tidigare studier 
och det teoretiska perspektivet. Tanken med uppsatsen är att ta reda på hur pedagogerna hanterar 
barnens åsikter och idéer gällande inomhusmiljön. Valet att arbeta med kvalitativa intervjuer medförde 
möjligheten att ställa öppna frågor, som är anpassade efter den som blir intervjuad (Löfdahl et. al. 
2014, s.159). I boken Samhällsvetenskapliga metoder, skriver Alan Bryman (2008) om kvalitativa 
forskare. Han menar att denna typ av forskare har målinriktade och styrda urval av personer som ska 
intervjuas, vilket gör att intervjupersoner väljs ut efter vad som ska utforskas och undersökas (Bryman 
2008, s.350). Däremot blir resultatet i det här fallet mycket svårare att sammanställa då frågorna är 
öppna. Ett kvantitativt arbetssätt hade gett uppsatsen ett statistiskt resultat som i sin tur går att slå ihop, 
dock hade det inte gett ett lika brett resultat. Ett kvantitativt arbetsätt har gjort det möjligt att ställa 
följdfrågor under intervjuerna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.13). Resultatet i 
denna fallstudie går inte att påverka, då frågor som exempelvis ”varför?” och ”hur?” tillfrågades de 
som intervjuades (Yin 2007, s.17). I denna typ av arbete, en aktuell händelse eller i arbeten där man 
inte kan påverka svaren på intervjufrågorna, är en fallstudie ett rimligt sätt att forska kring ämnet (Yin 
2007, s.25). Yin (2007) talar även om hur viktigt det är att definiera och arbeta med gott om tid, med 
sina intervjufrågor (Yin 2007, s.24).  

Med tanke på det Yin (2007) talar om, att vara noggrann och lägga gott om tid på intervjufrågorna, 
valdes det i uppsatsen att göras observationer på avdelningen för att skapa en uppfattning av 
inomhusmiljön och barnens inflytande i verksamheten. Observationerna kom att vara till hjälp vid 
problemformuleringen av intervjufrågorna i uppsatsen och som förberedande inför de intervjubesök 
som skulle göras på förskolan. Observationer är till för olika ändamål, och i detta fall användes de för 
att kunna få en uppfattning på hur verksamheten fungerade och hur pedagogernas berättelser var i 
praktiken. Intervjufrågorna utformades efter att ha observerat avdelningen i den valda förskolan, för att 
vara förberedd inför de kommande intervjuerna. Den främsta avsikten med observationer är att kunna 
lägga grunden för vidare studier, menar Patel och Davidson (2003, 88). Dessa forskare tar även upp 
två olika typer av observationer, först observationer med ett förutbestämt schema och sedan 
observationer (som passar in i denna uppsats) som handlar om att samla in information och kunskap 
om ett specifikt ämne (Patel & Davidson 2003, s.89). Det går därför att konstatera att observationerna 
har varit till hjälp inför intervjuerna, men även som en del av uppsatsen. Pedagogernas svar på 
intervjufrågorna kopplas till de observationer som gjordes av inomhusmiljön på avdelningen. Med 
hjälp av det insamlade materialet har det skrivits ner ett resultat av forskning kring inomhusmiljön och 
barns inflytande på just denna förskola. Strävan har varit att se samband mellan de olika intervjuerna 
med personalen på förskolan och sedan koppla till de observationer av inomhusmiljön som gjorts på 
förskolan. Det slutgiltiga resultatet gick inte att förutsäga, utan det återstod att se (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, s.51). 

Denna metod valdes eftersom den anses vara lämplig, då personliga samtalsintervjuer är mer 
djupgående än att skicka ut enkäter som ska besvaras. Enkäterna ger ett begränsat svar på frågor. Valet 
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att ha med observationerna från avdelningen i uppsatsen, gör det lättare att analysera det som 
pedagogerna säger under intervjuerna. Detta ger möjligheten till att stämma av svaren på 
intervjufrågorna i praktiken. Inomhusmiljön undersöktes och då ska även miljön på förskolan vara 
med i uppsatsen. Det förväntades att metoderna skulle ge en bred insyn på hur verksamheten fungerar 
gällande barnets inflytande över inomhusmiljön och verksamheten i sig. Uppsatsen baseras på olika 
individers resonemang kring de intervjufrågor som förbereddes och hur var och en arbetar kring barns 
inflytande i inomhusmiljön. Då detta finns i åtanke, är det rimligt att använda sig av en kvalitativ 
metod med intervjufrågor (Trost 2005, s.14). Trost (2005) talar även om hur forskaren i denna metod, 
ska koncentrera sig på vad människor känner och tänker. Forskaren ska tänka på hur den intervjuade 
reagerar i vissa situationer och sedan hitta mönster i det som den intervjuade berättar (Trost 2004, 
s.33). 

Självklart ligger det en viss risk att misslyckas i detta val av metod då resultatet kan bli alldeles för 
svårt att tolka och sammanställa i slutet. Om ett kvantitativt arbetssätt hade valts, i form av enkäter, 
hade det kunnat redovisas ett genomsnittligt värde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 
s.165) men resultatet hade inte gett uppsatsen den information uppsatsen kräver.  

Urval och avgränsningar 
Det togs kontakt med en förskolechef i en kommun i Mellansverige, för att se om det var möjligt att få 
en förskola att basera studien på. Förskolechefen kontaktade i sin tur den förskolan som studien kom 
att göras på, och ett formulär med information skickades ut till personalen på förskolan som skulle 
beröras i studien (se bilaga 2). När sedan gensvar kom från pedagogerna på avdelningen som skulle 
undersökas, skickades det i sin tur ett brev till vårdnadshavare till barnen. Detta gjordes för att 
observationer på avdelningen skulle godkännas av vårdnadshavare, så att barnen på avdelningen kunde 
vara med i observationerna (se bilaga 1). Tanken med informations- och samtyckesbrev var att få 
klartecken av förskolan och vårdnadshavare, för att förbereda de på vad som komma skall. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Det var inte jag som valde plats där min studie skulle utföras, utan jag blev placerad av förskolechefen 
i området. Eftersom jag hade planerat att genomföra sex intervjuer, så gjordes intervjuerna med 
personalen från två avdelningar på förskolan. Endast en av avdelningarna observerades vid 
observationstillfällena, då detta är en avdelning som båda arbetslagen vistas i. Barngruppen på 
avdelningarna var med barn i 3-5 årsåldern. Uppsatsen inleds med en beskrivning av inomhusmiljön 
på förskolan, då ett besök gjordes med observationer redan innan intervjufrågorna formades. Det var 
ett bra tillfälle för granskning av de olika ”rummen” i rummet.  

Genomförande 
Vid första besöket på förskolan, betraktades avdelningen för första gången. Syftet med detta besök var 
att observera inomhusmiljön på avdelningen som uppsatsen kom att handla om. Själva 
observationerna gjordes under två tillfällen på avdelningen. Under observationerna valde jag att sitta 
en bit bort, lite avsides från barnen som observationerna baseras på. Ingen inblandning i verksamheten 
gjordes och jag försökte att varken kommentera eller säga till barnen vad de borde och inte borde göra 
på avdelningen. Jag valde att dokumentera händelserna genom att anteckna, dels hur verksamheten ser 
ut under observationstillfället och dels vad inomhusmiljön har för betydelse i pedagogernas arbete på 
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avdelningen. Sedan genom de genomförda observationerna, formulerades intervjufrågor som 
baserades på hur verksamheten ser ut och förhåller sig gällande barns inflytande i inomhusmiljön. Det 
ägnades ungefär en timme per dag åt att observera avdelningen.  

Efter att frågorna formulerats och frågeformulär gjorts iordning som underlag inför de kommande 
intervjuerna (se bilaga 3), togs kontakt med förskolan igen och det gick bra att besöka dem för att 
genomföra tre av intervjuerna ena dagen och de tre återstående dagen efter. Varje intervju inleddes 
med att försöka lätta på stämningen, då några av de intervjuade pedagogerna var lite nervösa. Det 
informerades noggrant att denna undersökning och intervju skulle hållas konfidentiell och att den inte 
är till för att kritisera deras arbetssätt eller kunskaper gällande inomhusmiljön och barns inflytande 
(Kvale och Brinkmann 2014, s.99). Intervjuerna gick smidigt och varje intervju spelades in. Detta 
gjordes för att senare kunna spela upp samtalen och transkribera det insamlade materialet. Det är 
viktigt att påpeka att alla intervjuer var olika beroende på pedagogernas svar och de följdfrågor som 
tillämpades för den intervjuade. Tanken med intervjuerna var att de skulle gå till som en diskussion 
gällande ämnet för att få djupgående svar, i jämförelse med svar på frågor likt en kvantitativ 
undersökning. Intervjuerna gjordes på ett avskilt rum på förskolan, ett litet samtalsrum, så att 
intervjuaren och pedagogen inte blev distraherade av den övriga verksamheten.  

Under en vecka genomfördes sex intervjuer på förskolan med tre förskollärare och tre barnskötare, i 
åldrar mellan 25-45år. Intervjufrågorna baserades på de observationer som genomfördes och 
intervjusvaren gav därmed en bredare insyn på hur pedagogerna själva såg på barnens inflytande över 
inomhusmiljön på avdelningen. Alla intervjuerna gjordes individuellt med var och en av pedagogerna 
på förskolan. Alla samtal spelades in för möjligheten till att spela upp de flera gånger så att resultatet 
kunde analyseras mer djupgående. Att endast anteckna skulle medföra slöseri med nyttig fakta, då det 
är lätt att missa information från den intervjuade. Insamlingen av material till denna studie tog upp till 
två veckor. Inför uppsatsen lästes Doverborg och Pramling Samuelsson (2012), där de tar upp fördelar 
med att använda sig av inspelning av intervjuer. De menar att det i princip är omöjligt att anteckna och 
få med allt som har tänkts få med under en intervju. Därför blir det mycket smidigare att spela in 
intervjuerna så att de senare kan spelas upp flera gånger och anteckningar kan föras samtidigt 
(Doverborg & Pramling Samuelsson 2012, s.27). En nackdel med denna typ av arbete är att det kräver 
mer tid, att spela upp och anteckna till samma intervju flera gånger. 

Vidare till de problem som har stötts på under processen. På grund av hur tidskrävande denna uppsats 
och hela processen att komma igång har varit, har syftet fått smalnats av till att endast handla om 
pedagogernas syn på barnens inflytande. Om mer tid funnits hade även barnintervjuer gjorts på 
förskolan, då hade barnens svar angående inomhusmiljön kunnat jämföras med pedagogernas svar på 
intervjufrågorna. Det hade blivit ett väldigt annorlunda arbete, om även den inriktningen hade valts.  

Databearbetning och analysmetod 
Som tidigare nämnts har denna uppsats inletts med observationer av en avdelnings inomhusmiljö och 
intervjuer med pedagoger på en förskola i Mellansverige. Det insamlade materialet från intervjuerna 
transkriberades och analyserades sedan i förhållande till den tidigare forskning som hade samlats in 
under uppsatsens utformning. Intervjuerna transkriberades genom att sammanställa alla de 
intervjuades svar efter varje fråga. Vi transkribering av det insamlade materialet från intervjuerna 
sammanställdes resultatet genom att en del av fick tas bort. Frågeformuläret hade inte följts punktvis 
vid intervjutillfällena, utan anpassades så att svar från pedagogerna skulle kunna kopplas till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter sammanställningen av svaren resulterades slutligen en 
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sammanhängande text med svar på frågorna som hade ställts till pedagogerna på förskolan. Denna text 
blev i sin tur lättare att koppla till insamlad data inför den kommande uppsatsen. 

Som tidigare nämnt gjordes två observationer, där jag som observatör satte mig avskilt från barngrupp 
och pedagoger för att föra anteckningar över vad som försiggick på avdelningen, samt hur 
pedagogerna i observationen förhöll sig till den rådande inomhusmiljön. Efter observationstillfällena, 
sammanställdes anteckningarna och kompletterades med det som hade observerats, men inte hunnit 
antecknats.  Observationerna valdes att redovisas som beskrivning av inomhusmiljön på avdelningen, 
samt hur barn och pedagoger använde sig av miljön under just dessa tillfällen. 

Materialet som har insamlats under intervjuerna har kopplats till den tidigare forskningen som tas upp 
i denna uppsats. Med hjälp av litteratur från tidigare kurser och genom att söka efter vetenskapliga 
artiklar på internet har det i denna uppsats sammanställts ett resultat i och med observationer och 
intervjuer som gjorts på förskolan. Gällande transkriberingsmetoden har alla intervjuer transkriberats 
genom att skriva ner allt som sades under intervjuerna. Detta gav ett bra synfält över vad som hade 
samlats in och vad som behövdes inför denna uppsats. Intervjuerna bearbetades sedan genom att en 
frågeställning i taget analyserades. Resultatet från intervjuerna sammanställdes genom en ortografisk 
transkriberingsmetod (Braun & Clarke 2006, s.88), vilket innebär att anteckningar förs av resultatet 
som samlats in för att göra en undersökning. Inom denna metod används skriftspråket vid 
transkribering.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2011) tas det upp att forskning ska genomföras enligt de mänskliga 
rättigheterna och människovärdet. I denna uppsats var det viktigt att tänka på att skydda människorna 
som blev intervjuade, då metoden handlar om människors uppfattningar, i och med 
individskyddskravet. Det har tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna som är framtagna utav 
Vetenskapsrådet (2011). I Vetenskapsrådet (2011) står det ”Ett vanligt etiskt krav är att ett material 
som har samlats in för vetenskapliga ändamål endast får användas för detta ändamål och inte 
användas som undervisningsmaterial eller för kommersiella ändamål” (Vetenskapsrådet 2011, s.23). I 
denna uppsats reflekteras det över vad som kan komma att vara skadligt för de som har deltagit i 
uppsatsens intervjuer. Uppsatsen kommer inte att drabba de deltagande, då all empirisk data kommer 
att hållas anonym och förstörs direkt efter att studien är färdig (Kvale & Brinkmann 2014, s.99,100). 

I och med denna uppsats så har jag som student följt regler i enlighet med Högskolelagen (1992:1434). 
De personer som har intervjuats och/eller varit med i observationerna har tillfrågats innan studien 
påbörjades. Det har noggrant framförts att pedagogernas åsikter är viktiga och att det inspelade och 
observerade materialet finns tillgängligt för dem. Deltagarna meddelades att de när som helst kunde 
avbryta observationen eller intervjun om de ångrar sig, utan någon som helst motivation. Innan 
påbörjandet av intervjuer och besök på avdelningen så skickades det ut ett medtyckesbrev till både 
pedagoger och vårdnadshavare till barnen (se bilaga 1 & 2). Ljudinspelningar användes när 
intervjuerna gjordes, för att på så sätt få med så mycket som möjligt, vilket står i brevet som skickades 
ut till pedagogerna på förskolan. I uppsatsen har varken namn, kön, förskola eller kommun redovisats, 
deras konfidentialitet har säkrats (Kvale och Brinkmann 2014, s.99). Det insamlade materialet har 
endast jag tillgång till, vilket deltagarna var väl medvetna om. 
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I Vetenskapsrådet (2011), talas det om syftet med forskning. Med forskning menas att hitta ett bättre 
sätt att gå tillväga för att bidra till utveckling och/eller förbättring i samhället och hos individen 
(Vetenskapsrådet 2011, s.30). Enligt Patel och Davidson (2011, s.62-63), följs fyra huvudkrav när det, 
som i detta fall, skrivs en uppsats av detta slag. Det första kravet som presenteras är 
Informationskravet, vilket innebär att jag som observatör och intervjuare, ska informera de 
deltagande om uppsatsens syfte (se bilaga 1 & 2). Det andra kravet är Samtyckeskravet, och innebär 
att de tillfrågade själva får bestämma om de vill delta i arbetet, vilka i detta fall var pedagogerna och 
vårdnadshavare till barnen på avdelningen. Enligt Konfidentialitetskravet handlar det om 
sekretessen, som har tagits upp tidigare så anonymiserades all information om förskolans plats och 
personlig information om de deltagande. Det sista kravet som Patel och Davidson (2011) tar upp är 
Nyttjandekravet, vilket innebär att information som har samlats in endast får användas inom denna 
uppsats, forskningsändamål. 

 

Studiens kvalitet 
I denna typ av uppsats är tillförlitligheten av intervjuerna, beroende på hur intervjuaren har förmågan 
att förstå och bedöma de svar som samlats in under intervjuerna. Patel och Davidson (2003), menar att 
man kan använda sig av ljudinspelningar, för att på så sätt spara verkligheten, för att få en så stor 
sannolik reabilitet som möjligt (Patel & Davidson 2003, s.101). I denna uppsats användes 
ljudinspelningar när intervjuerna gjordes. Det gav i sin tur möjligheten att spela upp intervjuerna flera 
gånger för att på så sätt få så mycket information som möjligt. Pedagogerna som intervjuades var 
väldigt öppna med sina svar och tankar och svarade gärna på frågorna, vilket bidrog till en hög 
tillförlitlighet. 

Vidare gällande uppsatsens giltighet, innebär det hur väl uppsatsen stämmer överens i förhållande till 
det som skulle undersökas. Med giltighet i en kvalitativ uppsats, handlar det om hela forskningen, 
alltså från uppsatsens början till slut och kan påverkas av olika faktorer. Några frågor kan vara om 
uppsatsen har lyckats få fram ett resultat som hänger ihop med uppsatsens syfte, eller om den har så 
pass mycket underlag och tolkningar som räcker för att göra studien giltig (Patel & Davidson 2003, 
s.102-103). 

Uppsatsens metodval har varit passande för just denna undersökning, då observationer som gjorts på 
förskolan har varit ett underlag för intervjufrågorna. Ett kvalitativt arbetssätt har gjort det möjligt att 
skapa en öppen diskussion med de intervjuade pedagogerna. Därmed blir svaren mer djupgående i 
jämförelse med vad svaren hade blivit om ett kvantitativt arbetssätt genomförts. Som tidigare nämnts, 
har denna uppsats inte gjorts för att kritisera verksamheten, utan endast för att forska kring hur just 
denna förskola arbetar kring barns inflytande över inomhusmiljön. 

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer den data som har samlats in under uppsatsens gång, både från de två 
observationstillfällena och från de sex intervjuer som har gjort med pedagogerna på förskolan. Detta 
avsnitt kommer att delas upp i fem avsnitt. Det som presenteras är: observerade inomhusmiljön i 
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förhållande till barns delaktighet och inflytande, pedagogernas syn på trygghet, pedagogernas 
diskussioner med barnen och materialets tillgänglighet på avdelningen. Intervjufrågor och svar 
kommer att tas upp löpande med resultatet dock kommer alla frågor som besvarades under 
intervjuerna inte att tas upp, utan endast de som är relevanta till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Denna uppsats valdes att utföras på en av avdelningarna på förskolan dock intervjuades även ett annat 
arbetslag som arbetar på avdelningen en stor del av dagen på förskolan. Avdelningen var delad i olika 
rum i rummet. I det stora rummet på avdelningen är det möblerat för måltiderna på förskolan men 
även för andra aktiviteter. Det finns ett bord som är till för att pysslas på med tillgång till målarfärg, 
pennor och pärlor. I detta rum har man även placerat en affär, som barnen använder flitigt. I anslutning 
till det stora rummet fanns två mindre rum med olika teman. I det ena rummet som kallas 
”byggrummet” finns tillgång till bygge med kaplastavar, legobygge och även lek med bilar. Det andra 
rummet har hemmet som tema och kallas för ”hemvrå”. Detta rum bestod i sin tur av material för 
rollek, så som utklädningskläder, dockor, doktorslåda med tillbehör och ett leksakskök med mera.  

Barns delaktighet och inflytande 
Vid det första observationstillfället var det två pedagoger närvarande och de flesta barnen lekte i det 
stora rummet på avdelningen. Vid detta tillfälle hade barnen fri lek på förskolan, vilket betyder att 
barnen ska leka i det stora rummet. Hemvrån och byggrummet var i sin tur stängda under denna tid på 
morgonen. Fyra av barnen på avdelningen lekte med affären som var placerad i ett hörn i rummet. Det 
var totalt åtta barn på avdelningen under detta observationstillfälle och de fyra återstående barnen hade 
svårt att bestämma sig vad de skulle göra på avdelningen. En av pedagogerna skulle hämta något i 
byggrummet och stängde därefter inte dörren helt när hen kom ut. Tillslut bestämde sig två av barnen 
för att gå in i byggrummet, då dörren stod på glänt. Leken i affären avtog och alltfler av barnen drogs 
till både byggrummet och hemvrån som nu var öppna för lek. Nu var barnen sysselsatta en lång stund 
och de verkade vara nöjda med materialet som fanns tillgängligt.  

Det råder ett påverkande inflytande i yrkesrollen som pedagog på förskolan och frågan är hur och när 
pedagogen använder sig av den. Dessutom är frågan vad pedagogerna styr och inte styr under dagen på 
förskolan (Wallin 2003, s.97). Pedagogerna på avdelningen var inte medvetna om hur stor effekt 
öppna och stängda dörrar har på avdelningen. I situationen som tas upp ovan märktes hur snabbt 
barnen på avdelningen upptäckte att dörren stod på glänt för nya möjligheter till lek. Det är viktigt att 
barnen ska få möjlighet att använda alla utrymmen på avdelningen under förskoledagen (Pramling, 
Samuelsson & Sheridan 1999, s.94). Det är pedagogens makt som påverkar barnen på avdelningen, då 
de sätter ramarna för fri lek och vad som barnen får och inte får göra (Åberg & Lenz Taguchi 2005, 
s.67). De barn som är med i observationen ifrågasatte inte varför dörrarna är stängda, istället försökte 
de hitta något annat att sysselsätta sig med i rummet som var tillgängligt. I tidigare forskning tas 
Westlunds (2011) förklaring av begreppet demokratididaktik upp. Det handlar om att ge barnen 
förutsättningar för att lära sig handla demokratiskt i det rådande samhället. Hon nämner även att barns 
inflytande på förskolan har med pedagogernas jobb att göra. Det beror på hur mycket inflytande 
pedagogerna tillåter barnen att få och hur mycket utrymme det ges barnen att uttrycka sig om olika 
saker (Westlund 2011, s.127). Det är pedagogerna som sätter upp ramarna i verksamheten för hur 
mycket inflytande barnen får på förskolan. Detta kan kopplas till hur pedagogerna arbetar på 
avdelningen som situationen utspelades på.  

Även Johansson (2003) tar upp vikten av att kunna hantera sin makt så att den inte går överstyr. Just 
denna situation kopplas i denna uppsats till begreppet ”Human becomings”, vilket innebär att 
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pedagogen företräder barnet och handlar efter vad pedagogen själv anser är bästa sätt att handla på. 
Som vuxen tar man besluten själv och lyssnar inte till vad barnet i själva verket vill göra (Lundgren 
2007, s.26). Barnen ska få en chans att visa sina kompetenser, därför är det viktigt att pedagogen är 
medveten om vilken barnsyn hen har. Litar pedagogen på barnets förmågor så ses barnet som 
kompetent och barnet tar sina egna beslut, men om det istället fokuseras på barnets behov och brister 
krävs det att pedagogen alltid finns närvarande som stöd (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.59). 

Enligt det postmoderna kunskapsperspektivet utvecklas miljön på förskolan genom att granska de barn 
som går på avdelningen och sedan utforma miljön så att den passar just barngruppen. Nordin-Hultman 
(2004, s.111-113) tar upp hur allt ständigt vidareutvecklas och att miljön ska utvecklas efter vad 
barnen fokuserar på. Nordin-Hultman menar att det är förskollärarens uppgift att utforma miljön så att 
den speglar vad ett barn är och vad barnet behöver. I observationen ovan, tar inte pedagogerna hänsyn 
till vad barnen behöver. De sätter ramar för vad som finns tillgängligt. ”Fri lek” var inte lika fri i 
situationen på förskolan. Den barnsyn som pedagogen har anses i denna uppsats vara avgörande för 
hur arbetet i verksamheten blir och avspeglas i miljön på förskolan.  

Barns drivkraft och förmågor 
Under ett annat observationstillfälle, satt två barn vid pysselbordet och ritade. De hade en dialog med 
varandra om att de behövde målarfärg till sina teckningar. De två barnen frågade en av pedagogerna 
om de kunde få använda målarfärg till teckningarna. Pedagogen svarade ”Det kan ni väll ta fram 
själva?”. Barnen stod kvar en stund, velandes över vad de skulle göra nu. Pedagogen fortsatte ”Vet ni 
vilken färg ni ska ha till teckningarna?”. Barnen svarade vilka färger de skulle ha och gick sedan själva 
och hämtade färgerna. Sedan visste de inte hur de skulle gå tillväga med flaskorna och frågade 
pedagogen om hjälp. Pedagogen tog fram två fat att hälla upp färgen i och barnen fick hälla upp färgen 
själva samtidigt som de fick instruktioner från pedagogen. 

I denna situation visar pedagogen en barnsyn som i denna uppsats tolkas att hen ser barnen som 
kompetenta, genom att ge barnen möjligheten att ta ett beslut och sedan genomföra det själva. 
Pedagogen ställde vägledande frågor till barnen och litade på att barnen hade förmågan att ta fram och 
hälla upp målarfärgerna själva. Om pedagogen istället hade valt att se barnens brister och behov, hade 
det krävts att hen förklarade, berättade och genomförde i situationen (Åberg & Lenz Tagushi 2005, s. 
59). Det sistnämnda innebär att pedagogerna blir tvungna att förmedla allt till barnen och barnen får 
inte möjligheten att vara självgående. Sandberg (2008) menar att det finns en växelverkan mellan 
begreppen ”barns perspektiv” och ”barnperspektiv” beroende på vilken barnsyn pedagogen har. 
Pedagogerna bör hitta en balans i sin barnsyn, eftersom även det kompetenta barnet kan behöva stöd i 
vissa situationer. I situationen som beskrivs ovan talar pedagogen på ett vägledande sätt för att barnen 
själva ska kunna ta tag i situationen på egen hand. Från observationstillfället kopplas barnens 
självständighet till materialets tillgänglighet, vilket tillfrågades pedagogerna under intervjutillfällena.  

Under intervjuerna ställdes frågan ”Hur har ni tänkt när ni utformat den pedagogiska 
inomhusmiljön?”.  Pedagogernas sammanfattade svar på denna fråga var ”lyssnar till barnen och 
försöker att planera verksamheten efter barnens intressen”. De betonade även hur viktigt det är att ha 
all material tillgänglig. En av pedagogerna svarade enligt följande på frågan: 

- På vår avdelning får barnen vara med och bestämma vad för material som ska beställas. Ett exempel är 
när vi skulle beställa in nya pärlor. Då la vi fram en katalog med olika artiklar och barnen fick ge 
förslag och önskemål på vilka pärlor de tyckte att vi skulle ha på avdelningen. Barnen på avdelning 



18 
 

xxxxx vet bestämt vad de är intresserade av och har därför förmågan att kunna bestämma vad de vill ha 
för material. För att det inte ska bli alltför dyrt att beställa hem barnens önskemål, har vi lärare förklarat 
vilka artiklar de kan få välja mellan. (pedagog 1) 

Pedagog 1 förklarade även att delaktighet och inflytande inte behöver betyda att barnen får bestämma 
allt, men att barnen ska få möjligheten att göra det om de har kompetenser att göra det. En annan 
pedagog talar om följande: 

- När våra beställningar av nytt material anländer, så är vi noga med att berätta detta för barnen. Det är 
viktigt att barnen får se sina beställningar och att de vet att de har varit med och gjort beställningen. Jag 
anser att det ger en positiv effekt på barnen, då de känner sig delaktiga i processen. (pedagog 2) 

Sammanfattningsvis talade pedagogerna om hur viktigt det är att arbeta för att synliggöra barns 
kompetens. Som pedagog 2 tog upp gällande presentationen av det anlända materialet. Genom att visa 
materialet för barnen och även förklara att de har varit med och gjort beställningen, ger de barnen 
känslan av delaktighet och respekt. Pedagogerna visar att barnens åsikter och idéer tas tillvara i 
beställningen av material. Som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tar upp så uppstår ett 
respektfullt bemötande från pedagogernas sida om barnen bemöts av positiva inställningar till sina 
kompetenser. Alla är vi olika individer och har olika uppfattningar och erfarenheter, vi har ett eget 
subjekt. Enligt det postmoderna perspektivet har alla barn rätt att förstås olika. Fokus ligger alltså inte 
på barnet utan på det som finns runtomkring. Nordin-Hultman (2006) menar att pedagoger inom detta 
perspektiv lägger fokus på de teorier och praktiker som handlar om att göra barn sedda (Nordin-
Hultman 2006, s.47). Pedagogernas arbete med att inkludera barnen i beställningen av material är ett 
sätt att lägga fokus på praktiker som gör barnen sedda i verksamheten. 

Pedagogernas syn på trygghet och passande 
inomhusmiljö 
En av frågorna som ställdes under intervjuerna var ”Är inomhusmiljön viktig ur ett pedagogiskt 
perspektiv? Varför/Varför inte?”. De sex pedagoger som tillfrågades svarade liknande att 
inomhusmiljön på förskolan ska anpassas efter barngruppen på avdelningen. Svaren på denna fråga 
skiljde sig åt då en av pedagogerna svarade olikt de andra. De flesta ansåg att det var både viktigt och 
roligt att anpassa inomhusmiljön efter den barngrupp som vistades i den. Anpassningen ansåg de var 
ett måste, för att verksamheten ska kunna fungera och för att barnens utforskande ska gynnas. Den 
pedagog vars svar skilde sig från de andra, ansåg att en pedagog skulle fortsätta arbeta som hen alltid 
har gjort om det fungerar. 

- Det är viktigt att anpassa inomhusmiljön efter de barn man har i gruppen. Det gör att man inte har en 
statisk inomhusmiljö som ser likadan ut år efter år, utan att den förändras och utvecklas beroende på 
vilka barn man har. Den får ändras genom att man möblerar, byter ut möbler och formar nya rum på 
avdelningen.  

Nordin-Hultman (2006) tar upp miljöns ständiga förändring i sin avhandling. Miljön förändras 
beroende på vilka handlingar som utförs, inom det postmoderna tänkandet (Nordin-Hultman 2006, 
s.174). Som nämnts tidigare innebär det postmoderna kunskapsperspektivet att alla individer är olika 
och förstås på olika sätt, därför måste förändringar i inomhusmiljön göras för att barnen ska känna sig 
trygga. Genom att lyssna till barnens åsikter och tankar, tar pedagogen del av barnens erfarenheter. 
Dessa ska sedan användas i utformningen av miljön för att skapa en trygg plats för barnen att vistas 
på. Detta kopplas till svar på frågan till det som Westlund (2011) tar upp om barns trygghet. Hon anser 
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att genom att ge barnen valmöjligheter kan pedagogen även ge barnen tryggheten att veta att de alltid 
kan uttrycka sina åsikter och att de har rätten att välja. Detta ger i sin tur barnen motivation att ge 
förslag och hjälpa till att forma verksamheten (Westlund 2011, s.79). Förr i tiden var man som barn 
tvungen att anpassa sig efter den rådande inomhusmiljön på förskolan, vilket har ändrats nu när 
pedagogerna istället anpassar inomhusmiljön efter barngruppen (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.28).  

Westlund (2011) tar upp att det är viktigt att arbetslaget är överens och vet hur de ska gå tillväga när 
de planerar den pedagogiska inomhusmiljön (Westlund 2011, s.31-32). Pedagogernas svar tolkades 
som att de inte var överens om hur de planerar inomhusmiljön med arbetslaget. Frågan som ställdes 
var ”Diskuteras inomhusmiljön i samband med den pedagogiska planeringen?”. Sammanfattningen av 
pedagogernas svar var att de ska ta det lugnt när de ändrar på avdelningen och att ändringarna ska 
göras tillsammans med barnen. Genom att ha med barnen i utvecklandet av inomhusmiljön, blir det 
sedan lättare för barnen att orientera sig i det ”nya” rummet. Det kan kännas otryggt att komma in på 
en avdelning som barnen inte känner igen. 

”Hur får ni veta vad barnen tycker om inomhusmiljön?”, fem av sex tillfrågade pedagoger berättade 
om hur de går tillväga för att ta reda på vad barnen tycker. Genom att göra observationer över vad 
barnen gör på avdelningen, vad de visar intresse för och exempelvis genom verbalt uttryck 
sinsemellan, får pedagogerna information om vad barnen tycker om inomhusmiljön. Dessa 
observationer används sedan för att rita upp en karta över avdelningen. Denna karta används sedan på 
planeringstiden för att pedagogerna ska kunna diskutera avdelningens kommande utveckling. En av 
pedagogerna svarade annorlunda på denna fråga: 

- Vi har inte precis någon mall som vi följer, utan man ändrar lite här och där när man känner för det. Om 
man till exempel märker att den nya barngruppen är intresserade av affären, så ser man till att den står 
tillgänglig för barnen. Sen tar man upp lite på planeringstiderna, men inte så ofta. 

Genom att observera den barngrupp pedagogerna har, möbleras avdelningen efter barngruppens 
intressen. Det sätt som pedagogerna använder sig av vid planeringen av inomhusmiljön på förskolan, 
visar vilken uppfattning de har av förskolans roll och även om barns lärande (Åberg & Lenz Taguchi 
2005, s.27-28). På denna förskola märks det att pedagogerna har en inblick över barnens intressen och 
vad för material de tycker om. Det går även att se att barnens åsikter respekteras och de får 
möjligheten att vara delaktiga i verksamheten. 

Diskussioner mellan pedagoger – barn 
I intervjuerna tolkades pedagogernas svar att barnen ska vara med vid utformningen av inomhusmiljön 
på avdelningen, genom att få tycka till och bli lyssnade på. Dessa ändringar är väldigt små, som inte 
kräver alltför mycket tid. Men när det görs större ändringar på avdelningen så görs dessa helst när 
barnen inte är närvarande. I den ena delen av demokratiuppdraget tas det upp att pedagoger ska 
utveckla barnens förmåga och vilja att ta del av, ta ansvar och vara delaktiga i verksamheten 
(Westlund 2011, s.16). Westlund (2011) tar även upp att barnen inte behöver vara med och fatta alla 
beslut som rör deras vardag, utan att det bör finnas gränser (Westlund 2011, s.31-32). I denna uppsats 
tolkas pedagogernas tankar kring detta som en strävan efter balans i arbetet med inomhusmiljön. 
Barnen kan inte vara med och bestämma allt som genomförs på avdelningen. 



20 
 

Materialets tillgänglighet 
Frågorna ”Vad har ni tillgängligt för barnen och vad har ni valt att stoppa undan?” och ”Anser du att 
barnen får inflytande över material och inomhusmiljön?” ställdes under intervjuerna. Pedagogerna 
förklarade att de köper in en hel del material som tas fram i omgångar. De tillfrågade ansåg även att de 
strävade mot att ha nästan all material framme, för att barnens fantasi skulle flöda. Under 
observationstillfällena på avdelningen märktes att mycket material fanns tillgängligt och i barnens 
höjd. Materialet är placerat så att barnen ska kunna använda det när de själva vill. 

Vi ett observationstillfälle observerades ett rum som skiljde sig från de andra rummen, det var 
”hemvrån”. I detta rum var inte all material tillgängligt för barnen att ta ifrån, då gosedjur var 
placerade på en hylla i takhöjd. Detta tolkas i denna uppsats som att pedagogerna har en avgörande 
roll gällande vad barnen kan och inte kan göra i just detta rum. Under intervjuerna framgick det att 
pedagogerna ansåg att materialens placering på avdelningen var väl genomtänkt i alla rum och att det 
material som barnen är intresserade av ska finnas tillgängligt för barnen att ta för sig av, som även 
Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.67) beskriver. Material som barnen för stunden är intresserade av 
ska finnas tillgängligt på avdelningen, för barnen att ta fram själva. Avdelningens inomhusmiljö ska 
vara formad så att barngruppen får en inbjudande känsla till det som finns på avdelningen. De ska få 
känslan att vilja skapa och utforska i den rådande miljön, utan att behöva fråga pedagogerna om hjälp 
(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s.91). Pedagogerna som intervjuades menade att de var 
medvetna om detta, men då är frågan varför gosedjuren var otillgängliga för barnen att leka med? 
Pedagogerna har kanske omedvetet placerat gosedjuren där. 

Den pedagogiska miljön och den pedagogiska verksamheten på förskolan är viktiga synpunkter när det 
talas om barnets subjektskapande, dvs. när barnet skapar meningsfullhet i aktiviteter och när barnets 
identitet skapas (Nordin-Hultman 2004, s.40). Miljöns utformning, aktiviteterna och dagens struktur 
kan kopplas till vad pedagogerna har uppfattat att barnen behöver. Pedagogerna planerar dagen och 
miljön utifrån vad de har uppfattat att barnen har behov av och behöver utvecklas inom. Vad barnen 
klarar av och vad som är avvikande i en viss ålder, kan förmedlas genom miljöns utformning. Genom 
att dokumentera och observera barnen i den rådande inomhusmiljön kan man som pedagog lära sig 
vad barnen behöver och vilka ändringar som behöver utföras i den rådande miljön (Nordin-Hultman 
2004, s.41). Barnet skapas i den rådande miljön och väljer att ägna sig åt saker som hen litar mest på, 
det som är igenkännbart. Barnet söker efter meningsfulla aktiviteter att ägna sig åt, vilket pedagogerna 
kan skapa genom att tillgodose vad barnet vill ägna sig åt (Nordin-Hultman, s.46-47). Nordin-Hultman 
(2004, s.42) menar att det är lyssnandet och seendet av barnets aktivitet som hjälper pedagoger att 
skapa en pedagogisk kultur med meningsfulla mönster och kategorier.  

Syfte och frågeställningar 
Hur kopplas då resultat och analys till uppsatsens syfte och frågeställningar? I resultatet tas det upp 
hur pedagogerna på just denna förskola resonerar och tar tillvara på barnens tankar och idéer, samt hur 
barnens tankar används i utformandet av inomhusmiljön. Pedagogerna som tillfrågades ansåg att 
barnens intressen och idéer ska synas i avdelningen inomhusmiljö, då den anpassas efter den rådande 
barngruppen. När pedagogen ger barnen tryggheten att uttrycka sig skapar barnen även uppfattningen 
av att de har rätten att välja. Detta ger i sin tur barnen motivation att ge förslag och hjälpa till att forma 
verksamheten (Westlund 2011, s.79). 

- Hur ser pedagogerna på betydelsen av inomhusmiljön?  
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Pedagogerna ser barnet som kompetent då material står tillgängligt i barnens höjd på avdelningen för 
barnen att ta fram själva. Inomhusmiljön är anpassad så att barnen själva ska kunna orientera sig och ta 
ansvar för sina egna val av aktivitet. Pedagogerna har även plockat bort det som inte anses vara 
tilltalande för barnen just denna period (gosedjuren). Pedagogerna nämner i intervjuerna att materialet 
ska finnas tillgängligt för att barnens fantasi ska flöda. Barnen ska få känslan att vilja skapa och 
utforska i den rådande miljön, utan att behöva fråga pedagogerna om hjälp (Pramling Samuelsson & 
Sheridan 1999, s.91).  

- På vilket sätt fångar pedagogerna barnens intressen och idéer kring inomhusmiljön? Och hur 
används detta för att utveckla inomhusmiljön på förskolan? 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) talar om hur ett respektfullt bemötande uppstår från 
pedagogernas sida om barnen bemöts av positiva inställningar till sina kompetenser. Nordin-Hultman 
(2006) menar att pedagoger inom detta perspektiv lägger fokus på de teorier och praktiker som handlar 
om att göra barn sedda (Nordin-Hultman 2006, s.47). Pedagogerna som intervjuades talade om hur de 
framförallt lyssnar till barnen och lägger fokus på att observera barnen i den rådande miljön för att 
sedan uppdatera inomhusmiljön efter barngruppen. Genom observationer på avdelningen kan 
pedagogerna se vad som kan göras mer synligt på avdelningen för den rådande barngruppen. 
Pedagogerna på denna förskola tog upp exemplet med att inkludera barnen i de materialbeställningar 
som görs till förskolan. Genom detta arbetssätt blir barnen delaktiga i val av material samt att 
materialet är tilltalande för den rådande barngruppen. 

- Hur definierar pedagogerna begreppet barns inflytande i relation till förskolans inomhusmiljö? 

Denna frågeställning kopplas i denna uppsats till det första observationstillfället. Vid detta tillfälle 
hade barnen fri lek på förskolan och en av pedagogerna skulle hämta något i byggrummet och stängde 
därefter inte dörren helt när hen kom ut. Två av barnen på avdelningen bestämde sig för att gå in i 
byggrummet, då dörren stod på glänt. Barns inflytande på förskolan har med pedagogernas jobb att 
göra. Det beror på hur mycket inflytande pedagogerna tillåter barnen att få och hur mycket utrymme 
det ges barnen att uttrycka sig om olika saker (Westlund 2011, s.127). Det är pedagogerna som sätter 
upp ramarna i verksamheten för hur mycket inflytande barnen får på förskolan. Pedagogerna ansåg 
under intervjuerna att barnen har inflytande över vardagen på förskolan, hur förklaras då den stängda 
dörren? Och den inte alls så fria ”fri lek”? Enligt det postmoderna kunskapsperspektivet ses allt som 
föränderligt, affären som pedagogerna ansåg var väldigt passande barngruppen, var i detta fall inte alls 
lika lockande som byggrummet. Genom att tillåta barnen inflytande över inomhusmiljön, dras nu 
slutsatsen i denna uppsats; att miljön måste tillåtas att förändras, även under den ”fria leken”.  

 

Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att få en bredare förståelse för hur pedagoger arbetar med barns inflytande 
kring inomhusmiljön på en avdelning. Det valdes att fokuseras på hur pedagogerna resonerar kring 
barns inflytande och i vilken utsträckning barnen får vara med och bestämma i verksamheten. 
Uppsatsens frågeställningar anses ha besvarats genom följande: 
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Hur ser pedagogerna på betydelsen av inomhusmiljön? 

I intervjuerna med pedagogerna på förskolan, framgick det att de följde en viss process vid 
utvecklingen av inomhusmiljön. De förklarade att observationer gjordes under en viss tid för att de 
skulle se vad barnen är intresserade av för material och i vilka rum barnen helst vistas i på 
avdelningen. Utifrån observationerna på avdelningen, formar de sedan inomhusmiljön så att den 
passar den barngrupp de har på avdelningen. De intervjuade tog även upp att det är viktigt att 
ändringar i miljön inte sker för ofta, då barnen har skapat en trygghet i den rådande miljön. 
Pedagogerna måste med andra ord låta omformandet av inomhusmiljön ta sin tid, så att barnen hänger 
med i förändringen och inte helt plötsligt befinner sig på en plats som de inte känner igen. 

Pedagogerna tog även upp att det är viktigt att de talar om förändringen som komma skall på 
avdelningen med barnen. Genom att föra en dialog med barnen om inomhusmiljön blir de mer 
intresserade av förändringen som ska ske, barnen får alltså en viktig roll i verksamheten och känner sig 
delaktiga. Skantze (1989) nämner att vuxna och barn skiljer sig åt när det handlar om att skapa en 
förståelse för miljön. Vuxna har mycket lättare att förstå och anpassa sig efter miljön, medan barn har 
svårare för det. Det gäller även att rummet är tillåtande för kroppsligt utforskande (Skantze 1989, 
s.146). Miljön på förskolan är en del av barnens omvärld, vilket i denna uppsats kopplas till Nordin-
Hultmans (2006) teori om subjektskapandet. Med ett postmodernt perspektiv ser människan världen 
utifrån det hen redan vet med sina erfarenheter (Nordin-Hultman 2006, s.38-39). Genom att tillåta 
barnen att vara med i ändringarna av inomhusmiljön och genom att lyssna till deras tankar och idéer 
skapas en miljö som barnen personligen kan relatera till. Detta skapar i sin tur en trygghet hos barnen. 

Pedagogerna tog även upp arbetet med att göra material på avdelningen tillgängligt för barnen. De 
hade en vision om att allt ska finnas tillgängligt för barnen att ta fram själva, så att barnens fantasi ska 
flöda. Det mesta är som sagt placerat i barnens ögonhöjd för barnen att plocka fram när de känner för 
det. Situationen med gosedjuren kopplas här till pedagogernas svar gällande vad barnen är intresserade 
av. Barnen visar inget intresse för gosedjur för stunden och därför har pedagogerna valt att plocka bort 
just det materialet för att annat material ska kunna ställas fram. Enligt det postmoderna 
kunskapsperspektivet är miljön föränderlig beroende på vad den rådande barngruppen visar intresse 
för. I detta fall visar barnen inget intresse för lek med gosedjuren, därför har gosedjuren valts att 
plockas bort. Pedagogerna har istället valt att ta fram annat material som barnen vill ägna sin tid och 
fokus på.  

Hur definierar pedagogerna begreppet ”barns inflytande” i förhållande 
till förskolans inomhusmiljö? 

Gällande utformandet av inomhusmiljön så framgick det av intervjusvaren att barnens tankar och idéer 
tas tillvara. Pedagogerna arbetar med detta genom att ha med barnen när små ommöbleringar ska 
utföras på avdelningen, samt när beställning av nytt material ska göras. Gällande det material som 
finns tillgängligt på avdelningen, har barnen eget inflytande. De får själva plocka fram materialet och 
sedan göra vad de vill med materialet på avdelningen. Pedagogerna arbetar på detta sätt just för att de 
anser att barnen är kompetenta och har ett syfte med vad de väljer att göra. Barn har rätt att förstås 
olika, därför kan pedagogerna inte alltid bestämma vad barnen ska använda för material eller vad de 
ska använda materialet till. Inom det postmoderna perspektivet anses det att alla barn har rätt att tolkas 
olika. Det finns inte heller någon ”rätt” tolkning av ett barn (Nordin-Hultman 2006, s.47). Det blir 
därför viktigt att man som pedagog inte lägger sig i allt vad barnen bestämmer sig för att sysselsätta 
sig med på avdelningen, barnen har med andra ord ett syfte med vad de väljer att göra. Åberg (2009) 
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menar att situationer tolkas på olika sätt beroende på vem situationen tolkas med, vår omvärld är i 
ständig förändring (Åberg 2009, s.24). 

På vilket sätt fångar pedagogerna barnens intressen och idéer kring 
inomhusmiljön? Och hur används detta för att utveckla inomhusmiljön 
på förskolan?  

Under denna frågeställning är beställningen av material som görs på förskolan i fokus. Beställningarna 
görs tillsammans med barnen för att man som pedagog ska kunna se vad barnen är intresserade av och 
vad de vill ha på avdelningen. Pedagogerna tog även upp hur viktigt det är att de visar upp det anlända 
materialet för barnen och även påminner barnen att de har varit med och beställt. Genom detta 
arbetssätt synliggörs och bekräftas barnens kompetenser. Barnen får vara med och bestämma över 
inomhusmiljön, vilken i sin tur blir mer intressant och utvecklande för barnen att vistas i. Barns 
inflytande på förskolan har som sagt med pedagogernas jobb att göra. Det beror på hur mycket 
inflytande pedagogerna tillåter barnen att få och hur mycket utrymme de tillåter barnen att uttrycka sig 
om olika saker (Westlund 2011, s.127). Gällande denna frågeställning dras slutsatsen att pedagogerna 
på förskolan, som uppsatsen baseras på, observerade barnen och sedan använde detta för att utveckla 
inomhusmiljön efter barngruppens intressen. Det är som Westlund (2011) säger, att man som pedagog 
skapar ramar på förskolan. Genom de valmöjligheter man ger barnen ger man de även förmågan att 
forma verksamheten. 

Slutdiskussion 
Skantze (1989) talar om vuxnas respektive barns relation till miljön och hur de skiljer sig åt. Material 
och inredning lockar individer på olika sätt, beroende på vad individen är intresserad av. Det kan 
tolkas som att miljön talar till barnen. I en av observationerna som tas upp, berättas om de två stängda 
dörrarna på avdelningen. I situationen öppnas tillslut dessa dörrar och ett flertal barn lockas in till 
rummen för att genast starta upp till aktivitet. Slutsatsen som har dragits av denna situation är att man 
som pedagog inte alltid är medveten om vilken maktposition hen har. I just denna situation hamnade 
barnen under pedagogernas maktutövande, utan att pedagogerna var medvetna. Det är viktigt att man 
som pedagog även är medveten om vilken plats barnen befinner sig i och vad de använder för material 
på avdelningen, inte endast titta på vad de gör eller vad de säger till varandra (Wehner-Godée 2011, 
s.70). Detta ska göras för att fånga barnens intressen, vilket sedan används vid formandet av 
inomhusmiljön på förskolan. Pedagogerna som intervjuades lägger, precis som Wehner-Godée (2011) 
nämner, stor vikt på att fånga det som barnen visar intresse för. 

Om barnen på en förskola ska få påverka sin vardag på förskolan, så är det upp till pedagogerna att ge 
barnen möjligheten till inflytande. Med detta menas att barnen får möjligheten att uttrycka sina tanka 
och åsikter (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.64-65). Pedagogerna som intervjuades berättade om sitt 
tillvägagångssätt när planeringen av inomhusmiljön skulle göras. De berättade om den mall som skulle 
utformas innan det gjordes om på avdelningen, samt om hur de lyssnade till barnen för att göra denna 
mall. När denna mall var färdig, presenterades den dessvärre inte för barnen. Barnen får alltså inte 
uttrycka sig gällande det som komma skall. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) ska barnen få 
möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter, vilket barnen på avdelningen i detta fall inte får göra. 
Som Åberg (2009) talar om inom det postmoderna tänkandet så blir barnet en helt annan människa 
beroende på vilken situation hen befinner sig i eller beroende på vem hen är med för stunden (Åberg 
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2009, s.21). När pedagogerna på förskolan gjorde sina observationer av barnen för att forma en mall 
över avdelningen, så baserades mallen på vad som ägde rum i just den tidpunkt som observationen 
gjordes. Om pedagogerna istället hade väntat några dagar och gjort en till observation så hade mallen 
för avdelningen troligtvis inte sett likadan ut, då barnen är olika beroende på vilken situation de 
befinner sig i. I denna uppsats anses det att pedagogen kan ha en diskussion med barnen om mallen, 
innan ändringar av miljön genomförs. Då får barnen en chans att tycka till om ändringarna, samt vara 
förberedda på att förändringar ska ske. 

I denna uppsats dras slutsatsen att barns inflytande och delaktighet inte endast handlar om att barnen 
ska få sin vilja igenom, utan att barnen ska få vara med som en del av arbetslaget. Att alla på 
avdelningen är ett arbetslag på verksamheten, både barn och pedagoger. Med detta menas att barnen 
ska få vara med och påverka verksamheten genom att uttrycka sig och bli hörda. Det är viktigt att 
barnen är med och bestämmer angående vardagen på förskolan. Något som lyftes fram under 
intervjuerna var hur barnen på avdelningen fick vara med vid beställningen av nytt material till 
avdelningen. I och med detta lyfts barnens delaktighet och inflytande upp gällande material och 
förskolans utformning. 

Pedagogerna på avdelningen såg barnen som kompetenta, då de hade förmågan och även möjligheten 
att skapa själva utifrån sina idéer. All material fanns tillgängligt för barnen att ta fram, vilket i sin tur 
visar vilken barnsyn pedagogerna har på barngruppen. Barnsynen påverkar hur pedagogerna förhåller 
sig till barnen, oavsett om den är medveten eller omedveten (Åberg & Lenz Taguchi 2006, s.59). Av 
intervjuerna har det skapats en uppfattning att pedagogerna vill få barnen att vara delaktiga och även 
se de som kompetenta. Dessvärre blir detta motsägelsefullt gällande situationen då dörrarna var 
stängda. Det upplevdes att just denna situation skedde i ett omedvetet agerande i relation till 
barngruppen. Om fler observationer hade gjorts på avdelningen, skulle det kunna bedömas om 
situationen sker regelbundet. 

Syftet med denna uppsats var att förstå hur pedagogerna på en förskola arbetar med barns delaktighet 
och inflytande över inomhusmiljön. Under uppsatsens gång kan nu slutsatsen dras att pedagogen har 
en vision om hur hen vill arbeta med barngruppen och inomhusmiljön på förskolan. Däremot möts 
pedagogen av olika hinder runt omkring som bestämmer hur arbetet istället utförs. Det är viktigt att 
pedagogerna är överens i arbetslaget om hur de vill arbeta och även vara tydliga mot barnen. Med 
tydlighet menas att man som pedagog ska kunna visa barnen att de är delaktiga i verksamheten på ett 
demokratiskt sätt. Att arbeta på ett demokratiskt sätt genom att inkludera barnen i arbetet på förskolan, 
i detta fall kring inomhusmiljön, betyder inte att det sker per automatik. Detta arbete kräver tid och att 
det ständigt diskuteras både i arbetslaget och i barngruppen. Pedagogerna ska ständigt uppdatera 
varandra om vad som sker på avdelningen och följa upp sitt pågående arbete, för att det ska passa det 
arbetslag och den barngrupp de har.   

Här kommer det att presenteras en sammanfattning av de slutsatser som dragits kring den uppsats som 
har gjorts. Uppsatsen har som sagt gjorts på en avdelning på en förskola i Mellansverige. Det anses 
inte att just denna uppsats stämmer överens med alla förskoleverksamheter i Sverige, utan detta är 
endast en kvalitativ fallstudie på en förskola. Resultatet som har framkommit stämmer endast överens 
med just denna förskola och inte med någon annan. Det har inte heller gjorts några jämförelser med 
andra förskolor i landet, utan detta är endast ett fall som har undersökts. Om mer tid funnits 
tillgängligt hade jämförelser gjorts med andra förskolor. Efter denna uppsats kan det konstateras att 
detta material kan pedagoger använda som inspiration för att utveckla sina egna arbeten gällande barns 
inflytande kring inomhusmiljön på sina arbetsplatser. Detta är endast ett perspektiv av hur ett arbete 
med inomhusmiljön och barns inflytande kan se ut på en förskola. Förhoppningsvis har denna uppsats 



25 
 

bidragit till nya tankar kring arbetet med barns inflytande i den svenska förskolan. Målet med denna 
uppsats har varit att ta fram hur viktigt det är att förskolan ska baseras på demokratiska grunder och 
förhoppningsvis att det har lyckats framföras i denna uppsats.  

Vidare forskning 
Denna forskning har fått mig att fundera mycket kring inomhusmiljön på barnens villkor. Ett 
intressant ämne under denna uppsats blev forskningen kring regler på förskolan och om vem som 
bestämmer vad. Hur mycket utforskande går barnen egentligen miste om när pedagogerna väljer att ha 
fasta regler på vad som får och inte får göras på en avdelning? 

Inför vidare forskning med mer tid, kan uppsatsen utvecklas genom att jämförelser av olika förskolor 
görs. Detta medför att uppsatsens validitet och giltighet blir bättre och uppsatsen kan även användas i 
ett bredare fält. I denna uppsats tas det upp hur pedagogerna använder sig av barnens tankar och 
åsikter i utformningen av inomhusmiljön. Detta kan i sin tur utvecklas genom att konsekvenser med 
det utvecklingsarbete som görs på avdelningen tas upp. Det kan exempelvis handla om kostnader 
gällande nytt material och nya möbler eller hur barnen påverkas psykiskt av att ommöbleringar sker 
kontinuerligt respektive inte sker alls.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
Informationsbrev till föräldrar. 
 
Hej Föräldrar på ***** Förskola! 
Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer 
handla om barns inflytande över inomhusmiljön. För att samla in material till arbetet skulle jag vilja 
närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 27/04-08/05. Vid dessa tillfällen vill jag observera 
hur barn och lärare förhåller sig till inomhusmiljön på förskolan med hjälp av anteckningar.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning 
och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 
Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 
sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 
tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig som student eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
Vänliga hälsningar Carmen Chahine 

 
Carmen Chahine  
Tel: 
Mail: 
 
 
Anna Westberg Broström (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Tel: 
Mail: 
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Bilaga 2 
Informationsbrev personal 
 
Detta är en tillfrågan om du vill vara deltagande i min studie som handlar om barns inflytande 
kring inomhusmiljön på förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur barn får vara 
med och påverka sin vardagsmiljö på förskolan. Jag vill få en förståelse för barns inflytande 
över den pedagogiska inomhusmiljön. Undersökningen kommer att gå ut på att jag gör ca 6 
intervjuer med lärare på förskolan, som även ska spelas in. Till grund för intervjuerna ska 
även observationer göras, då både lärare och barn ska observeras under dagen i den rådande 
inomhusmiljön och verksamheten. 
 
Jag blev placerad på denna förskola, då förskolechefen ***** tyckte att förskolan skulle passa 
bra i min undersökning. Jag hade även kravet att inte hamna på min VFU-plats då jag redan 
har förutfattade meningar kring verksamheten där. Studien kommer att baseras på två 
observationstillfällen och 6 intervjuer med olika lärare på förskolan. Vid intervjutillfällena 
kommer flera frågor att ställas angående en avdelnings inomhusmiljö, samt barns inflytande 
kring miljön på den avdelningen. 
 
Intervjuerna kommer att vara anonyma, så som era namn, barnens namn, förskolans namn och 
var förskolan befinner sig inte kommer att nämnas i undersökningen. Det är endast jag som 
kommer ha tillgång till materialet som görs på förskolan, och de inspelningar som görs under 
intervjuerna kommer att förstöras så fort studien är färdigställd. 
 
Självklart är ditt medverkande i studien frivilligt. Om du bestämmer dig för att delta så 
kommer du även att kunna avbryta ditt deltagande när som helst under studiens gång utan 
någon som helst motivering. 
 
Den slutgiltiga produkten kommer att presenteras som en uppsats vid Stockholms Universitet, 
med inriktning mot pedagogik på förskolan. 
 
Om du har fler frågor angående denna studie, går det bra att kontakta mig, 
 
Carmen Chahine (student) 
Tel: 
Mail: 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor om inomhusmiljön och barns inflytande  

1. Hur länge har du jobbat på förskolan? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Har det alltid sett ut så här inne på förskolan? Vad har ändrats och utifrån vad 

har det i så fall ändrats? 

4. Är inomhusmiljön viktig ur ett pedagogiskt perspektiv? Varför / Varför inte? 

5. Diskuteras inomhusmiljön i samband med den pedagogiska planeringen? I 

sådant fall, vad är det som ni brukar diskutera?  

6. Hur har ni tänkt när ni utformat den pedagogiska inomhusmiljön? 

7. Vad har ni tillgängligt för barnen och vad har ni valt att stoppa undan? 

Varför? 

8. Vad brukar ni ta fram? I vilka situationer?  

9. Hur får ni veta vad barnen tycker om inomhusmiljön? 

10. Får barnen påverka hur de ska använda sig av de olika rummen, möblerna 

och leksakerna på egen hand? Hur? Varför? 

11. Anser DU att barnen får inflytande över material och inomhusmiljön? På 

vilket sätt? 
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