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ABSTRAKT 
 

Denna studie undersöker hur stort inflytande barn har över sin inomhusmiljö i förskolan 

och om pedagogerna utgår från barns intresse och önskemål när miljön inomhus 

utformas. Undersökningen belyser även hur ofta pedagogerna förändrar miljön samt om 

barnen är fysiskt aktiva vid ommöblering på avdelningarna. Studien visar även om 

föräldrar är delaktiga i beslut angående inomhusmiljön i förskolan. Undersökningen är 

baserad på både intervjuer och enkäter och sammanfattningsvis betonar alla pedagoger 

att barn har en stor delaktighet över sin egen miljö. Det visade sig i undersökningen att 

alla pedagogerna tar barns perspektiv och lyssnar till deras intresse och önskemål. En 

föränderlig miljö var något som alla förskolorna använde sig av. Förändringen sker 

många gånger under ett år. Undersökningen visar även att barnen både har indirekt och 

direkt inflytande när inomhusmiljön skapas. Pedagogernas tankar är att barns intresse 

omväxlas och därefter förändras behoven. I den föränderliga miljön så fanns inte 

föräldrarnas deltagande i stor utsträckning. 

 

Nyckelord: delaktighet, medskapare, barns perspektiv, barnperspektiv, föränderlig, 

miljö, inomhus. 
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1. BAKGRUND 
 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010, s10) tar upp vikten av barns inflytande ”I 

förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 

och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten.”   

1.1 Barns perspektiv eller barnperspektivet. 

   Barns perspektiv, ett perspektiv eller kultur som är barnets. Barnet är själv med och 

bidrar till data.  Johansson (2003) problematiserar innebörden av barns perspektiv 

och vilka hinder och möjligheter som kan synligöra barns perspektiv i pedagogisk 

forskning. Det handlar om att få en förståelse för barns meningsuttryck, och vilka 

intentioner samtidigt att pedagogen tar reda på vilka villkor som barn lever under och 

vilka olika erfarenheter varje individ har. I grunden ligger våra egna perspektiv, hur 

vi ser möjligheten att förstå barns perspektiv, vare sig om vi är forskare eller vanliga 

människor. En annan viktig betydelse för hur vi närmar oss barns perspektiv är våra 

hypoteser att förstå andra människor. Det är i mötet med andra när vi kommunicera 

som vi upplever den andras livsvärld. Kommunikation handlar inte enbart enligt 

Johansson (2003) om ordens betydelse, utan även om tonfallet, gester och 

ansiktsuttryck som skapar en helhet om beskriver människans tankar. Samtidigt kan 

vi inte fullt ut förstå den andra människan då vi inte kan kliva in i dennes kropp. 

Därför är vi begränsade i våra möjligheter att förstå barns perspektiv. Teorin om 

livsvärlden förklarar något om människan och världen och indikerar en riktning för 

pedagogens och forskarens sökande. Ska perspektivbyten bli genomförbart behövs 

en psykisk men även en fysisk närhet till barnet. Det är viktigt för forskaren och 

pedagogen att lära känna barnet väl och visar engagemang för att få möjlighet till 

barnets livsvärldar. Att visa en intresserad inställning samt att ha ett öppet 

förhållningsätt där pedagogen inte värderar barnets agerande utan tolkar barnet 

istället. ”Det gäller att vara kroppsligt nära, försöka se det barnet ser och förstå barns 

olika uttryck, sätt att vara som uttryck för deras livsvärld där även forskaren är en 

del” (Johansson, 2003, s 44,). Det är inte en självklarhet att få tillträde till barns liv 

bara för att pedagogen är tillsammans med barnen. Det krävs framförallt tid för att 

vinna barns förtroende. Johansson (2003) anser att förståelsen av den andras 

perspektiv är både komplex och knappast fullständig och frågor om makt har stor 

betydelse för närmandet och distansering till barns perspektiv. Johansson (2003) 

påpekar att pedagogernas förhållningssätt till barn, sätt att tala till och om barnet är 

av betydelse. Det som är avgörande är pedagogens synsätt, betraktar pedagogen 

barnet som en medmänniska och tar hänsyn, eller uppfattar de barnet som irrationell. 

Barns perspektiv kan bli ett hinder då pedagogiska intentioner är att bevara regler i 

verksamheten. Mårtensson (2004) tar upp hur pedagoger kan känna att de inte har 

kontroll på samma sätt i barnens lek, speciellt utomhus och har då en viss tendens att 

stoppa ”vilda” lekar för att de vuxna inte har kontroll på samma sätt ute som 

inomhus. När barn kryper undan för att leka sina egna lekar så kan många pedagoger 

ha svårt för detta, eftersom man strävar efter kontrollen. Denna lek är viktig för 

barnen då de ofta bearbetar saker som de har upplevt eller har erfarenhet av. Det är 
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viktigt för barnen att de kan få sitt eget krypin eller ställe att leka i. På dessa platser 

kan de komma ifrån vuxna och få en paus där de kan reflektera över sina egna 

tankar. Regler är något som pedagogen är snabba att sätta upp och som barnen sedan 

får rätta sig efter. Barnen lägger upp sina egna regler i sina lekar, detta händer oftast 

utomhus, eftersom då tar ett steg tillbaka. Där får barnen större utrymme för sina 

egna lekvärldar och regler.  Johansson (2003) menar att det kan bli svårt att sätta upp 

var gränserna går då barns perspektiv står i motsättning till det normativa uppdraget. 

Andra svårigheter uppstår när vuxnas idéer om vad som är rätt och gott går före 

barnets förståelse och upplevelse av situationen. Pedagogerna har en tro och en vilja 

att det är för barnets bästa, ur deras perspektiv. Det dilemma som pedagogen har är 

att barn inte alltid inse sitt eget bästa, och att det är pedagogens uppgift att se till att 

barn följer vissa regler. Det normativa syftet är att barn ska lära sig tolerera 

motgångar, vilket innebär att barns perspektiv tydligt bryts. Johansson (2003) lyfter 

fram att vuxna inte ska avsäga sitt ansvar eller visa sin makt och betonar att det är 

viktigt hur makt används. Sandberg (2008)  menar att i förskolan finns en 

växelverkan mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Beroende på vilken syn 

som pedagogen har, framträder olika aspekter av barns vardag. Ett närmande av 

barns perspektiv är att se barnen som kompetenta aktiva medskapare i olika 

sammanhang som de befinner sig i. Barnen lär sig i olika sammanhang genom att 

delta själva och samspela med varandra och andra vuxna. Barns egna röster och hur 

de ser på den fysiska miljön, blir upplyst i den pedagogiska vardagen som är 

betydelsefull för barnen. Barnperspektivet handlar om att ta tillvara på barns villkor 

och verka för barnets bästa, information från barnet själv är inte nödvändigt. 

Pramling Samuelsson & Sheridan menar att delaktighet och barns perspektiv är 

beroende av varandra och betonar om vuxna ska kunna göra barn delaktiga så måste 

de ha en förmåga att ta barns perspektiv.” Att närma sig ett barns perspektiv 

förutsätter ett förhållningsätt som innebär att vuxna tillskriver en egen kultur och ett 

eget sätt att erfara och förstå världen”(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s 71).  

Genom att pedagogen för fram barns röster försöker tolkar barns handlande men för 

att barn aktivt ska få inflytande över sin situation, krävs det delaktiga och att 

pedagogen ta deras agerande på allvar. När barn upplever att deras värld är sedd och 

hörd och att deras intressen, intentioner tas tillvara på ett respektfullt sätt, kan man 

anta att barn ha inflytande och är delaktiga. Vidare menar Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2003) att delaktighet är en grundförutsättning för barns potential för att få 

sin röst hörd och att barn måste vara delaktiga i både beslutprocessen och 

pedagogiska processer. Betonar även att pedagogen bör ha kunskap om barns 

kunskapsbildning för att kunna tolka och förstå barns perspektiv. Genom att 

utvärdera får man reda på om pedagogen tolkar barns intentioner utifrån deras 

perspektiv. Videoinspelningar, intervjuer och dokumentationer av barns skapande är 

sätt att fånga barns perspektiv. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) påpekar att 

den dokumentation som sker i förskolan är både ostrukturerad och fragmentarisk. 

Betonar även dokumentationen sällan analyseras och sammanställs, detta är viktigt 

för att ge läraren en helhetsbild av lärandet.  Genom att analysera dokumentationen 

tillsammans med barnet, kan läraren använda dokumentationen som underlag till en 

mer systematisk utvärdering. 

 

 

 



5 

 

1.2 Fysisk miljö. 

    Björklid (2005) tar upp hur den pedagogiska miljön ska vara utformad så att 

barnen kan bli inspirerade att utforska och upptäcka samt att prova på olika 

verksamheter.  Miljön har en stor betydelse fysiskt, både material, utformning och 

atmosfärer. Miljön ska vara föränderlig så att den kan anpassas till både barngrupp 

och verksamhetens aktiviteter. Björklid (2005) belyser vikten av att barnen får vara 

med i utformningen av den fysiska miljön så att de får känna sig delaktiga i sin 

verksamhet och sitt lärande. Miljön sänder en innebörd om vad som förväntas och 

sätter ramar för vad som kan ske och utvecklas. Miljön är en viktig faktor för 

kvalitén. Barnen ska själva kunna välja vad de vill leka och dessutom kunna leka 

ostört. Samspelet mellan den fysiska miljön och materialet är av vikt så barnen kan 

ändra och möblera så att detta passar in i deras lek, detta gäller såväl inomhus som 

utomhus.  

    En slutrapport från svenska OMEP (2010) betonar hur viktigt det är som pedagog 

att utveckla barns delaktighet och inflytande i förskolans fysiska rum. Genom, att 

lyssna på barnets tankar och intresse. Det krävs arbete och kreativa lösningar för att 

finna former för barns delaktighet i processer där normalt sätt deras medverkan är 

begränsad. Bra utgångspunkter har varit rikliga dokumentationer, men även barns 

aktiva medverkan men framför att möjlighet att själva får framföra sina åsikter. En 

annan viktig aspekt är att öka pedagogens samverkan med andra aktörer utanför 

förskolorna. Genom att skapa en kontakt med planerare eller förvaltare ökar barns 

inflytande och på så sätt får de en inblick och kunskap om barns upplevelse för deras 

utemiljö. Det som speciellt ifrågasattes var tendensen hos pedagogen att initialt säga 

nej, till barns initiativ då tid och rutiner talade emot en aktivitet. Det som framgår var 

av betydelse är att försöka förändra och vidareutveckla ett synsätt, från ett 

barnperspektiv (för barnets bästa) till barns perspektiv (fånga barnens tankar och 

förslag). Genom att pedagogen tar bort massa regler och istället vågar lita på barnen 

så utvecklas barnens inflytande. Praktiska problem får nya lösningar i mötet mellan 

barnens olika uttryck och pedagogens förståelse för barns perspektiv. Barnens röster 

och idéer ses som resurser för att skapa sin egen miljö då pedagogen för en aktiv 

dialog med betoning av tillåtande. 

   Sandberg (2008) skriver att för att barns lek ska utvecklas är det viktigt med 

förskolans miljö och hur den är utformad med material. Men även lärarens 

förhållningsätt spelar en betydlig roll för lekens utveckling. Att utforma barns miljö 

påverkar barns förståelse och meningsskapande i leken. 

   Kjellander (Modern barndom 3/08) anser att det är viktigt med variation i miljön, 

för att barnen inte ska bli uttråkade. Det måste finnas något nytt och spännande att 

upptäcka för att stimulera och väcka nyfikenhet hos barnen. Variationen i miljön ska 

tala till alla sinnen, speciellt mindre barn, då upplevelsen tillför en djupare känsla.  
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   Mårtenssons (2004) avhandling belyser om hur viktigt det är att barnen får vara 

med och skapa miljöerna. Dagens utemiljöer inspirerar inte barnen, de använder sig 

inte av miljöerna på det sätt som de vuxna har tänkt. Det blir ytor som det inte leks 

på varken av stora eller små barn. Mårtensson (2004) tar upp att det viktiga med den 

fysiska miljön är att den ska stimulera barns utveckling ibland annat, där är material 

som är flexibelt en viktig faktor men även buskar och träd och andra gömmor. 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar vikten av förändlig miljö ”Barnen ska kunna 

växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande.” 

 

1.3 Föräldrars delaktighet. 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) skriver i sin avhandling att 

lärarna ansåg att föräldrarna enbart ska ha inflytande i vissa avseenden och att 

läraren hade en negativ attityd till föräldrarnas delaktighet i verksamhetens 

planering. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) betonar även att 

föräldrar med akademisk utbildning är den gruppen av föräldrar som vill ha 

inflytande till att kunna påverka verksamheten. 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar att arbetslaget ska ta hänsyn till föräldrarnas 

kommentarer i genomförande samt planering av verksamheten. Heralin (2012) tar 

upp i sin artikel att ett samarbete med föräldrarna är att eftersträva eftersom att detta 

gynnar barnens utveckling till ansvarstagande människor.  Claudia Giudici (Modern 

barndom 1/06) tar upp att i Reggio Emilia ses föräldradelaktigheten som något som 

ligger till grund för hela deras verksamhet. De ser föräldrarna som en del av 

verksamheten. Föräldrarna känner barnen bäst och den kompetensen känner 

pedagogerna att det är viktig att ta del av, för förskolan och barnens bästa. 

Föräldrarna har en betydande roll och med detta så vill förskolorna skapa en ”pakt” 

med föräldrarna, att man tillsammans skapar en grupp, men för att detta ska fungera 

så är det viktigt att föräldrarna har en delaktig roll i förskolan.  

Persson, Tallberg Broman (2002) menar att läraruppdragets fokus och avgränsningar 

i relation till föräldrarna har förändrats, utifrån ett historiskt och nutida perspektiv. 

Det utvidgade uppdraget handlar om ett större helhetsansvar för barndomen och att 

möjliggöra en större delaktighet för föräldrarna. Detta innefattar komplicerade osäkra 

gränsdragningar. Skolan har idag ett större ansvar för barns uppväxttid vilket kräver 

mer samarbete med föräldrarna. Persson, Tallberg Broman, (2002) menar genom att 

utvidga föräldrarnas delaktighet och ansvar i förskolan samtidigt som läraren är 

delaktig i uppväxtvillkor och barndomen i stort, har ansvarsfördelningen förändrats. 

Samtidigt som lärarna är positiva till föräldrarnas engagemang kan de känna sig 

hotade av den ökade föräldrar inflytande. Det skapas en konflikt mellan läraren som 

är öppen för kommentarer från föräldrarna och samtidigt försvarar sin egen 

lärarprofession. Persson, Tallberg Broman (2002) beskriver ett problemfyllt sceneri 

av dagens barn och föräldraskap. Persson, Tallberg Broman (2002) beskriver barn 
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som mindre empatiska, svårt att leka med varandra, okoncentrerade samt dåligt 

språk. Läraren har tagit över mycket av uppfostran då föräldrarna inte har samma 

möjlighet att uppfostra sina barn. Denna utveckling har lett till att föräldrarna har 

släppt ansvaret. Persson, Tallberg Broman (2002) tar upp två bilder. Föräldrar från 

högresursområdet, lever ett stressat liv med höga krav, där föräldrarna arbetar för 

mycket och tillbringar inte mycket tid tillsammans med sina barn. I lågresursområdet 

är det föräldrarna som har sociala problem och låter sina barn klara sig själva i stor 

utsträckning. I både högresursområdet och lågresursområdet har föräldrar släppt 

ansvaret. I högresursområdet kan föräldrarna uttrycka sig att det är förskolan som ska 

vara som en serviceinstitution som skall vara ett komplement till delar som familjen 

inte hinner med att sköta. 
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2. SYFTE OCH HYPOTESER. 
 

    2.1 Syfte. 

Vårt huvudsyfte med studien är att ta reda på om pedagogerna skapar miljöerna ute i 

verksamheten ifrån barns perspektiv. Barns perspektiv, handlar om att fånga ett 

perspektiv eller kultur som är barnets. Barnet är själv med och bidrar till data.  

(Johansson, 2003) 

  

 

2.2 Hypoteser. 

1. Förskolor är dåliga på att låta barnen vara delaktiga i skapandet av miljön 

inomhus, samt att förändra miljön kontinuerligt.  

2. Föräldrar har en delaktig roll i skapande av olika miljöer i . 
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3. METOD 
 

3.1 Metod val. 

  Metodval vi har använt oss utav är både kvalitativ och kvantitativ studier. Genom 

den kvantitativa studie vill vi undersöka hur många pedagoger som låter barn aktivt 

vara delaktiga när innermiljön i förskolan ska formas. I vår enkät har vi frågor med 

fasta svarsalternativ, då frågorna är helt strukturerade. Anledningen är för att vi ska 

kunna mäta antalet svarsalternativ mot varandra. Detta för att senare kunna jämföra 

med tidigare forskning. Syftet med att vi gjort kvalitativa intervjuer är att få en 

fördjupning av resultatet av enkätundersökningen.  Enligt Patel & Davidson (2003) 

är det viktigt att ha varierade svarsalternativ, så att man undviker att fastna i ett 

speciellt svarsmönster. Patel & Davidson (2003) betonar att en enkät ska vara 

anonym och all information skall ges innan respondenten svara på frågeställningen. 

Vi har skickat ut ett missivet brev där vi informerade respondenterna om vår 

forskning och syftet med enkäten. Vi har använt oss utav standardisering som 

innebär att frågorna och situationen är samma för alla intervjuade. Här saknas en 

variation i frågorna. Trost (2012) påpekar att i de flesta kvantitativa studier utnyttjas 

hög standardiserade datainsamlingar. Våra frågor är konstanta och stabila. 

Syftet med en kvalitativ undersökning i vår studie är att få en djupare kunskap. Den 

kvantitativa undersökningen gav en del svar, men det behövdes ytterligare 

fördjupning för att få en större förståelse. Patel & Davidson (2003) menar att syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper hos intervjuades livsvärld samt 

vilken uppfattning som individen har. Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av 

standardisering, där intervjuaren ger personen stort utrymme att svara med sina egna 

ord och termer. I en kvalitativ intervju kan intervjuaren välja att ställa frågorna i en 

bestämd ordning, dvs. en hög grad av strukturering. Patel & Davidsson (2003) menar 

att det är svårt att sammanfatta en kvalitativ intervju och betonar att kvalitativ 

forskning inte är en enhetlig företeelse. Kvalitativa studier karakteriserar en stor 

variation och är därför svårt att finna entydiga regler eller kriterier för att 

åstadkomma god kvalitet.  

 

3.2 Urval.  

Vår urvalsmetod är bekvämlighetsurval som innebär att man tar det som finns 

tillgängligt. Vi tog kontakt med pedagoger som var villiga att svara på våra frågor. 

Trost (2012)  Vi valde att begränsa oss till två förskolor och femton pedagoger då 

forskningen var tidsbegränsad. Från början hade vi tänkt ha med betydligt flera 

förskolor samt pedagoger i vår enkät undersökning men insåg vår tidsbegränsning 

och därefter lägga om vår planering och strukturering för att kunna sammanställa den 

insamlade data. 
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3.3Genomförande. 

Vi genomförde enkätundersökningen under två dagar. Innan genomförandet tog vi 

kontakt med fem förskoleavdelningar inom samma område. Vi fick tillstånd att 

genomföra undersökning. Efter detta skickade vi ut ett massivet brev till förskolorna, 

där vi presenterade vår studie och vad vi hade för syfte med vår forskning. Patel & 

Davidson (2003) påpekar när det handlar om genomförandet av en undersökning bör 

man tänka på några viktiga aspekter, ta kontakt, få medgivanden, ge information till 

respondenterna. På en av förskolorna saknades en personlig kontakt, då vi mailade ut 

enkäten i förväg. Detta av orsak att pedagogerna hade en önskan att kunna sitta 

själva i lugn och ro och besvara på frågorna. Konsekvensen av frågorna blev 

uppfattade annorlunda av pedagogerna på denna avdelning än det som vi tänkt. Den 

andra förskolan besökte vi personligen och kunde därmed förtydliga frågorna om 

pedagogerna hade några funderingar kring enkäten. 

Kvalitativa intervjuerna skedde över telefonsamtal, där anteckningar fördes under 

samtalet. Vi begränsade antalet frågor till sex stycken för att kunna få en djupare 

inblick i vår enkätundersökning. Patel & Davidsson (2003)  antyder att föra 

anteckningar under en intervju krävs träning och att det är viktigt att efter intervjun, 

kartlägga sina anteckningar. Både när det gäller enkät och intervju är det vanligt att 

inleda med objektiva frågor. Vi har valt att använda oss utav tratt-tekniken under 

intervjun. Innebörden är att man börjar med stora öppna frågor för att senare gå 

vidare till mer specifika. Patel & Davidsson (2003) menar att denna teknik anses 

aktivera och motivera intervjupersonen, då personen från början får uttrycka sig i 

egna ord. Det som sker vid transkriptionsprocess är att gester, betoningar, 

kroppsspråk och mimik försvinner av samtalet till skrift. Många kvalitativa studier 

betyder att skriva ut intervjuer. En transkriptionsprocess händer ofta medveten och 

har verkan på underlaget för analysen. Det som vi saknade av att göra intervjun över 

telefonen, var just att vi inte kunde observera intervjuarens kroppsspråk, gester etc.  

Intervjuerna försiggick över telefonen utan någon ljudinspelning 

Vi började med en enkätundersökning med fasta svarsalternativ på fem stycken 

förskoleavdelningar med sammanlagt femton stycken pedagoger. På en av 

förskolorna saknades en personlig kontakt, då vi hade mailat ut enkäterna i förväg. 

Detta gjordes för att pedagogerna hade en önskan att kunna sitta själva i lugn och ro 

och besvara frågorna. Den andra förskolan besökte vi personligen och kunde därmed 

förtydliga frågorna om pedagogerna hade några funderingar kring enkäten. När vi 

sedan sammanställde resultatet av svaren som vi fick in, insåg vi att svaren inte var 

tillräckliga för att få en bra insikt. Vi beslutade oss för att göra fem stycken 

intervjuer, en pedagog från varje avdelning. Detta för att ge en fördjupad insyn hur 

pedagogerna tänker. De fem pedagogerna som vi intervjuade hade även genomgått 

vår enkätundersökning. Intervjuerna skedde via telefon samtal utan någon inspelning 

där vi förde anteckningar. 
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3.4 Reliabilitet och validitet . 

Reliabiliteten är tillförlitligheten av en mätning. Kongruens är vid en 

enkätundersökning väsentlig, där det ställs samma frågor med samma svarsalternativ. 

Tiden för vår undersökning var under konstans, då detta skedde under samma dag för 

alla svarande. I vår undersökning använde oss utav vanliga, begripliga ord för att 

undvika missuppfattningar och får därför en hög reliabilitet i vår enkät undersökning. 

Trost (2012) anser att termerna validitet och reliabilitet hör ihop med kvantitativa 

studier. ”Traditionellt menar man med validitet eller giltighet att instrumentet eller 

frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (Trost, 2012, s 63). I den kvalitativa 

studien är begreppet validitet mer eller mindre hela forskningsprocessen samtliga 

delar och reliabiliteten bör istället ses av bakgrund av den unika situationen. Patel & 

Davidsson (2003) säger att validiteten i en kvalitativ studie inte är kopplat till själva 

datainsamlingen, utan istället genomtränger en strävan efter en god validitet. 

Validiteten kopplas vidare hur forskaren har på ett framgångsrikt sätt fångat det som 

kanske är paradoxalt och mångtydligt. Validiteten kan även kopplas till att kunna 

argumentera om forskaren har formulerat flera olika tolkningar i sin kvalitativa 

studie.  ”Varje kvalitativ forskningsprocess är sålunda unik och det går inte att fixera 

några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten” (Patel & Davidsson, 

2003, s 104) 

 

3.5 Etik 

I själva genomförandet av enkätundersökningen och intervjuerna så finns det viktiga 

etiska överväganden. (Vetenskapsrådet 2001, forskningsetiska principer). De olika 

principerna har vi tänkt igenom och arbetat efter. Viktiga aspekter som att alla 

deltagare har blivit informerade genom missiv brev, där vi presenterar oss och 

förklarar innebörden av enkätundersökningen. En annan viktig aspekt är 

anonymiteten hos pedagogerna som svarar på intervjufrågorna och enkäten, och att 

all information angående enkäterna förstörs efter undersökningen.  

 

 

3.6 Metodanalys 

Från början hade vi tänkt ha med betydligt flera förskolor samt pedagoger i vår enkät 

undersökning men insåg vår tidsbegränsning och fick därefter lägga om vår 

planering och strukturering för att kunna sammanställa den insamlade data. Vi kunde 

fördjupat undersökningen med observationer och djup intervjuer för att få en 

ytterligare aspekt och för att stärka vår undersökning.  Fler svarande på enkäten och 

intervjuer. Vid enkätundersökningen så mailade vi ut enkäten till en av förskolorna, 
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konsekvenserna av det blev att tolkningen av frågorna blev uppfattade annorlunda av 

pedagogerna än det som vi tänkt. Intervjuerna som gjordes på telefon spelades inte in 

vilket kan påverkat tolkningen av resultatet. 
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4. RESULTAT 
 

 

4.1 Frågeställning: Får barnen vara med och bestämma sin 

inomhusmiljö? 

Med resultatet av enkätundersökningen så visar det att barnen på förskolorna får vara 

med och bestämma sin inomhusmiljö. I intervjuerna om pedagogernas tankar om 

barnens delaktighet i skapande av miljön så sa pedagogerna att när de skulle 

genomföra och utforma miljön så hade barnen både indirekt och direkt inflytande. 

Indirekt menar pedagogerna att de tar hänsyn genom observationer och genom att 

lyssna på barnens egna röster. Direkt menar pedagogerna att barnen får inflytande 

genom att bli tillfrågade hur rummen ska se ut men även vad barnen tycker om att 

leka med. Miljön utformas sedan tillsammans med barnen. Pedagogerna tog alltid 

tillvara på barnens nuvarande intresse och vad barnen tyckte om att leka med för att 

kunna skapa inspiration. Det var majoriteten av barngruppens intresse som styrde 

riktningen på hur det fysiska rummet skulle se ut. I intervju svaren så framgick det 

även att barnen fysiskt fick vara med. Detta var något som barnen fick bestämma om 

de ville göra. Pedagogerna tog även upp att detta var av vikt för att barnen kan känna 

att de kan vara med och påverka men även att det skapar en gruppkänsla och 

delaktighet. 

 

”Ja barnen får vara med, för det skapar en delaktighet och en gruppkänsla ”  

 

”Barnen får vara med. De som vill. När förändring sker ” 
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4.2 Frågeställning: Är föräldrar delaktiga angående inomhusmiljön? 

                                
Figur 1 Med detta resultat så visar det att föräldrars delaktighet inte är så stor, 

när det gäller beslut om inomhusmiljön.  

 

Som stapeldiagram 1 visar så var det två pedagoger som hade svarat att föräldrarna 

var delaktiga i beslut som togs angående inomhusmiljö. I intervjuerna så framgick 

det att pedagogerna jobbade mer aktivt med föräldrars inflytande än de andra 

pedagogerna. Pedagogerna som svarade att föräldrarna var delaktiga säger i intervjun 

att de från början säger till föräldrarna att de är välkomna att komma med idéer och 

tankar. En öppen dialog mellan pedagoger och föräldrar är något som de lägger stor 

vikt vid. Vid vissa tillfällen var föräldrarna även medskapare i utformningen av 

miljön. Pedagogerna tar upp ett exempel där föräldrar varit med och renoverat ett 

dockhus. 

”- En öppen dialog mellan oss pedagoger och föräldrar är viktigt så att vi 

tillsammans kan diskutera möjligheter och hinder i verksamheten” 

I intervjuerna med pedagogerna som hade svarat att föräldrar inte var så delaktiga i 

besluten om inomhus miljön, om deras tankar om varför inte föräldrar var så 

delaktiga i beslut och skapande av inomhusmiljön så var svaret att föräldrars 

delaktighet inte var något som de aktivt jobbade med men betonade även att de inte 

avvisade föräldrarna som kom med idéer och tankar när det gällde inomhusmiljön 

utan välkomnas.  
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4.3 Frågeställning: Hur ofta förändras miljön? 

 

Figur 2 Med detta resultat så visar det att inomhusmiljön är föränderlig och att 

det kontinuerligt förändras. 

 

I intervjuerna om hur pedagogerna tänker kring en föränderlig miljö och varför de 

föredrar detta, så tar pedagogerna upp att de tycker att det är viktigt med en 

föränderlig miljö för att kunna skapa bra förutsättningar för nyfikenhet, inspiration 

som sedan kan leda till lärande. Barnens intresse och önskemål förändras efter en tid 

och därför tycker pedagogerna att det är viktigt att miljön är föränderlig. Hela miljön 

behöver inte omorganiseras varje gång, det kanske bara är leksaker som byts ut efter 

barnens intresse och lek.  

”- En föränderlig miljö är att det ska passa barngruppen behov” 

”- Nya intresse växer och behoven ändras, där av en föränderlig miljö” 

 

I resultatet av enkätundersökningen framgick det att alla förskoleavdelningar tog 

barns perspektiv när dem utformade sin miljö inomhus och barnen fick vara med och 

ommöblera på sin förskola som figur1 visar. Utifrån frågeställningen om föräldrarna 

var delaktiga i beslut angående inomhusmiljön svarade övergripande majoriteten att 

föräldrarna inte var delaktiga som visas i figur 1. Resultatet på hur ofta 

inomhusmiljön förändras uppfattades som varierande detta visas i figur 2. Några 

pedagoger betonade att de förändrade miljön några gånger under en termin. Här var 

barns perspektiv en grund som pedagogerna arbetade efter. Material samt leksaker 

var föränderligt utifrån barnens intresse och önskemål. För att fördjupa oss i 

enkätundersökningens resultat så gjorde vi även intervjuer för att följa upp hur de 

motiverade sina svar. 
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4.4 Analys av resultatet. 

De intervjuade pedagogerna svarar återkommande när frågan ställs om hur de tänker 

när inomhusmiljön ska utformas, att barnen får vara delaktiga i alla moment när det 

gäller utformning av inomhusmiljön. Pedagogernas förhållningssätt blir synligare vid 

intervjuerna. Det blir en växelverkan mellan barns perspektiv och barnperspektivet, 

då barnen både indirekt och direkt får vara med och påverka sin miljö. Detta är även 

något som Johansson (2003) och Sandberg (2008) tar upp i sina avhandlingar. 

Barnen får vara med från att skapa tankar om hur de ska utforma miljön samt hur 

ofta det ska förändras och vara delaktiga i förändringsarbetet. Det centrala begreppet 

är delaktighet.  

”- Ja barnen får vara med, för det skapar en delaktighet och en gruppkänsla ”  

”- Barnen får vara med. De som vill. När förändring sker ” 

 Det återkommer även liknande svar när vi ställde frågan om varför en föränderlig 

miljö? Där svarade övergripande intervjuade pedagoger att det var för att se till 

barnens utveckling och vidare utmana detta men även för att kunna tillgodo se 

barngruppens behov.      

”- En föränderlig miljö är att det ska passa barngruppen behov” 

”- Nya intresse växer och behoven ändras, där av en föränderlig miljö” 

Mönstret som uppkommer i intervjusvaren om föräldrars inflytande är hur vidare 

föräldrar var mer eller mindre delaktiga berodde på hur aktivt pedagogerna arbetade 

med detta. Pedagogerna påpekade även att de inte avvisade föräldrar som kom med 

förslag och ville vara delaktiga. Oftast är det en negativ attityd som visas när det 

gäller föräldrars delaktighet som Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 

(2009) studie tar upp men detta är motsatsen till vad vi får för resultat i våra 

intervjuer och enkätsvar.  

”- En öppen dialog mellan oss pedagoger och föräldrar är viktigt så att vi 

tillsammans kan diskutera möjligheter och hinder i verksamheten” 
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5. Diskussion. 

 

Med hypotesen om att förskolor är dåliga på att låta barn vara delaktiga i skapandet i 

inomhusmiljön så visade enkätundersökning motsatsen. Enkätundersökningen 

framgick det att barn var delaktiga i både skapandet och utformningen.  Det är av 

vikt att barnen får vara aktiva medskapare i sin egen miljö. Om vuxna skapar miljöer 

utan att låta barnen vara med så blir det utrymme som barnen inte leker på, detta är 

något som Mårtensson (2004) tar upp. 

 Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) ska förskolan lägga grunden för barns förståelse 

för vad demokrati är. Genom att ge barn eget ansvar över sin miljö på förskolan så 

ges förutsättning för deras sociala utveckling. Barnens behov och intressen ligger 

som utgångspunkt när utformningen och planeringen av verksamheten sammanställs. 

Utifrån vårt resultat ser vi tydligt att dem förskolor som undergick 

enkätundersökningen ger barn möjlighet att ta eget ansvar över sin miljö. Här visar 

pedagogerna hänsyn till barns behov och intresse och lyssnar på deras åsikter och 

synpunkter. Vi anser med denna slutsats att dagens barn får vara delaktiga i beslut 

angående deras miljö och där barn ses som aktiv medskapare, dvs. barns perspektiv. 

Detta är även något som våra intervjuer även styrker då pedagogernas tankar om 

barnens delaktighet och medskapandes när det gällde inomhusmiljön. Sandberg 

(2008) säger att ett närmande av barns perspektiv är att se som barnen som 

kompetenta aktiva medskapare i olika sammanhang som de befinner sig i. Barns 

egna röster och hur de ser på den fysiska miljö, blir upplyst i den pedagogiska 

vardagen som är betydelsefull för barnen. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar att 

verksamheten ska ge barn möjlighet kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar att barns fantasi och egna planer ska stå 

till fokus i lek och lärande.  Detta är något som framgick i vår undersökning att 

förskolorna gjorde och med intervju svaren så blev det tydligare.   

Innan vår undersökning så hade vi förutfattade meningar om barns inflytande och 

medskapande av miljöer, då vi trodde att detta inte försiggick i så stor utsträckning. 

Vi anser att förskolorna som undergick vår undersökning gav barnen inflytande över 

sin miljö inomhus, genom att lyssna på barnens röster och åsikter något som OMEP, 

(2012) påpekar i sin slutrapport. En annan aspekt var hur ofta miljön var föränderlig, 

där vi trodde att miljön förändrades men inte i den omfattning som undersökningen 

visade. Alla förskolor hade en fortlöpande förändring av miljön och vi blev positivt 

överraskade av resultatet. Det är av stor betydelse att miljön är konstant förändlig för 

verksamhetens aktiviteter samt för barngruppen för att vilja lära något nytt som 

pedagogerna tar upp i intervjuerna, detta är även något som Björklid (2005) & 

Kjellander (Modern barndom 3/08) betonar. Genom att ha en föränderlig miljö så 

skapas motivationer hos barnen. Att utforska något nytt väcker lusten och viljan att 

lära detta är något som Kjellander (Modern barndom 3/08) tar upp. Pedagogerna som 

medverkade i enkätundersökningen och intervjuerna påpekade även vikten av en 
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varierad miljö som samverkar med barnens intresse och önskemål för att skapa en 

förutsättning till inspiration för fortsatt lek och lärande. I intervju svaren så fick vi en 

ytterligare fördjupning i hur pedagogens tankar om hur de tänkt kring en föränderlig 

miljö och varför miljön kontinuerligt förändrades. Pedagogerna poängterar att vi 

växer och lär oss nya saker, nya intressen växer och behoven ändras, där av en 

föränderlig miljö. Med detta så anser vi att förskolan är bra på att se till barngruppens 

behov och med detta så skapar de förutsättningar för fortsatt utveckling och lärande 

med barnens växande intresse och behov.        

   Vi förutsatte även att föräldrar hade en viss påverkan på beslut när det gällde 

utformning av miljön. Detta var något som vår undersökning visade att föräldrarna 

hade men att det varierade på grund av hur aktivt pedagogerna arbetade med detta. 

Dem två pedagogerna som svarade att föräldrar var aktivt delaktiga, hänvisade till en 

specifik situation. Föräldrarna hade aktivt varit deltagande i skapandet i ett av 

rummen på förskolans avdelningar. På denna avdelning så arbetade de aktivt med 

föräldrars delaktighet i verksamheten och såg detta som en viktig del för en öppen 

dialog som med för en ömsesidig respekt för varandra. Det är många lärare som är 

negativt inställda till föräldrars delaktighet och menar att det ska förskolan ta hand 

om, detta är något som Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) tar upp i 

sin avhandling. Den här attityden ser vi inte i vår enkät utan bara om föräldrarna är 

delaktiga i beslut angående inomhusmiljön. I intervjuerna blir det mer synligt vad 

pedagogerna har för tankar om föräldrars delaktighet som inte visar den negativa 

inställning som Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) tar upp. 

Förskolorna har en positiv inställning till föräldraras delaktighet och välkomnar idéer 

och tankar som föräldrar kommer med. Varje avdelning har valt att jobba med det 

mer eller mindre aktivt. Det var intressant att se tankarna bakom ett aktivt arbete med 

delaktigheten, då pedagogerna lyfte fram den öppna dialogen där man tillsammans 

kan skapa möjligheter. Den avdelning som arbetade mer aktivt med föräldrars 

delaktighet såg föräldrarna som en del av verksamheten där man hjälptes åt för att nå 

det bästa resultatet, detta är något som Giudici (Modern barndom 1/06) även tar upp. 

Samarbetet med föräldrar ses som något som är av stor vikt eftersom att det är 

föräldrarna som känner sina barn bäst och med detta sitter med en stor kompetens för 

förskolans utveckling, detta tar även Heralin (2012) upp i sin artikel om föräldrars 

delaktighet.  

Föräldrars delaktighet var inte i så stor utsträckning som vi hade trott innan vår 

undersökning. I intervjusvaren framgick det att detta berodde på vad avdelningarna 

lade fokus på just nu och att fokuset var föränderligt. Med intervjusvaren visar 

undersökningen hur mycket föräldrar hade delaktighet i skapandet av miljön 

handlade om hur de olika avdelningarna arbetade aktivt med detta. Undersökningen 

visar så som Persson, Tallberg Broman, (2002) teorier om att det läggs ett större 

ansvar på pedagogerna idag. Föräldrarna idag lämnar över ansvaret att fostra deras 

barn på förskolan. Persson, Tallberg Broman, (2002) problematiserar även att det kan 

handla om hur vi pedagoger låter föräldrar vara delaktiga. På ett sätt så välkomnar 
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man föräldrars idéer men i samma andetag så vill pedagoger hålla på sin 

professionalism och känner att föräldrar ska ha ett visst inflytande men inte över allt. 

Det handlar inte bara om pedagogernas förhållningssätt utan även föräldrars vilja att 

vara delaktiga. 

 

5.1 Utvecklingsmöjlighet. 

   En utvecklingsmöjlighet är att djup intervjua pedagogerna för att få större insyn i 

vårt forskande, men även att observera verksamheten under en längre tid. En annan 

aspekt är att inkludera fler förskolor och pedagoger.  
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Bilaga1 

Enkät 

Hur skapas den pedagogiska miljön inomhus? 

 

1. Får barnen vara med och bestämma sin miljö inomhus?                                   

Ja eller Nej 

 

2. Utgår ni från barnens intresse och önskemål?                                                   

Ja eller Nej 

 

 

     3. Är föräldrar delaktiga i beslut angående inomhusmiljön?                                        

            Ja eller Nej 

 

4. Hur ofta förändrar ni inomhusmiljön?                                                              

1. Aldrig.   2. Varje år   3. 1-3 år 

 

 

5. Får barnen vara med och genomföra ommöbleringen på förskolan?                      

Ja eller Nej 
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Bilaga 2. 

 

Hej 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller just nu 

på med vårt examensarbete som handlar om barns delaktighet i inomhusmiljöns 

utformning. 

Barns delaktighet i utformningen är av betydelse och vi är intresserade av att forska 

kring hur stor del barnen egentligen har i skapandet av sin miljö på förskolan. Vi är 

även nyfikna på vilket perspektiv som ni pedagoger använder er utav i verksamheten. 

Är det barnperspektiv? Barnperspektivet handlar om att tillvara på barns villkor och 

verka för barnets bästa.  Informationen från barnen själva är inte nödvändigt. Eller 

använder ni er utav Barn perspektivet? Barn perspektivet handlar om att fånga ett 

perspektiv eller kultur som är barnets. Barnet är själv med och bidrar till data. 

Vi skulle vara tacksamma om ni ville delta i vår enkätundersökning. Enkäten är helt 

anonym och varken förskolan eller namn kommer att röjas. 

Alla svar är viktiga för oss för kvalitén på arbetet! 

Tack på för hand! 

Mvh 

Karin Trulsson och Angelica Johansson 
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Bilaga 3 

 

Intervju frågor. 

 
1. På vilket sätt får barnen vara delaktiga i skapandet av miljön? 

 

 

2. Vad har ni för tankar om hur barnen kan vara delaktiga? 

 

 

3. På vilket sätt får föräldrarna vara med och påverka beslut och skapande av 

inomhus miljön? 

 

 

4. Vad har ni för tankar om att föräldrarna inte är delaktiga i beslut och 

skapande av inomhus miljön? 

 

 

5. En föränderlig miljö är något som ni verkar föredra. Vad har ni för tankar om 

det? 

 

 

6. Får barnen fysiskt får vara med och skapa miljöerna och vad är det för ramar 

som styra att de får vara det eller inte?  

 

 


