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Abstract 

Purpose and question formulations: The purpose of the study is to enlighten how the teach-
ers describes their work with the kids and their influence in indoor environment at preschool.  
 

1. How are the kids involved with the work about indoor environment?  
2. How does the teachers demonstrate the kids influence in indoor environment?  
3. How much importance does the teachers think that indoor environment effects the kids 

teaching and development? 
 
Method: The method which is use is qualitative and the empirical material was collected 
through semi-structured interviews. In the study it was three participating respondents who all 
were educated preschool teachers. They were allocated at two preschools in a town in the 
middle of Sweden. The results were analyzed with help from former research and philosophy 
of Reggio Emilia. 
 
Result: The results shows that the teachers thinks that environment has a big impact on teach-
ing and development. However, the focus today is more observing what interests the kids and 
shape the environment after that, rather involving the kids in the process. 
 
Keywords: Preschool, influence, indoor environment, children's perspective and child per-
spective 
  



Pedagogers syn på barns inflytande i inomhusmiljön  Linnéa Svensson 

 
IV 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att belysa hur pedagogerna beskriver deras ar-
bete med barns inflytande i inomhusmiljön på förskolan. 
 

1. Hur involveras barnen i arbetet med inomhusmiljön? 
2. Hur synliggör pedagogerna barnens inflytande i inomhusmiljön? 
3. Hur stor betydelse tycker pedagogerna att inomhusmiljön har avseende barns lärande 

och utveckling? 
 
Metod: Metoden som används är kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades genom 
semistrukturerade intervjuer. I studien deltog tre respondenter som alla var utbildade förskol-
lärare, fördelat på två förskolor belägna i en stad i Mellansverige. Resultatet analyseras med 
hjälp av tidigare forskning samt filosofin Reggio Emilia.  
  
Resultat: Resultatet visar att pedagogerna tycker att miljön har en stor påverkan avseende lä-
rande och utveckling.  Dock blir fokus idag till största del på att observera vilka intressen bar-
nen har och forma miljön efter det, istället för att involvera barnen i utförandet.  
 
Nyckelord: Förskola, inflytande, inomhusmiljö, barns perspektiv och barnperspektiv 
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INLEDNING  

Inför examensarbetet valde jag temat Demokrati, barns rättigheter i förskolan. Skolverket 
(2016) beskriver att förskolans verksamhet ska grunda sig i ett värdegrundsarbete, som leder 
till att barnen redan i förskoleåldern utvecklar förmågor för att förstå och handla demokra-
tiskt. Därför anser jag att detta område är viktigt i mitt framtida yrke, som förskollärare. De-
mokrati är ett ämne som genomsyrar hela verksamheten samt även våra styrdokument, vilket 
är läroplanen för förskolan.                                                                                                 
 
När jag tänker på ordet demokrati kopplar jag det begreppet till inflytande. Inflytande har jag 
funnit ett starkt intresse för under min studietid och valt att fokusera på i mitt examensarbete. 
Barnens rätt till inflytande genomsyrar hela verksamheten och Skolverket (2016) beskriver 
tydligt vilka strävansmål pedagoger ska arbeta utifrån, när det kommer till barnens rätt till in-
flytande i verksamheten. Pedagogerna har som uppdrag i arbetet att sträva efter att varje barn 
ska kunna utveckla följande:  
 

• sin förmåga till att kunna uttrycka sina tankar och åsikter till att vara med och få möj-
lighet till att kunna påverka sin egen situation 

• även sin förmåga till att kunna ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans 
miljö 

• samt sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer, genom att kunna 
delta i olika samarbetsformer och beslutsfattande 

 
Skolverket (2016) beskriver även att det är viktigt att pedagoger ska arbeta utifrån att alla barn 
ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och även på verksamhetens innehåll. Därför har jag valt 
att fokusera på pedagogers syn på barns inflytande, i verksamhetens inomhusmiljö. Jag valde 
att skriva om inomhusmiljön, eftersom det är den miljö som barnen spenderar stor del av sin 
vardag i. Denna miljö har en stor betydelse för barnen i förskolan, då den påverkar barnen i 
deras utveckling, lärande, socialt samspel och är grunden till att barnen lär sig förstå sin om-
värld.  
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Bakgrund 
 
Läroplanen för förskolan Lpfö98 (2016) fokuserar på förskolans värdegrund och beskriver 
samhällets grundläggande värden, i förhållande till förskolans verksamhet. I Läroplanen 
(2016) står det tydligt att ”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, 2016, s.12).   
Förskolan vilar på en demokratisk grund som ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till 
ansvarskänsla och även social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grund-
läggs i barnens uppväxt. I förskolan ska barnen enligt Läroplanen (2016) ha rätt till inflytande 
i verksamheten samt få kunskap och insikt kring begreppet demokrati, vad det har för inne-
börd och vad det är. Barnen ska och förutsätts att efter förmåga kunna ta ansvar för sina egna 
handlingar, konsekvenser samt miljön som finns på förskolan. Miljön på förskolan ska grunda 
sig på följande benämning från Läroplanen (2016).  
 
”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utform-
ningen av miljön och planeringen av verksamheten” (Skolverket, 2016, s.12).  
 
Barnens rätt till inflytande i verksamheten är en central del i Läroplanen för förskolan (2016), 
men vad innebär egentligen begreppet inflytande i förskolan? 

Inflytande 
 
Unga barn i dagens samhälle uppfattas enligt Eva Ärlemalm-Hagsér (2014) som sociala aktö-
rer, som har en förmåga att bidra med egna idéer, erfarenhet och kreativitet. Barnen kan på-
verka sin egen vardag och göra en förändring i verksamheten, både som individ, men även i 
samspel med andra. Hon belyser även den traditionella synen på barn. Synen som uppmärk-
sammar barn som oskyldiga, passiva, omogna och sårbara mottagare. En syn som inte stäm-
mer in på barnen i dagens samhälle. Ärlemalm-Hagsér (2014) trycker på att man idag bör se 
på barn som socialt kompetenta och göra dem aktiva i frågor eller ting, som rör och påverkar 
barnen och deras omvärld i vardagen.  
 
Elisabeth Arnér (2006) beskriver i sin avhandling att pedagogerna ska förbereda barnen avse-
ende inflytande, delaktighet, ansvar samt rättigheter och skyldigheter, som är av vikt i ett de-
mokratiskt samhälle, genom att barnen ska kunna påverka sin egen vardag på förskolan. Hon 
poängterar att det handlar om barnens initiativ till att kunna utveckla och utforma egna red-
skap, för att kunna skapa ett inflytande. Pedagogerna måste ge barnen utrymme för att de ska 
kunna utveckla dessa redskap.  
 
Arnér (2006) hänvisar till filosofen och pedagogen John Dewey (1859–1952) i sin avhand-
ling, Dewey menade att fostran och utbildning är en nödvändig väg för att skapa ett demokra-
tiskt samhälle. Ett samhälle som utgår från att varje människa har en röst och samtidigt ska 
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kunna få sin röst hörd. Alla måste ta ansvar för utförda handlingar och även konsekvenserna, 
som medföljer dessa handlingar. Detta anser Dewey ska inledas redan med de allra minsta 
barnen i förskolan och att utbildning krävs när det kommer till frågor om demokrati i sam-
hället och möjlighet till påverkan. Det är av vikt att skapa en miljö i barnens dagliga liv i för-
skolan, så att barnen känner att de har en betydelse i sin vardag samt att de ges möjlighet till 
inflytande över sitt eget lärande och situation. Hur skapar man en miljö för att barnen ska få 
inflytande och ges möjlighet till att kunna påverka sitt lärande och situation? 

Inomhusmiljön 
 
Sofia Eriksson Bergström (2013) nämner i sin avhandling att förskolan inte ska ses som arena 
där de vuxna bygger miljöer endast för att ett lärande ska ske, utan att man ska se förskolan i 
ett förhållande till barn som aktiva medskapare av miljöerna och aktiva i sin egen bildnings-
resa. Hon belyser att miljön i förskolan har en betydelse för barns lärandeprocess och att det 
sker ett samspel mellan individ och miljö. Miljön har en stor betydelse och påverkan på vad 
barnen gör samt vad de blir. Hon poängterar även att rummet och miljön har en stor påverkan 
och betydelse för det sociala samspelet. Hon menar att de fysiska och psykiska aspekterna, till 
exempel inredning, utformning och intryck kan ha en påverkan på hur många barn som får 
vistas i miljön. Aspekterna kan också påverka hur man interagerar med varandra och i sin tur 
inverka på barnens sociala relationer och det sociala samspelet.  
 
Eriksson Bergström (2013) lyfter att miljön bär på traditioner samt föreställningar och sänder 
ut budskap om vad som förväntas ske i olika rum. Hon hänvisar till filosofin Reggio Emilia i 
sin avhandling, då detta är en filosofi som har präglat och inspirerat många förskolor under de 
senaste tjugo åren i Sverige. Inom denna filosofi har miljön en stor påverkan på individer, då 
den ständigt kommunicerar med människor. Man bör därför se på miljön som en tredje peda-
gog, som innebär att man ska betrakta miljön som aktiv och föränderlig. Den pedagogiska 
miljön ska precis som barnen ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Miljön i försko-
lan bär mestadels på traditioner och föreställningar om vad pedagogik är och även vad peda-
gogik bör vara samt vad som ska ske i den pedagogiska verksamheten. Genom att ändra i mil-
jön kan man även förändra budskapet av sin pedagogik. I arbetet med att förändra miljön och 
pedagogiken är det viktigt att man som pedagog arbetar med ett integrerat arbetssätt. Ett ar-
betssätt som genomsyras av barns egna erfarenheter, intressen och kunskaper. Dessa delar ska 
ligga som utgångspunkt för utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön (SOU 
1997:157).  
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Barns perspektiv & Barnperspektiv  
 
Elisabeth Arnér (2009) trycker på att det är viktigt att kunna förstå någon annans perspektiv, 
men att man samtidigt bör stå fast vid sitt eget. Detta bör dock ske i samspel mellan 
perspektiven, när det kommer till att ge barnen möjligheter till inflytande i förskolan. Arnér 
(2009) lyfter att perspektivtagning gynnar kommunikationen, eftersom man genom att kunna 
förstå andras perspektiv, kan få reda på hur den personen uppfattar samtalet eller händelsen. 
Därav anser hon att vuxna har en stor roll när det kommer till perpsektivtagandet i barnens 
värld, för att det har en betydelse för barnens uppväxt och utveckling.  

Barnperspektiv 

När det kommer till barnperspektivet beskriver Arnér (2009) att det finns två sätt att se på ett 
barnperspektiv. Det ena sättet handlar om vuxnas perspektiv på barnen och det andra sättet 
handlar om barnens egna perspektiv på den egna tillvaron. Hon beskriver att det första sättet, 
alltså vuxnas perspektiv på barnen är den mest naturliga, då vuxna mestadels ser omvärlden 
utifrån ett vuxenperspektiv. Om man väljer att se ur ett barnperspektiv är det ett perspektiv 
som inte faller naturligt, utan ett perspektiv man måste välja.  

Barns perspektiv  

Detta perspektiv handlar om hur barnen ser på sin omvärld och sin tillvaro, ur sin egen 
synvinkel. Elisabeth Arnér (2009) benämner att vägen till att kunna se utifrån ett barns 
perspektiv handlar om att förstå hur barnen uppfattar sin omvärld och att man som vuxen 
fokuserar på vad barnen har för intressen samt vart deras uppmärksammhet är riktad. Detta för 
att kunna se vad som är viktigt för barnen, att man ser dem som aktiva aktörer som handlar 
utifrån sina egna föreställningar. Det är av vikt att försöka ta tillvara på barnens egna 
uppfattningar samt kunna se barnens omvärld utifrån deras perspektiv, för att de ska kunna 
uppfatta och uppleva sin situation som meningsfull.  

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur pedagogerna beskriver hur de arbetar med barns in-
flytande avseende inomhusmiljön på förskolan.  

Frågeställningar 
 

1. Hur involveras barnen i arbetet med inomhusmiljön? 
2. Hur synliggör pedagogerna barnens inflytande i inomhusmiljön? 
3. Hur stor betydelse tycker pedagogerna att inomhusmiljön har avseende barns 

lärande och utveckling 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 

Detta kapitel presenterar ett antal tidigare forskningar, som har betydelse för denna studie. 
Forskningens resultat kan kopplas och bidra till en förståelse av examensarbetets analys och 
diskussion samt ge en bredare syn på hur pedagogerna arbetar med inflytande och miljön i 
förskolan.  
  
Kristina Westlund (2011) har gjort en studie där hon har undersökt pedagogers arbete med 
barns inflytande. Som förskollärare har hon erfarenhet av att barns inflytande har varit ett 
svårt ämne att närma sig. Westlund (2011) trycker på att inflytande är en rättighet för barnen, 
men att det kan vara svårt att hitta balansen i arbetet med att ge barnen inflytande, detta för att 
man inte ska lägga allt för stort ansvar på dem. Metoden hon har använt sig av är en fallstudie 
och empiriskt material har samlats in genom fältanteckningar och videoobservationer. Studien 
utfördes på två olika förskolor, som sedan tidigare var kända för att ha arbetat mycket med 
barns inflytande i verksamheten. I dessa verksamheter arbetade pedagogerna med att planera 
utifrån barnens intressen och behov. På grund av detta arbetssätt valde Westlund (2011) dessa 
förskolor, för att ta reda på hur de arbetade med barns inflytande i verksamheten.  
 
En viktig aspekt Westlund (2011) beskriver som påverkar barns inflytande i vardagen är peda-
gogernas förhållningssätt. Beroende på vilket förhållningsätt pedagogerna har, påverkar detta 
hur mycket inflytande barn kan få i sin vardag. Hon skriver sedan i studiens analys att infly-
tandet från barnen genomsyrar hela förskolans verksamhet, oavsett aktivitet eller situation, i 
det pedagogiska arbetet. Westlund (2011) ser även vikten av att man som pedagog måste 
kunna förstå och se innebörden av inflytande, innan verksamheten kan börja arbeta på detta 
sätt. Hon lyfter i sin avhandling att barns inflytande påverkar hela den verksamhet som för-
skolan vilar på.   
 
Sofia Eriksson Bergströms (2013) har genomfört en studie där hennes syfte är att kunna ana-
lysera och beskriva barns handlingsutrymme i relation till de fysiska miljöer som finns i för-
skolan. Hon poängterar att det centrala i denna studie är relationen mellan barn, fysiska mil-
jöer och pedagoger. Hon anser att uppmärksamheten i detta fall måste riktas mot hur försko-
lans fysiska miljö strukturerar samt organiserar barns aktiviteter och hur den fysiska miljön 
framställs i förskolan. Hon genomförde en etnografisk studie i sin forskning. En etnografisk 
studie tar sin utgångspunkt i det naturliga sammanhang, där det som man ska undersöka äger 
rum och sker just då.  Detta bygger på en relation mellan forskaren och forskningsobjektet. 
Denna metod handlar inte om att bevisa och testa teori utan om att skapa hypoteser, menar 
hon. Eriksson Bergström (2013) belyser att forskaren i detta fall ska ses som lärande och att 
barnen i denna studie leder forskaren framåt. Genom att skapa hypoteser, menar hon att man 
kan förstå sitt forskningsobjekt. Med denna studie ville hon förstå en kontext genom att stu-
dera dess agenter och agenternas agerande.  
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För att kunna förstå kontexten använde Eriksson Bergström (2013) sig av metoderna obser-
vation i form av videoinspelningar, intervjuer med pedagoger samt fältboksanteckningar. Syf-
tet med intervjuerna i denna undersökning var att ta reda på vilka förutsättningar eller begräs-
ningar pedagogerna hade, avseende att planera och utforma den fysiska miljön. Videoinspel-
ningarna användes för att kunna synliggöra relationerna mellan barn, rum och pedagog. Totalt 
deltog fem förskolor från två olika kommuner i denna studie.  
 
I hennes avslutande diskussion berättar Eriksson Bergström (2013) vilka resultat som varit 
mest framträdande i studien. Hon insåg att dessa avdelningar värnar om att ha en struktur, 
både när det kommer till barngruppen, men även miljön och att man genom strukturen bildar 
ett kollektiv. Hon belyser att hon i sin studie har sett ett större behov av yttre regler från peda-
gogerna, när barnen inte har varit medkonstruktörer av syftet med verksamheten. Om exem-
pelvis pedagogerna utformar en fysisk miljö utifrån egna förutsättningar eller intressen kom-
mer det kräva mer yttre regler och ställningstaganden, avseende barnens aktiviteter i miljön. 
Hon nämner även att de skapande läromiljöerna som pedagogerna byggt upp visar tydligt vad 
det är för aktivitet som ska pågå i miljön. De sätter upp tydliga mål för vad för slags lärande 
de vill skapa i miljöerna och detta ser Eriksson Bergström (2013) som ett hinder för barnens 
handlingsutrymme. Barnen blir i detta fall begränsade i sitt samspel med miljön och detta kan 
påverka barnens agentskap, det vill säga förmåga att agera och utforska samt kunna få infly-
tande i inomhusmiljön. När det kommer till barnens samspel mellan varandra trycker Eriksson 
Bergström (2013) på att i en miljö med oidentifierat, neutralt och lite spretigt material finns 
det större möjlighet att kollektiva lekar skapas och att barnen samspelar sinsemellan, som i sin 
tur gynnar barnens utveckling.  
 
Elisabeth Arnérs (2006) har i sin avhandling valt att undersöka barns inflytande i förskolan 
och om detta är problem eller en möjlighet för de vuxna verksamma pedagogerna. Syftet med 
denna undersökning beskriver hon är att undersöka hur pedagoger kan förändra sitt förhåll-
ningssätt till barns förmåga till initiativ och inflytande i förskolan. Även Arnér (2006) under-
sökte hur barns inflytande synliggörs och beskrivs av pedagogerna. För att kunna undersöka 
det använde hon sig av berättelser och dagboksanteckningar. Genom berättelser anser Arnér 
(2006) att det synliggör vad utvecklingsarbetet har påverkat pedagogernas utvecklingsprocess, 
deras förhållningssätt till barnen samt deras syn på barns inflytande och meningsskapande i 
förskolan.  
 
Arnér (2006) beskriver att i samspel med barn har vuxna en uppfattning om att det är de som 
bär ansvar för hur mötet ska bli till. Hon trycker på att vuxna måste börja reflektera över deras 
egen roll i mötet med barnen och att det ingår fler personer i mötet, som har rätt till utrymme. 
Hon belyser även att utvecklingsarbetet som skett utifrån pedagogernas egna berättelser har 
haft en stor inverkan på pedagogernas förhållningssätt till barnen och deras initiativ till infly-
tande i förskolan. Hon kan i sitt resultat bevisa att det som styr arbetet med barns inflytande i 
förskolan är traditioner, regler, förhållningssätt och synen på barn samt pedagogernas hänsyn 
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till varandra. Ett dilemma som hon lyfter, som upptäcktes i samband med pedagogernas berät-
telser var att barnen ofta kom med egna initiativ och idéer, men att pedagogerna stoppade bar-
nens initiativ genom att säga nej. Detta blev en läxa för pedagogerna i utvecklingsarbetet, då 
de insåg att de var en stor faktor till att barnen hade mindre utrymme till inflytande i försko-
lan. Pedagogerna fick tänka om och börja se på barnens idéer samt initiativ på ett nytt sätt, för 
att kunna uppmuntra deras förmåga till initiativ, utan att på grund av oro avbryta barnen för 
att det skulle kunna störa verksamheten och ordningen. Hon trycker på att pedagoger måste 
börja ge barnen mer utrymme till deras initiativ och idéer, för att främja barns inflytande i för-
skolan.  

Sammanfattning forskningsöversikten 
 

Arnér (2006) presenterar i sin avhandling hur viktigt det är att ge barnen utrymme och att pe-
dagogerna måste se över sin roll i verksamheten. De måste våga ge barnen utrymme för att de 
ska få inflytande. Hennes resultat har legat till grund för frågorna som har ställts till respon-
denterna i denna studie, avseende hur de ställer sig till att ge barnen utrymme till deras ini-
tiativ och idéer.  
 
Eriksson Bergström (2013) belyser att man ska se relationen mellan barn, miljö samt pedagog 
och att detta är en central del i arbetet med inflytande, kopplat till miljön. Hon nämner även 
vikten av att man inte ska fastna i att skapa för fasta lärandemiljöer, då barnen utvecklas mer i 
en ospecifik miljö, där det exempelvis kan ske sociala samspel, i form av samarbete. Hennes 
resultat kommer att vara en del av denna studies analysarbete, då en jämförelse kommer att 
göras mellan hennes resultat och denna studies respondenters syn på inomhusmiljön.  
 
Westlund (2011) beskriver miljöns utformning på samma sätt som Läroplanen (2016), att den 
ska utformas utifrån barnens visade intresse. Genom detta får barnen inflytande i miljön och 
deras inflytande är en aspekt, som ska genomsyra hela den förskoleverksamhet som bedrivs. 
Hon belyser även att man innan arbetet med inflytande i verksamheten, måste se över begrep-
pet inflytande och innebörden. Hennes resultat avseende hur förskolepedagogerna arbetar med 
inflytande samt betydelsen av att förstå begreppet, har varit av vikt hur frågorna har ställts till 
respondenterna i denna studie.    
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TEORI 

Studiens utgångspunkt är den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Bergström (2013) beskri-
ver i sin avhandling att denna filosofi har präglat och inspirerat många svenska förskolor un-
der de senaste tjugo åren. Men vad är Reggio Emilia för filosofi? Tove Phillips (2014) nämner 
att filosofin är känd för sin syn på barnets enorma potential och hur man i verksamheten kan 
ta till vara på deras möjligheter. Denna filosofi utvecklades av den forna förskolläraren Loris 
Malaguzzi (1920–1994). Hans tanke med filosofin var att den skulle skapa en omsorg, där 
man fostrar barnen i en demokratisk anda.  
 
En av anledningarna till varför denna studie utgår från Reggio Emilia är på grund av den ge-
mensamma barnsynen studiens skribent har med denna filosofi. Här ligger barnsynen som ut-
gångspunkt i filosofin och utifrån den ser man barnen som goda, intelligenta, nyfikna och 
kompetenta. Barnen har en förmåga att klara av mer än vad vuxna har förståelse för. Phillips 
(2014) skriver att det är viktigt att man tar tillvara på barnets enorma potential, att man inte 
bär på förutfattade meningar kring barnets förmåga till kapacitet och att förstå sammanhang. 
Hon lyfter också att det är av vikt att inte försöka forma alla barn likadant, utan att man ser 
barnen som unika individer och att man som vuxen uppmuntrar denna olikhet. 
 
Ett barn har hundra språk är ett begrepp som är känt inom denna filosofi. Med detta uttryck 
menar Malaguzzi att barn kan uttrycka sig på olika sätt och att det är av vikt att vuxna ger bar-
nen möjlighet till att kunna göra det. Han har skrivit en dikt som baseras på detta begrepp och 
en del av dikten lyder enligt följande: 
 
Barnet har hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 
hundra sätt att tänka 
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 
att förundra att tycka om 
hundra lustar 
att sjunga och förstå 
hundra världar 
att uppfinna 
hundra världar 
att drömma fram – Loris Malaguzzi 

 
Gunilla Dahlberg & Gunnar Åsén (2011) benämner synen på kunskap och lärande i denna fi-
losofi. Det är av vikt att man lyssnar på barnen, visar och ger dem respekt samt att man ser på 
barnens utforskande, lärande och kunskapande ur ett aktivt och kommunicerande perspektiv. 
De poängterar att man ska se barnen som kommunicerande redan från födsel och att barnens 
kommunicerande är en nyckelfråga i barnens lärande. De beskriver också att barnens möjlig-
heter till att kunna uttrycka sig påverkar deras tilltro till sin egen förmåga. I denna pedagogik 
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har miljön stor betydelse. Dahlberg & Åsén (2011) lyfter att miljön ska skapa förutsättningar 
för ett lärande, genom att arrangera sammanhang och en miljö där barnet aktivt kan tillägna 
sig kunskap. Det är av vikt att man ser denna kunskap som en process, mer än en produkt, en 
miljö som kan stödja barnens, men även pedagogernas utforskande, lärande och delaktighet. 
De skriver: ”vi skapar rummet och rummet skapar oss” (Dahlberg & Åsén 2011, s.253). Hur 
vi väljer att utforma och skapa miljöer påverkar och påvisar vår syn på vad ett barn är, kan 
vara och borde vara. 
 
Phillips (2014) nämner begreppet ”de tre pedagogerna” och beskriver att dessa är barnet, pe-
dagogen samt miljön. Dessa pedagoger nämner hon har en viktig grund till barnens lärande. 
Den första pedagogen är barnet. Här handlar det om att barnet ska stå i centrum och att varje 
barn har en betydelsefull roll i sitt eget lärande. Han menar att vi alla lär oss av varandra och 
tillsammans samt att barn har en viktig del i andra barns men även pedagogernas lärande.  
 
Den andra pedagogen är förskolepedagogen. Förskolepedagogen ska alltid vara närvarande i 
barnens vardag samt finnas som stöd till barnen, när de är i behov av det. Förskolepedagogen 
ska enligt Phillips (2014) vara den person som väcker nyfikenhet hos barnen, en nyfikenhet 
efter nytt kunskapssökande. Hon trycker på att förskolepedagogen har en stor roll i att hjälpa 
barnen i deras väg mot utveckling och lärande.  
 
Den tredje pedagogen är miljön. Dahlberg & Åsén (2011) lyfter vikten av en inspirerande 
miljö, som ska ge barnen möjlighet till att kunna tänka, känna och handla. Genom detta 
skapas möjligheter till ett aktivt utforskande och lärande. Det skall vara en planerad och orga-
niserad miljö, som ska locka till nyfikenhet och stimulera barnens intresse, motivation och 
kreativitet.  

Sammanfattning teoretisk utgångspunkt 
 
Eftersom Reggio Emilia är en filosofi som präglar och inspirerar den svenska förskolan i da-
gens samhälle, känner många pedagoger igen denna syn på lärande samt synen på barn. 
Vuxna ska se på barnen som kompetenta, som klarar mer än vad vuxna tror. Det handlar om 
att pedagoger måste våga ge barnen det utrymme de behöver, för att kunna få testa sig fram 
och på så sätt lära sig samt vara delaktiga i sitt eget lärande. Verksamma pedagoger skall fin-
nas till hands och vara ett stöd i barnens utveckling, genom att skapa de miljöer barnen har ett 
intresse för, som lockar barnen till att utforska samt kunna bli delaktiga i sitt eget lärande. På 
så vis är pedagogerna lyhörda, lyssnar på barnen och ser dem som en stor del av processen, i 
utvecklingen. Analysen i denna studie kommer att använda Reggio Emilias filosofi och jäm-
föra filosofin med respondenternas syn på inflytande samt betydelsen av inomhusmiljön.  
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METOD 

Metodval 
 
Alan Bryman (2011) lyfter ett antal forskningsstrategier och att det exempelvis finns kvantita-
tiv och kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning fokuserar på kvantifiering avseende in-
samling av data och analys, medan kvalitativ forskning fokuserar mer på vad respondenterna 
säger, ordet. För att samla in empiriskt material till denna studie har kvalitativa intervjuer an-
vänts. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på och beskriver hur de arbetar 
med inomhusmiljön. Valet avseende kvalitativa intervjuer har gjorts, då de omfattar männi-
skors tankar och erfarenheter bäst. Totalt har tre erfarna pedagoger varit med i studien, förde-
lat på två förskolor.  

Semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2011) tar upp två viktiga former av kvalitativa intervjuer som kan användas och 
dessa är ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer. I denna studie används semistruktu-
rerade intervjuer. Denna metod innebär att respondenterna får ett antal frågor utifrån en inter-
vjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden i denna studie är uppbyggd med öppna frågor, så att re-
spondenterna skall kunna svara på frågorna med egna ord. Bryman (2011) lyfter vikten av 
öppna frågor, för att respondenterna skall ha möjlighet att ge svar som forskaren inte hade 
planerat vid utformningen av frågorna. Utifrån metoden får man som Jarl Backman (2016) be-
skriver, ut ett verbalt resultat från respondenterna i studien, med fokus på deras tankar och 
känslor. I denna metod får man som forskare möjlighet till att kunna ställa följdfrågor och 
hjälpa respondenten på vägen, för att bygga upp en större förståelse för de svar man får. Bry-
man (2011) tar upp att man ska låta respondenterna få möjlighet att gå sin egen väg med hjälp 
av vägledning i frågorna under intervjun. Genom att respondenterna får vägledning i frågorna 
får författaren kunskap om vad respondenterna upplever som relevant och viktigt i intervjuns 
ämne samt innehåll. Han trycker på att svaren bör vara fylliga och detaljerade i intervjun.   

Urval 
 
Kontakt togs med två olika förskolor för att kunna finna respondenter till studien. Valet av 
dessa två förskolor berodde på redan befintliga kontakter. En bekant förskolechef påvisade ett 
intresse för att hennes två förskollärare kunde delta, när hon fick information om studien. Den 
andra förskolan valdes, då en vän till författaren informerade en förskola om studien och en 
förskollärare då blev intresserad, då hon såg studien som en reflektion över avdelningens ar-
bete med inomhusmiljön. Tre intervjuer utfördes med utbildade förskollärare, som är verk-
samma i förskolan idag. Eftersom pedagogerna var utbildade och har många års erfarenhet i 
förskolan fanns förväntningar på att de kunde bidra med deras erfarenhet och kunskap kring 
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miljön. Två av dem arbetar med barn i åldrarna 1–3 år och den tredje arbetar med åldrarna 3–
6 år.  

Genomförande 
 
Processen startades genom att kontakt togs med de båda förskolorna som tillfrågades om det 
fanns möjlighet och intresse för att delta i denna studie. Efter mottaget intresse skrevs ett in-
formationsbrev samt samtyckesblankett (se bilaga 1) för att kunna bekräfta intresse och ge 
den information som krävs, för att förstå villkoren för deltagandet i studien. Efter insamling 
av samtyckeblanketterna påbörjades bearbetningen av studiens intervjufrågor. Några dagar in-
nan intervjun mailades intervjufrågorna ut, för att respondenterna skulle kunna förbereda sig. 
Detta för att kunna göra intervjuerna mer gynnsamma, både för författaren men även för re-
spondenterna. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser och pågick cirka 30 
min vardera. Två intervjuer genomfördes som var tänkt, den tredje pedagogen blev sjuk och 
kunde inte delta. Istället för en intervju, deltog hon i form av en enkät, då hon svarade på frå-
gorna med skrift. Det togs även telefonkontakt med pedagogerna i transkriberingen, för att sä-
kerhetsställa att inga missuppfattningar och feltolkningar hade skett.  

Reliabilitet & Validitet 
 
Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) betyder validitet ” i vilken utsträckning vi verkli-
gen undersöker det vi anser att undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009 s. 112). De 
trycker på att desto större utsträckning, vilket kan vara antal respondenter eller antal förskolor 
i detta fall, desto mer höjs graden av överenskommelse mellan resultaten. Man kan då dra en 
mer sannolik generalisering, i och med resultatet. Validitet handlar om vad som mäts och i 
vilken utsträckning medan reliabilitet handlar om hur studierna mäts. På vilket sätt mätning-
arna är gjorda har en stor betydelse och Bjereld m.fl. (2009) trycker även på att det är viktigt 
att mätningarna är genomförda på ett korrekt och skickligt sätt, för att man ska kunna styrka 
resultaten. Om forskaren har gjort fel och exempelvis har blandat resultaten eller misstolkat 
sina analyser, är det svårt att styrka att resultatet stämmer. De nämner dock att man kan styrka 
sina resultat som relevanta om resultaten är så pass sanna att en annan forskare kan genomföra 
samma undersökning, som man genomfört och kunna få exakt samma resultat. Då har under-
sökningen enligt Bjereld m.fl. (2009) en god intersubjektivitet.  
 
Validiteten i denna studie bedöms som god i och med intervjuguiden och frågor till de inter-
vjuade, för att säkerställa att inga missuppfattningar och feltolkningar har gjorts. Även med 
den respondent som skrev svaren på frågorna, istället för att närvara på intervju på grund av 
sjukdom, har kontroll gjorts per telefon. Utifrån detta anses intervjuerna mäta det som avses 
att mäta. Avseende reliabiliteten i denna studie kan det endast styrkas att resultatet kan använ-
das för de förskolor studien har genomförts på. Detta eftersom denna studie innefattar för få 
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undersökningsobjekt. Därav kan inte denna studies resultat påvisa hur det är på större försko-
leområden eller ett visst förskoleområde, där studien inte har genomförts på.  

Bearbetning av insamlade data 
 
Direkt efter att de två intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med att analysera och tran-
skribera intervjuernas resultat. Transkriberingen av intervjuerna startades genom att författa-
ren skrev ner allt ordagrant i ett dokument, som flytande text. Detta gjordes för att enklare 
kunna jämföra vad som är relevant för denna studie samt kunna jämföra intervjuerna med 
varandra och se kopplingar.  

Forskningsetiska överväganden 
 
Annica Löfdahl (2014) nämner god forsknings ed och innebörden av vetenskapen avseende 
vad som är tillåtet att göra samt vad som inte är tillåtet, i en studie som sker inom förskolans 
verksamhet. Det finns fyra krav man som forskare bör ta ställning till i sin studie och dessa 
beskrivs nedan. 

Informationskravet 

För att göra andra personer delaktiga i studien nämner Löfdahl (2014) att det är av vikt att 
eventuella respondenter får information om undersökningen och syftet med varför studien ge-
nomförs. Det är viktigt att de förstår syftet med varför de deltar i undersökningen samt att de 
får den information som krävs, för att förstå villkoren för deltagandet. Utifrån det gör de se-
dan valet om de vill delta eller ej.  Detta har gjorts genom att respondenterna samt förskole-
chefer har fått ett informationsbrev (se bilaga 1) innan genomförandet av intervjuerna.  

Samtyckeskravet 

När respondenterna har fått informationen är det viktigt att de ger sitt samtycke, för att påvisa 
att de har tagit del av villkoren som gäller när man deltar i studien och accepterat deltagandet. 
De har då fått information om att de har rätt att dra sig ur eller avstå från studien, när de öns-
kar (Löfdahl, 2014). Respondenterna i denna studie tilldelades en samtyckesblankett (se bi-
laga 1) som de sedan fyllde i, för att acceptera deras deltagande. 

Konfidentialitetskravet 

Det är av vikt att man skyddar studiens respondenters identitet (Bryman, 2011). Att man 
skyddar informationen man fått ta del av på en säker plats, så att den inte sprids vidare till 
obehöriga. Inga uppgifter som kan identifiera de deltagande eller verksamheter får visas i ana-
lysen och resultatet i studien. Detta förebyggs i denna studie genom att respondenterna har fått 
fingerande namn. Materialet har även funnits inlåst hemma hos författaren, för att skydda så 
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andra ej har åtkomst till det samt för att förhindra spridning. Förutom på samtyckesblanketten 
som lärosätet (Karlstad universitet) vill ta del av, för att säkerhetsställa att intervjun har ge-
nomförts, är deltagarna helt anonyma i denna studie.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekrav handlar om att man ger respondenterna information om att det som framkom-
mer i intervjuerna endast kommer att användas denna studie och inte förekomma någon ann-
anstans. När studien sedan är klar och godkänd kommer allt material förstöras som har blivit 
sparat, för att säkerhetsställa att ingen annan får åtkomst till materialet (Bryman, 2011).   
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RESULTAT OCH ANALYS 

Undersökningens resultat 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat, som grundar sig på utförda intervjuer. Intervjuerna 
utfördes på två olika förskolor, med totalt tre utbildade förskollärare. Respondenterna i denna 
undersökning har blivit tilldelade fingerade namn, för att dölja deras identitet i presentationen 
avseende resultatet av intervjuerna. Namnen som används i studien är: Ann, Therese och Ma-
ria. Dessa namn används för att tydligt presentera deras svar på intervjufrågorna var för sig.  

Miljöns betydelse utifrån pedagogernas perspektiv  

I de första fyra intervjufrågor förutom bakgrundsfrågorna ligger fokus på att ta reda på hur pe-
dagogerna ser på förskolans inomhusmiljö. Hur sker arbetet med inomhusmiljön och hur stor 
del är den av det pedagogiska arbetet? Fokus är också på hur stor betydelse pedagogerna anser 
att miljön har för barns lärande, sociala samspel och utveckling? 
  
Ann berättar att inomhusmiljön men också utomhusmiljön har en viktig betydelse för det pe-
dagogiska arbetet på förskolan. Hon förklarar att inomhusmiljön har en stor betydelse för hur 
barnen uppfattar sin omvärld samt hur barnen anpassar sig och lär känna sin omvärld, med 
stöd från pedagoger och med hjälp av miljön som barnen befinner sig i. Ann upplever att mil-
jön bör anpassas till barnens förutsättningar och att den ska vara inbjudande, för att barnen 
ska lyckas och utvecklas. Hon uppger att detta även gäller den fysiska och audiella miljön. 
Den fysiska miljön tycker Ann handlar om de tomma ytorna som är till för lek, ateljé, bygg- 
och konstruktionshörnor, men också kapprummet. Hon trycker även på att den audiella miljön 
har en stor betydelse för barnens lärande och utveckling. Denna miljön menar hon är barnens 
rätt till utrymme, för att kunna få göra sig hörd, söka uppmärksamhet i samt kunna bli lyssnad 
på. Den audiella miljön beskriver Ann är uppbyggt enligt följande i verksamheten: 
 

För att göra denna ljudliga miljö tydlig i verksamheten har vi utvecklat en hörna, 
där vi har arbetat med att kunna främja barnens vilja till att kunna få göra sig hörda 
och kunna söka uppmärksamhet på. I denna hörna finns det personliga saker som är 
kopplat till barnen, exempelvis kort på barnens familjer. Det finns även känslokort 
som barnen flitigt använder, för att kunna uttrycka sig och söka uppmärksamhet i. 

 
Ann trycker även på att det är av vikt att miljön är uppdelad, eller att det ska erbjudas olika 
lärmiljöer. Hon anser att det är viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv att verksamheten bygger 
upp inomhusmiljön till olika hörnor, där lekar eller lärande kan få en fast plats. Med en fast 
plats menar Ann följande:  
 



Pedagogers syn på barns inflytande i inomhusmiljön  Linnea Svensson 

15 
 

En fast plats för mig handlar om att barnen ska kunna få skärma av sig. Man kan ge-
nom att skapa fasta lärandemiljöer inne på avdelningen hjälpa barnen att utveckla le-
ken, genom att inte låta de olika lärande miljöerna ”krocka” med varandra. Barnen 
ska kunna få gå undan för att inte störas av att lekar och aktiviteter blandas och av-
bryts.  

 
När det kommer till inomhusmiljöns utformning har material och placering en viktig del, en-
ligt Therese. Hon anser att miljön ska vara lockande för barnen genom att väcka nyfikenhet 
och upptäckarlust. Men Therese anser att miljön inte får vara alldeles för komplicerad, utan 
hon trycker på att miljön ska vara lättillgänglig och inbjudande. Eftersom förskolor ska vara 
öppna och välkommande mot alla barn är det viktigt att man tänker på att miljön ska kunna 
anpassas till alla. Därför är det av vikt enligt henne att miljön är lättillgänglig för alla åldrar 
inne på avdelningen. Allt material ska vara tillgängligt för att kunna locka barnen samt väcka 
nyfikenhet och lust att lära, som är av stor betydelse inom det pedagogiska perspektivet.   
 
Genom att allt material ska vara tillgängligt för barnen anser Therese även att det är av vikt att 
man varierar miljön och material, för att skapa ny upptäckarlust och nyfikenhet hos barnen. 
När en verksamhet ska variera miljö och material trycker hon på att det inte handlar om att 
köpa nytt material varje gång. Man varierar genom att man har ett visst material framme, som 
ska locka till lek och lärande och att man sedan byter ut det till ett annat material, som man 
har plockat bort vid ett tidigare tillfälle. När verksamheten plockar undan material som de se-
dan tar fram efter intresse och nyfikenhet, leder det till ett nytt påtänt engagemang hos barnen, 
till att vilja utforska och använda materialet.  
 
Maria uppger att det är av vikt att man även kan variera den övriga miljön i form av möble-
ring, belysning, förvaringsmöbler och lärandemiljöer. Att man vid exempelvis ny termin mö-
blerar om och gör en förändring i verksamheten. Detta för att skapa nytt intresse för just den 
övriga miljön, utöver materialet. Den nya möbleringen och materialet betyda mycket i lekens 
värld, för att kunna bygga på barnens fantasi och lärande, i och med att de ser på miljön på ett 
nytt sätt. Maria lägger stor vikt vid att det ska finnas olika lärandemiljöer och att dessa läran-
demiljöer ska variera, för att barnens lust till lärande och nyfikenhet ska öka och inte för-
svinna. Men hon lägger även stor vikt på att miljön har en stor del i hur barnens skapar relat-
ioner i verksamheten. Hon säger att om man bygger lärandemiljöer, som kan utmana barnen i 
sin utveckling och sociala samspel, kommer barnen på egen hand att arbeta samt utvecklas i 
leken. Miljön ska enligt Maria bjuda in till samspel och därmed stärka barnens sociala relat-
ioner till varandra. I den lärandemiljö som hon anser att det sker som mest socialt samspel 
mellan barnen, är i deras hemvrå, Maria beskriver miljöns betydelse enligt följande: 
 

I hemvrån kan vi se socialt samspel som tydligast mellan alla barn på avdelningen. 
Här har alla barn en igenkänning till deras hem och kan då välja en roll, som de är 
trygga med. I hemvrån är de exempelvis husdjur eller tar mamma-, pappa- och sys-
konroller. Alla kan känna igen sig och därmed få en trygghet i leken. Detta i sin tur 
bidrar till ett ökat socialt samspel. 
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Avseende det bakomliggande arbetet med miljön beskriver Ann att diskussioner om inomhus-
miljön förekommer nästintill på varje planering, de har i verksamheten. Diskussioner förs som 
grundar sig i hur man ska kunna utveckla miljön och göra en förbättring av den. Förbättringar 
som handlar om allt från inköp av nytt material till variation och omplacering av den befint-
liga miljön. Förbättringar som innebär att personalen kan möta barnen bättre efter barnens be-
hov, kunna ge dem mer utrymme samt möjlighet till att lyckas med det barnen vill och ska 
göra. Therese lyfter att diskussioner som sker och påverkar planeringen handlar om att vad 
barnen har för intressen just nu och hur pedagogerna ska kunna använda barnens intressen. 
Vilka mål som pedagogerna har med lärandet på förskolan just nu samt barnens intressen för 
stunden skall ligga till grund för utvecklingen av inomhusmiljön, för att skapa bättre förutsätt-
ningar för barnen i deras vardag. Även Maria tycker som Therese och Ann, då hon uppger att 
det krävs en extra tanke avseende planeringen gällande utformningen av miljön. I verksam-
heten hon arbetar i sker det ofta diskussioner om hur miljön ser ut just nu, vad pedagogerna 
ser händer i den miljö som de byggt upp samt hur man skulle kunna förbättra miljön. En för-
bättring är ett steg alla pedagoger i verksamheten strävar mot, att kunna förbättra verksam-
heten och utmana barnen, för att ge dem stöd i deras resa och utveckling mot större steg i li-
vet.  

Vikten av barns inflytande  

Ann anser att barnen egentligen ska ha en större roll i verksamheten, när det kommer till in-
omhusmiljön. Hon belyser att vissa pedagoger fokuserar på det man vill lära barnen och att 
utformningen av inomhusmiljö då skapas utifrån pedagogernas tankar och önskan samt att 
barnen glöms bort i arbetet. Hon anser att man i arbetet med inomhusmiljön ska ta sig tid till 
att inkludera barnen. Men att det också är av vikt att diskussioner förs i arbetslaget avseende 
vad de ser i barngruppen och hur intressen samt aktiviteter ser ut för dagen, innan utform-
ningen sker.  
 
Ann berättar att i deras arbetslag lägger de stort fokus på vad barnen har för intressen och vad 
pedagogerna ser att barnen ägnar sig åt, när de är på förskolan. Pedagogerna vill skapa en 
miljö som är byggd utifrån barnens förutsättningar och behov, så att de kan utmanas i deras 
utveckling och lärande. Detta anser hon sker om man utgår från barnens intressen och ger 
dem inflytande i verksamheten. Inflytande trycker Ann på att det handlar om så mycket mer 
än att bara vara delaktig. Delaktig är man när man hjälper till att skapa miljön, detta kan vara 
att sätta upp och konstruera material som ska vara i miljön, medan inflytande handlar om att 
barnen har en rätt och möjlighet till att vara med och påverka. En påverkan som har en stor 
betydelse för hur barn kommer att lyckas. Utgår man ifrån barnens intresse och lägger ner tid 
på att skapa en miljö som anpassas efter barnens behov, intressen och förutsättningar ger detta 
barnen inflytande. Ann trycker på följande: 
  

Om barnen inte har en möjlighet att kunna påverka och vara med i arbetet, blir arbe-
tet inte meningsfullt. 
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Therese nämner även hon att barnens intressen ligger till grund för verksamhetens tankar 
kring hur man inkluderar och ger barnen ett inflytande i inomhusmiljön. Eftersom hon arbetar 
på en avdelning för yngre barn, där barnen inte alltid har ett verbalt språk, handlar det mycket 
om att fånga barnens intressen och sedan grunda miljön på det, för att kunna locka barnen till 
att upptäcka och utforska. Det handlar om att verksamheten utmanar barnen och grundar 
dessa utmaningar på saker som barnen anser är intressant och finner en glädje i att göra. Ett 
exempel Therese nämner i intervjun är: 
 

Hinderbanor eller fysiskt krävande miljöer är ett exempel på miljöer som vi har for-
mat utifrån barnens intressen. De små har ofta mycket aktivitet i sin kropp, som vi 
vill att de ska få använda sig av. Hinderbana eller vårt uppbyggda kuddrum är mil-
jöer som barnen finner ett stort intresse för och som hjälper barnen enormt mycket i 
deras grovmotorik. De har här ett gott inflytande genom att de själva kan vara med 
och konstruera banor eller byggnader av kuddar, med stöd från oss. 

 
Therese trycker även på att det är viktigt att man inkluderar vårdnadshavarna i detta arbete. 
Intresset man ser på förskolan är en del, men det handlar även om att samarbeta med hemmet. 
Hon tycker det är av vikt att man är frågvis och nyfiken på vad barnen har för intressen 
hemma och på fritiden samt hur vårdnadshavarna ställer sig till deras intressen och behov. 
Detta för att skapa en god relation mellan hem och förskola, men även för att kunna utveckla 
arbetet inne på förskolan. Allt sker inte på förskolan och genom att ha samtal med vårdnads-
havarna anser Therese att man kan få nya idéer på hur man kan nyttja barnens intressen på 
nytt, eftersom vårdnadshavare kan se på barnens intressen från ett annat perspektiv.  Men hur 
tar man reda på barns tankar och åsikter om miljön? 
 
Maria anser att detta är en del av arbetet med inomhusmiljön, som man bör ägna stor tid åt. 
Genom att dokumentera och observera hur barnen uppfattar inomhusmiljön och använder den 
kan verksamheten se hur barnen skulle kunna ha åsikter och tankar om miljön. I de yngre av-
delningarna handlar det om att man måste lägga stor vikt vid att iaktta barnen och observera 
hur de använder miljön. Här kan man se och uppfatta vad barnen gör i miljön och vad man 
bör ändra. Exempelvis kan man genom observationer se hinder eller möjligheter med place-
ring av material eller möblering. Man ser snabbt vart barnen helst vill vara och vilket material 
de använder. Utifrån det kan man sedan ändra eller förbättra, om man ser att det finns behov 
av det. Avseende de äldre barnen är det enklare att föra samtal och prata om miljön. Genom 
samtal med barnen får man reda på barnens tankar samt önskemål, som sedan kan användas 
till utformningen av miljön. Saker som kan vara allt från material, leksaker eller till och med 
färg på väggar eller hyllor kan påverkas av barnens inflytande. De äldre barnen har en annan 
möjlighet till att kunna påverka muntligt och man bör som pedagog prata med barnen om de-
ras inflytande i verksamheten.  
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Sammanfattning utifrån studiens frågeställningar 

Hur involveras barnen i arbetet med inomhusmiljön? 

Studiens respondenter har gett en klar syn på hur viktigt det är med att se till barnens intressen 
när det kommer till utformningen av inomhusmiljön. Eftersom det finns många aspekter som 
styr förskolans verksamhet, till exempel ekonomi & möjligheter i verksamheten är det svårt 
att kunna se till att barnen kan involveras så pass som respondenterna i själva verket vill, i ar-
betet med inomhusmiljön. Pedagogerna finner problem i att involvera barnen i arbetet med in-
omhusmiljön. Istället för att barnen involveras och är med och skapar miljön, utformar peda-
gogerna miljön efter barnen och deras förutsättningar samt behov. Det finns tyvärr inga möj-
ligheter i de flesta fall att kunna låta barnen vara med och skapa miljön, berättar respondenter 
utan att det är utifrån observationer av barnens intressen, som de involverar barnen i arbetet. 
Detta blir en tolkningsfråga, att alltid utgå från det man ser och tror sig veta om barnen och 
deras förutsättningar. Det har framkommit i intervjuerna att pedagogerna inte tycker att detta 
är den rätta vägen att ta, då de uppger att de skulle behöva involvera barnen mer, genom att 
göra dem mer delaktiga i arbetet med inomhusmiljön.  

Hur stor betydelse tycker pedagogerna att inomhusmiljön har avseende barns 
lärande och inflytande? 

Inomhusmiljön anser alla respondenter är en viktig aspekt i barnens lärande och utveckling. 
Resultatet påvisar en tydlig bild av att respondenter anser att miljön påverkar alla. Miljön ska 
ha en stor del i det pedagogiska arbetet och den är en viktig del i verksamhetens vardag, som 
alltid kräver förändring och förbättring. Det är därför av vikt att man hela tiden observerar 
barnen i miljön och ser över hur man kan arbeta vidare. Respondenterna beskriver att med 
hjälp av miljön skapas det sociala relationer, barn till barn samt barn till pedagog. De anser 
även att miljön har en stor och viktig del samt påverkan av hur barnen uppfattar sin omvärld.  

Hur synliggör pedagogerna barnens inflytande i inomhusmiljön? 

Resultatet påvisat hur viktigt det är att se till barnens intressen och behov, när det kommer till 
utformningen av inomhusmiljön. Pedagogerna uppger att de måste ge barnen den roll i arbetet 
avseende miljön, som de ska ha. Det är av vikt att verksamheten vågar ge barnen möjlighet till 
att kunna påverka miljön och att pedagoger inte enbart ser miljön som ett hjälpmedel, när det 
kommer till vad de vill lära ut. Barnens inflytande blir mest synligt då miljön utformas efter 
barnens intressen samt behov och detta är även en förutsättning för att lyckas med en miljö 
som utmanar barnen. Respondenterna trycker på att om inte barnen har någon påverkan, blir 
inte arbetet meningsfullt.  
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Analys utifrån Reggio Emilia 
 
Phillips (2014) beskriver att en viktig del i Reggio Emilia filosofin är att vara lyhörd och 
kunna lyssna på barnen. I resultatet framgick vikten av att kunna lyssna in barnen och ge dem 
utrymme till en påverkan samt behovet av att skapa en miljö som involverar barnen. En miljö 
som handlar om att ge barnen precis det Phillips (2014) beskriver, en möjlighet till att bli 
hörd, kunna söka uppmärksamhet samt utvecklas i. Hon beskriver även att det är viktigt att 
det finns möjlighet för både pedagog och barn att kunna fånga den diskussion eller samtal 
som sker i miljön och kunna reflektera tillsammans. Ett exempel på en sådan miljö är den au-
diella miljön, som lyftes i resultatet. I denna miljö finnas det möjlighet att sitta ner med bar-
nen eller barnet för att föra diskussioner och reflektera tillsammans.  
 
I teoriavsnittet lyftes ett begrepp som benämns ”de tre pedagogerna”. De tre pedagogerna är 
miljön, barnet och pedagogen. I miljön beskrivs det tydligt att den har en stor betydelse för 
barns lärande. Detta har även resultatet påvisat. Det handlar om att miljön ska vara inspire-
rande för barnen, den ska väcka en nyfikenhet samt upptäckarlust. Phillips (2014) skriver pre-
cis som resultatet att miljön ska vara anpassad till barnens förutsättningar samt behov. Detta 
för att stödja barnen men även pedagogernas utforskande, lärande och delaktighet beskriver 
Dahlberg & Åsén (2011).  
 
Den andra pedagogen beskriver Phillips (2014) är barnet. Hon trycker på att barnet ska stå i 
centrum samt ha en betydelsefull roll i sitt eget lärande. Barnet är även viktig i andra perso-
ners lärande, både pedagogers och andra barns, då vi människor hela tiden lär oss av varandra 
och tillsammans. Studiens resultat trycker på att barnens inflytande har en stor påverkan på 
om de lyckas samt får ett meningsfullt lärande. Genom mer delaktighet och inflytande i varda-
gen framgick det i resultatet att barnen vågar utmana sig själva. Om barnen får inflytande vid 
aktiviteter påverkar det barnens sociala relationer, i och med leken med andra barn. Barn lär 
sig i leken och i samspel med andra utvecklas kunskap. Resultatet påvisar att genom att bygga 
miljöer som fokuserar på barnens intressen och som bjuder in till socialt samspel, stärker bar-
nens sociala relationer.  
 
Den tredje pedagogen i Reggio Emilias filosofi är den verksamma pedagogen. Phillips (2014) 
beskriver pedagogens roll enligt följande, pedagogen ska alltid vara närvarande och finnas till 
hands för barnen. I resultatet framgick det att pedagogerna är ett stöd till barnen, i deras väg 
mot nyfikenhet och sökandet av kunskap. Miljön är av stor vikt för barnens utveckling och 
som pedagog måste man hjälpa barnen att utvecklas, genom att skapa miljöer som är inspire-
rande och byggda på barnens intressen. Genom att som pedagog använda sig av ofärdigt 
material, väcker det barnens fantasi samt lust till att upptäcka, utforska och söka efter nya fär-
digheter och kunskaper.  
 
Phillips (2014) tar upp att materialet alltid ska finnas tillgängligt för barnen, för att kunna bi-
dra med ökad initiativförmåga från dem. I resultatet lyftes synen på material och miljön på 
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förskolan.  Pedagogerna anser att man inte ska göra miljön eller materialet för komplicerat, 
utan att material och miljö ska vara lättillgängligt och lockande. Resultatet påvisar också vik-
ten att verksamheten anpassar miljön och material, så att vilket barn som helst kan använda 
materialet och befinna sig i miljön, oavsett om barnet skulle ha hinder i vardagen. Förskolan 
ska vara en verksamhet för alla barn och det är pedagogerna som ska skapa denna verksam-
het. En verksamhet som ska vara tillgänglig, lockande, väcka barnens nyfikenhet och lust att 
lära samt upptäcka nya färdigheter. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Inomhusmiljöns betydelse 

Att inomhusmiljön är av stor vikt framgick tydligt i studiens resultat. Inomhusmiljön sågs 
som en del av verksamheten samt har en stor betydelse för barnens lärande och utveckling.  
Det trycks på i resultatet att miljön påverkar oss alla, pedagoger som barn, i alla olika sam-
manhang. Resultatet påvisar också att miljön har en stor betydelse och påverkan på att stärka 
samt bidra med att skapa sociala relationer mellan barn, men även mellan barn och pedagoger. 
Genom välplanerade miljöer som kan bidra till samspel, lär sig barnen av varandra. Ett exem-
pel på en välplanerad miljö som har lyfts i resultatet är hemvrån. Denna miljö bidrar till bar-
nens lek, i en miljö där samtliga barn har en koppling till en trygghet, deras hem. En trygghet 
som bidrar till att barnen vågar mer och kan dela med sig av erfarenheter eller lärande till 
varandra. I och med detta skapas starkare relationer och miljön har en stor betydelse i detta 
skapande, för att påverka barnens lärande samt utveckling. Eriksson Bergströms (2013) studie 
som nämndes i forskningsöversikten lyfter vikten av att kunna belysa relationen mellan barn, 
miljö samt pedagog. Hon beskriver att miljön påverkar oss alla och att det är av vikt att kunna 
reflektera kring detta i utformandet av miljön och reflektera över att den har en väldigt stor 
betydelse samt påverkan av det pedagogiska arbetet. Därav är det viktigt att man ser arbetet 
smed miljön som en levande process. En process som hela tiden kräver förbättring, för att 
kunna bidra till barns lärande och utveckling. 

Inomhusmiljöns utformning 

I arbetet med inomhusmiljön har resultatet bidragit med kunskap om att utformningen av mil-
jön har en stor betydelse. Material och placering i miljön kan ha en stor påverkan på hur bar-
nen samt pedagogerna använder och ser på miljön. I resultatet har ett resonemang varit ge-
nomgående avseende att miljön ska vara lockande, väcka en nyfikenhet och upptäckarlust hos 
barnen. Ett material som är varierande, ospecificerat och tillgängligt för barnen, är av stor vikt 
för att kunna locka fram denna lust. Genom att ändra miljöns material och innehåll väcker 
man ett engagemang hos både pedagoger och barn, då materialet utforskas om och om igen, 
för att hitta olika sätt att använda det i lek och lärande. I och med detta skapas ett nytt intresse 
och en ny glöd hos både pedagoger och barn. Därav är det av vikt att kunna variera samt 
skapa nya miljöer inne på förskolan, för att bibehålla intresset, nyfikenheten samt upptäckar-
lusten. 
 
Eriksson Bergström (2013) nämner att det är av vikt att man inte skapar för fasta lärandemil-
jöer, utan att man ska ha en ospecifik miljö. Genom en ospecifik miljö utmanar man barnen 
mer och det i sin tur bidrar till deras utveckling. I denna miljö finns det större möjlighet för 
barnen att utveckla kollektiva lekar, som bidrar till att ett lärande i samspel mellan barnen. 
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Avseende den tidigare nämnda filosofin Reggio Emilia nämner Phillips (2014) att genom 
ospecificerat och ofärdigt material bidrar det till att utveckla och väcka barnens fantasi. Fan-
tasi är en viktig del i barnens uppväxt och att kunna stimulera barnens fantasi samt uppmuntra 
detta är av vikt i förskolan. Det nämns även i resultatet att miljön ska vara anpassad efter alla 
barn, då alla barn är olika och har olika förutsättningar. Att kunna anpassa miljön är en viktig 
del att tänka på i arbetet med inomhusmiljöns utformning, då detta är en miljö där alla barn 
kommer befinna sig i större del av deras tid på förskolan. Alla ska kunna ta del av miljöns 
material samt innehåll. Detta lyfter även läroplanen som beskriver det enligt följande: ”verk-
samheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (Lpfö98, 2016 s.5) 

Barnens inflytande i inomhusmiljön  

Barnens inflytande i inomhusmiljön har i resultatet beskrivits som en central del i förskolans 
verksamhetsarbete. Det nämndes också att arbetet i förskolan inte blir meningsfullt om inte 
barnen har möjlighet att kunna påverka. Genom att lyfta och ta tillvara på barnens inflytande 
menar respondenterna i studien att arbetet i verksamheten blir meningsfullt. Resultatet trycker 
på att miljön ska utgå från barnens intresse, behov och förutsättningar. När det kommer till 
barnens inflytande i arbetet med miljön påvisade respondenterna att om man utgår från bar-
nens intresse, behov samt förutsättningar ger man barnen inflytande. De trycker på att barnens 
inflytande i miljön handlar om att utgå från barnen.  
 
Den första frågeställningen handlar om att belysa hur barnen blir involverade i arbetet med in-
omhusmiljön. Hur mycket barnen egentligen får vara delaktiga i arbetet med miljön. Detta 
synliggörs som ett problem hos respondenterna, då de i beskrivningen av arbetet med miljön 
tar upp att de utformar miljön utifrån barnen och inte med barnen. Respondenterna nämner att 
barnen kan vara delaktiga i arbetet med att tillexempel sätta upp teckningar eller dylikt, men 
att de har en önskat att involvera barnen mer i utformningen av miljön.   
 
Genom att observera eller samtala med barnen om deras åsikter kring intressen och miljön 
kan det uppstå nya möjligheter till förbättringar i miljön, detta för att kunna möta barnen där 
dem är i tanken. Observationer lyftes i resultatet som ett sätt att få syn på intressen hos de 
barn vars verbala språk inte är utvecklat. Men stämmer verkligen det pedagogerna ser att bar-
nen ägnar mycket tid till överens med barnens verkliga intresse? Genom att observera barnen 
får man en bild av vad barnen gör just då, ett intresse pedagogen tolkar att barnen har behöver 
inte överensstämma med barnens syn på sina egna intressen. Det är av vikt att kunna ha detta 
tankesätt och därmed hela tiden vara kritiskt till det barnen verkligen gör, för att få en bättre 
uppfattning kring vad barnen egentligen tycker och tänker. Det är enkelt att istället följa upp 
ett eventuellt intresse snabbt trycka på att det man ser talar för vad barnen tycker och känner.  
I forskningsöversikten lyfte Arnér (2006) att det är viktigt att pedagoger vågar ge barnen det 
utrymme som krävs för att barnen ska få ett inflytande. Detta genom att kunna uppmuntra bar-
nens idéer och åsikter om miljön. Denna uppmuntran bidrar till en kunskap om att alla kan 
och även ska påverka sin livssituation.  
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Pedagogernas förhållningsätt 

I resultatet lyftes en viktig aspekt, nämligen att man som pedagog har en tendens att utgå från 
sina egna intressen samt idéer när man planerar miljöer eller ett lärande. Resultatet visar att 
man lätt kan fastna i ett tänkande, där man endast ser vad man själv tycker att barnen skall ut-
forska och glömmer bort vad man egentligen arbetar med i förskolan, nämligen barnen.  
Det är av vikt att se till barnen och att kunna fånga deras intressen, behov och förutsättningar, 
för att kunna bygga en miljö. En miljö som utgår från att stimulera dessa aspekter hos barnen, 
för att väcka nyfikenhet och ett intresse för att utforska och lära. För att fånga barnens intres-
sen och behov måste pedagogerna kunna bemöta barnen samt ta reda på deras åsikter och 
idéer. Det är också av vikt att pedagogerna tar tillvara på barnens idéer, för att kunna visa dem 
att de har inflytande i verksamheten.  
 
I verksamheten är det av vikt att pedagoger ser över sin roll i arbetet med barn. I många fall 
har barnen många idéer som de framför, men som nekas av pedagogerna. Arnér (2006) 
trycker på att det måste ske förändringar i hur pedagoger ser på barnens idéer, att ett nej måste 
ändras till ett ja i flertal situationer. Hon menar på att barnen ofta kommer med förslag till 
ändringar och därmed en påverkan, som inte beaktas. Hon tar upp att barnens försök till ett in-
flytande bemöts ofta med en oro, en oro om att störa ordningen på förskolan. Barnens idéer 
behöver bemötas positivt och tas tillvara på. Pedagogerna måste våga ändra förskolans tradit-
ioner, normer och regler för att uppmuntra barnens initiativ. Det är barnen som ska vara de bi-
dragande i verksamhetens arbete, det gäller bara att kunna ändra verksamhetens förhållnings-
sätt, för att ta tillvara på barnens försök till inflytande. Det handlar om som Westlund (2011) 
beskriver i sin studie att förändra, istället för att se problem. Verksamheterna måste våga ge 
barnen mer utrymme till påverkan, genom ett mer positivt tankesätt.  

Slutsatser  
 

För att summera denna studie har resultatet visat på att det är av vikt att som pedagog i för-
skolan arbeta utifrån att barns inflytande ska genomsyra hela verksamheten. Det är viktigt att 
pedagoger har ett positivt förhållningssätt mot barnens idéer och initiativ samt att de ger dem 
mer utrymme i verksamheten, till att få inflytande. Det är också av vikt att pedagogerna arbe-
tar med miljön som en levande process, som ständigt behöver förbättras, då det har en sådan 
stor inverkan på barnens lärande och utveckling. Pedagogerna skall också utgå ifrån barnens 
intressen och idéer när det kommer till utformningen, så att miljön formas på ett sätt som är 
lockande samt väcker nyfikenhet och upptäckarlust hos barnen. Studien visar inte på ett gene-
rellt resultat som överensstämmer med alla förskolor i Sverige, dock kan resultatet bidra med 
kunskap, som kan öppna upp ögonen för verksamheter, som känner ett behov av att arbeta 
mer med inflytande och delaktighet.  
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Metoddiskussion 
 

Valet av kvalitativ intervju har varit ett bra alternativ för att nå den önskan som fanns med va-
let av metod, att få ta del av pedagogernas tankar och erfarenheter. Det som känns bristfälligt i 
efterhand är antalet utförda intervjuer. Om fler intervjuer hade gjorts hade ett större material 
kunnat användas till analysarbetet. Studien har ändock ökat min helhetsbild och kunskap av-
seende hur pedagoger tänker gällande inomhusmiljön på förskolan. Valet av att alla intervjuer 
utfördes på förskolorna som respondenterna arbetade på, var på grund av att det alltid finns en 
trygghet i att vara i den miljö man är van vid. Dock kan vardagen på förskolan ha påverkat 
processen under intervjuerna, då barnverksamheten var i full gång under tiden intervjuerna 
pågick. Respondenterna var mycket nöjda med att få ut intervjuguiden innan intervjuerna ge-
nomfördes och var då väl förberedda för intervjun. Att ge ut intervjuguiden innan kan också 
begränsa det egna berättandet, då respondenterna kan förbereda sig och samtalet eventuellt 
blir mer styrt, än om de skulle svara på frågorna i samma veva som de ser dem. Semistruktu-
rerade intervjuer har använts som ett hjälpmedel, för att hålla intervjun inom området studien 
handlar om. Dock kunde eventuellt en ostrukturerad intervju ha gett ett större material, men 
då jag är en oerfaren intervjuare hade jag eventuellt kunnat få det svårt att föra in responden-
ten på rätt spår igen, om hen hade hamnat långt ifrån studiens område.  
 
Eftersom denna studie sträcker sig över en relativt kort period, 10 veckor blev den begränsad, 
då det uppstod förhinder från delar av mina respondenter. På grund av förhindret genomfördes 
tillslut två intervjuer med två utbildade förskollärare samt en enkät som sedan kontrollerades 
per telefon. För att beskriva nackdelar som kan finnas med intervjuer nämner Bryman (2011) 
att det kan vara svårt att få en djupare kontakt om ämnet och en risk finns att svaren endast 
berör ämnets yta. För att få en djupare kontakt avseende ämnet beskriver han att man måste se 
det dagliga arbetet med egna ögon. I intervjuer lyfter han att man efter respondenternas svar 
får föreställa sig arbetet i verksamheten i och med att man endast får det berättat för sig. I en 
intervju trycker även Bryman (2011) på att man kan få en förskönad bild av verksamheten 
från respondenterna. Detta genom att respondenterna beskriver att verksamheten ser an-
norlunda ut och mer positiv än hur verksamheten egentligen är, för att måla upp den så bra 
som möjligt. Om tiden hade funnits hade fler intervjuer gjorts samt kompletterats med obser-
vationer. Bryman (2012) beskriver observationer som en metod som innebär systematiska 
iakttagelser av individers beteenden. På så sätt hade jag kunnat se med egna ögon hur arbetet 
med barns inflytande i inomhusmiljön verkligen går till, istället för att bara få en beskrivande 
bild.  
Under bearbetningen av resultatet har samtal förts med respondenterna, för att säkerställa att 
jag har uppfattat det de har sagt på rätt sätt, för att minska mina egna tolkningar. Funderingar 
har också funnits på om annat resultat hade framkommit, om andra frågor hade ställts. Är frå-
gorna i uppsatsen rätt ställda? I och med ovanan att skriva en sådan här studie, sviker självför-
troendet under perioden. En förhoppning är i alla fall att respondenterna känner igen sig i re-
sultatet samt att analysen och diskussionen sammanfattar resultatet och att detta överensstäm-
mer med studiens syfte.  
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Hade jag fått gjort om studien hade jag valt ut fler respondenter från start, för att få ett större 
material att arbeta med under studiens gång. Jag hade också känt mig tryggare i intervjurollen 
och ställt mer frågor till respondenterna utifrån svaren jag fick på frågorna, som också hade 
gett mig ett större material. Jag hade eventuellt också försökt att utföra intervjun på en annan 
plats än på förskolorna, för att pedagogerna skulle få sitta i lugn och ro när de svarar på frå-
gorna.  
 
Vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie avseende pedagogers syn på barns inflytande i inomhus-
miljön samt tagit del av tidigare forskning, som kan kopplas till detta ämne har ett intresse 
växt fram för att kunna undersöka hur barns inflytande behandlas över lag i den svenska för-
skolan. Hur ställer sig fler pedagoger till barns inflytande avseende miljön i verksamheten? 
Hur kan man se barns inflytande ur ett barns perspektiv?  
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BILAGA  

Bilaga 1. Informationsbrev & Samtyckesblankett  

 
Informationsbrev  
 
Hej! 
Mitt namn är Linnéa Svensson och jag studerar till förskollärare på Karlstads 
universitet och är inne på min sjätte termin. I detta skede skriver jag just nu 
mitt examensarbete om pedagogers syn på barns inflytande i inomhusmiljön. 
Mitt syfte med detta arbete är att få en djupare förståelse för hur pedagoger 
inkluderar och arbetar med barns inflytande i utformningen utav inomhusmil-
jön.  
Jag hoppas du vill vara en del utav denna undersökning genom att delta i 
denna intervju. Intervjun är helt anonym, inga uppgifter kommer att synliggö-
ras och du har när som helst rätten till att avbryta ditt deltagande i denna 
undersökning och då kommer ditt deltagande raderas ur studien. Det kan fö-
rekomma att universitet kan behöva uppgifter för att säkerhetsställa att inter-
vjun har genomförts. Jag har därmed en samtyckesunderskrift för att säker-
hetsställa att ni tagit del utav informationen och förstår villkoren för delta-
gandet.  
 
Samtyckesblankett 
Jag samtycker och godkänner villkoren för att delta i Linnéa Svenssons stu-
die om Pedagogers syn på barns inflytande i inomhusmiljön. 
                
                  
Underskrift förskollärare/ort & datum  
 
Vid ytterligare frågor kontakta mig gärna genom telefon eller mail 
Tel: ********** 
Mail: *************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogers syn på barns inflytande i inomhusmiljön  Linnea Svensson 

28 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 
 

4. Har miljön inne på förskolan varit densamma eller har den 
förändrats under åren? Iså fall hur?  
 

5. Anser du att inomhusmiljön är viktig ur ett pedagogiskt per-
spektiv? Varför/ Varför inte? 
 

6. Är inomhusmiljön ett ämne som ni tar upp i samband med 
den pedagogiska planeringen? Ifall ja, vad brukar diskuss-
ionerna innehålla? 
 

7. Anser du att inomhusmiljön har en påverkan på barnens so-
ciala samspel/relationer, utveckling & lärande? Iså fall hur? 
 

8. Hur går era tankar när ni utformar den pedagogiska inom-
husmiljön? 
 

9. Har barnen någon påverkan när det kommer till utform-
ningen utav inomhusmiljön? 
 

10. Hur tar ni reda på barnens åsikter om miljön? 
 

11. Har barnen varit delaktiga i arbetet med utformningen utav 
miljön? 
 

12.  Anser du att barnen får inflytande över material & inom-
husmiljön? På vilket sätt? 
 
 
 
 

 


