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Förord  
 

 

Denna studie är vårt examensarbete på Förskollärarprogrammet i utbildningsvetenskap vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. En anledning till varför intresset föll på just detta ämne i vår studie där 

barns perspektiv är i fokus är att det mycket handlar om barn som befinner sig i den fysiska 

inomhusmiljön. Att låta barn styra sin egen tid på förskolan är ett sätt att se på verksamheten ur ett 

barns perspektiv. 

 

Vi är båda intresserade av vad barn har att säga, spännande att få ta del av vad de har att berätta. 

Deras röst väger tungt hos både Annelie och Kristin som skrivit denna studie. Vilka uppfattningar de 

har om sin omvärld i den fysiska miljö som förskolan utgör. Ur vilka perspektiv ser vi, är det ur ett 

barnperspektiv eller är det ur ett barns perspektiv. Processen med detta examensarbete har vi 

gemensamt bearbetat fram. Vi har gjort intervjuerna tillsammans och träffats för att skriva och 

diskutera fram innehållet. Vi delade upp transkriberingen men satt gemensamt och analyserade dem. 

Att analysera fram resultat av transkriberingen underlättades av att vi båda varit med vid 

intervjuerna, vi kom ihåg och kunde sätta oss in i situationerna lättare. Det har varit ett bra samarbete 

där vi tänkt lika om det vi kom fram till. Vi känner båda att vi haft stor nytta med att vara två i arbetet 

med uppsatsen. 

 

Utan dessa intervjuer med barnen hade denna studie inte kunnat skapas. Främst vill vi tacka barnen 

från förskolorna som ville och vågade samtala med oss vid intervjuer. Utan era tankar och 

uppfattningar om förskolans inomhusmiljö hade denna studie inte varit möjlig att genomföras. Ett 

tack till er pedagoger som hjälpt oss med diverse pappersexercis innan intervjuer. Det gav oss mer tid 

till arbetet med studien. Vi tackar också vår handledare Sofia Eriksson Bergström för alla värdefulla 

råd och goda förslag till vårt arbete med studien. 

 

 

 

 

 

Barn är ack så liten på jorden, 

men äger de viktiga orden! 

  

Annelie & Kristin 2018 
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Abstrakt  

 

Denna kvalitativa studie belyser barns uppfattningar om förskolans inomhusmiljö vilket är studiens 

syfte. Detta utgör fokus och är en viktig aspekt i denna studie. Motiveringen till ämnet barns 

uppfattning och barns perspektiv över förskolans inomhusmiljö är att barns röster ska få höras. 

Intresset föll på hur barn som är fyra till fem år sett på sin omvärld inom förskolans verksamhet. 

Metodvalet i studien var fokusgruppsintervju som utgjordes av en fenomenografisk ansats. 14 barn på 

fem olika förskolor har gett sina uppfattningar om inomhusmiljön på förskolan. Deras röster utgjorde 

grunden för resultatet. Resultatet visade att det är blandade uppfattningar bland barnen. Inget av 

barnen uttryckte någon negativ uppfattning om inomhusmiljön/rum på förskolan. Resultatet och 

slutsatsen visade emellertid att barns perspektiv inte alltid anammats. Där barn uttryckte att de inte 

var delaktiga vid exempelvis utformning av rum, att det fanns vissa begränsningar och regler.   

 

  

Nyckelord: Barns perspektiv, Barns uppfattning, Förskola, Inomhusmiljö.  
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Introduktion 

Inledning 
 

Tänk dig att du som vuxen kliver in i ett rum på förskolan. Det första intrycket du tar del av är det du ser. Barn 

som befinner sig i samma rum som dig har sina uppfattningar av rummet. Tror du att du och barnen har samma 

uppfattning om rummet? Vi vill med denna studie ge barn en möjlighet att uttrycka sig om rum på 

förskolan med en fenomenografisk ansats som förklarar hur något framstår och inte hur något 

egentligen är (Larsson, 1986).  

 

Denna studie tar upp barns uppfattningar, kring inomhusmiljö/rum på förskolan. Barn har i denna 

studie setts som informanter där de med sin röst fått uttrycka sig. Enligt FN:s barnkonvention som rör 

barns rättigheter står det i artikel 12 att ”varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör barnet” (UNICEF, 1989). Jensen och Harvard (2009) hävdar även de att barns åsikter 

ses som betydelsefulla och att barn fritt ska få uttrycka dem.  

 

Det är angeläget att få ta del av vad barnen uttrycker om inomhusmiljö/rum på förskolan. Eftersom 

barnen vistas till stor del av sin tid på förskolan. Det är också av vikt att barn får möjlighet att uttrycka 

sina tankar och uppfattningar med sin egen röst. En motivering till varför vi valt barns perspektiv som 

utgångspunkt är att det tydligt står i Skolverket (2016) ”De behov och intressen som barnen själva på 

olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten” (Skolverket, 2016. S. 12). Deltagande och barns röst i förskolans verksamhet är viktig 

anser Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011). Även vid utformandet av rum på 

förskolan behöver barn vara med skriver Eriksson Bergström (2017). Björklid (2005) hävdar också 

vikten av att barn ska vara delaktig vid utformandet av inomhusmiljö/rum. För att ta del av barns 

perspektiv och verkligen få en förståelse för vad deras uppfattningar uttrycker, prioriterar vi och 

lägger tyngdpunkt på att ha samtal med barn som i denna studie utgörs av fokusgruppsintervjuer. 

Arnér och Tellgren (2006) säger att barn är värdefulla informanter som bör få inflytande i den miljö de 

befinner sig i. 

 

Vi får alla en känsla, tanke eller fundering när vi kliver in i ett rum, ibland medvetet men även 

omedvetet. Miljön påverkar oss på ett eller annat sätt. De Jong (2010) skriver om miljön och samspelet 

med den fysiska miljön där individen påverkar miljön men också hur miljön påverkar individen. 

Författaren tar upp om den fysiska och den psykiska miljön på förskolan och att många aspekter kan 

vara avgörande i utformningen av miljön. Till exempel rummets storlek och vilket perspektivtagande 

som intas. Därför är det av vikt att ta del av barns röster, hur barn uppfattar rum i förskolan. Vad 

säger barn om rum som oftast är planerade av pedagoger. Pedagoger har ett syfte med utformandet 

av rum. Anledningen kan vara för att ge barn förutsättningar till delaktighet, främja samspel och se till 

barns intressen vid utformning av den fysiska inomhusmiljön/rum (Nordin Hultman, 2011).  

 

Sandberg (2017) skriver i sin artikel om barns olika perspektiv och vikten av att lyssna till dem och att 

barn ska vara inkluderade i alla forskningssammanhang. Detta gör vår studie aktuell där vi undersökt 

barns uppfattningar, när de ger sina åsikter och uttryck. Eriksson Bergström (2017) menar att ett barns 

perspektiv kan begränsas om inte pedagoger har en medvetenhet om vilka perspektivtaganden som 
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intas i förskolans verksamhet. där Pedagogers inställning till inomhusmiljö/rum på förskolan bör 

också inkludera ett barns perspektiv. Inledningen sammanfattar forskning som visar vikten av att 

barns perspektiv bör synliggöras i förskolans inomhusmiljö/rum. Vår förhoppning med denna studie 

är att vuxna får upp förståelsen av att inta ett barns perspektiv genom att lyssna till dem. Därav vårt 

val av att undersöka barns uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö/rum. 
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Bakgrund 

I bakgrunden tar vi upp tidigare forskning om vårt problemområde. Forskare beskriver begreppen 

barns perspektiv och barnperspektiv där de förklarar skillnaden mellan begreppen. Bakgrunden 

fortsätter och tar upp forskning hur barns uppfattningar och åsikter uppmärksammas för att göra 

barn delaktiga. Fortsättningsvis tar vi upp hur forskare diskuterar barns delaktighet i utformandet av 

miljö/rum i förskolan. Hur rum kan ge möjligheter och påverka barn. Kodade eller inte kodade 

miljöer/rum skapar också  möjligheter och begränsningar för barn. Avslutningsvis betonar forskare 

vikten av att samtala med barn. Barns perspektiv genomsyrar bakgrundens forskning eftersom det är 

studiens forskningsområde.  

 

Barns perspektiv 

Barns perspektiv förklaras utifrån barns uppfattningar, erfarenheter och förståelse av sin egen livsvärld, 

här uttrycks alltid barns egen röst (Pramling Samuelsson et al., 2011). Fokus ligger på barnet som 

individ i sin egen värld. För att nå barn och vara dem till hjälp är det nödvändigt för pedagoger att få 

tillgång till barns erfarenhetsvärld och därför bör pedagoger tillägna sig förmågan till att inta ett barns 

perspektiv (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Författarna menar vidare att pedagogers 

kunskap och kompetens att få barn att dela med sig av sin värld och sina tankar är viktigt, men även 

att kunna använda och tolka informationen som barn ger. Ett barns perspektiv framkommer mer om 

ett intresse finns att prata med barn och lyssna till dem. Alla barns individuella och olika perspektiv 

ska synliggöras där pedagoger anammar dessa och beaktar variationen som kan finnas (Sandberg, 

2017). 

 

Eriksson Bergström (2017) skriver att vid forskning som utgår från barns perspektiv, synliggörs barns 

handlingar och uttalanden som forskaren försöker förstå, där forskning riktar sig alltmer efter hur 

barn i den fysiska miljön ser på saker och ting, med andra ord ur ett barns perspektiv. Författaren 

nämner vad barn använder och riktar sig mot i den fysiska miljön som finns på förskolan och hävdar 

att om pedagoger noggrannt följer barn i deras fysiska miljö så blir barns perspektiv synligt. I den 

fysiska miljön kan pedagoger ha intagit ett vuxet perspektiv där barns perspektiv inte ges utrymme. 

Vidare menar Eriksson Bergström (2017) med sin undersökning att vuxna och barns perspektiv och 

intentioner ibland krockar där vissa värderingar ligger kvar. Om pedagoger intar ett perspektiv som 

gynnar både barn och vuxna i såväl planerad miljö och i den mer fria ytan, har pedagoger hittat en 

balans och beaktat ett barns perspektiv, menar författaren. Detta möjliggör också för pedagoger att se 

och framförallt ge barn ett eget initiatv till att se vad som finns i den fysiska miljön och hur den kan 

nyttjas eftersom vuxna ser ur en vuxenvärld skriver Eriksson Bergström (2017). 

 

Sammanfattningsvis menar forskningen ovan att ett barns perspektiv synliggörs genom att lyssna till 

barn. Under nästa rubrik redogör vi för forskarnas förklaring till begreppet barnperspektiv. 

 

Barnperspektiv 

Barnperspektiv förklaras som vuxnas förståelse av barns erfarenheter, uppfattningar och handlingar, 

trots att detta perspektiv är barncentrerat kommer det ändå att representera vuxnas tolkningar av 

barn (Pramling Samuelsson et al., 2011). När barn tolkar sina upplevelser använder de alla sina sinnen 

på ett sätt som inte alltid stämmer in på vuxnas sätt att tolka omvärlden skriver författaren. Vuxna har 
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svårt att komma ihåg hur det var att vara barn, däremot kan vuxna både kognitivt och emotionellt se 

och förstå andras perspektiv (Pramling Samuelsson et al. 2011).  

 

Synen på barn har förändrats över tid vilket gör att barnperspektivet ser annorlunda ut nu jämfört 

med tidigare. Det tidigare sättet att se på barn och vad barnet behövde tolkades mest av vad vuxna 

ansåg att barn behövde, detta bekräftar Askland och Sataoen (2014). Författarna fortsätter och 

beskriver dåtidens sätt att se på barn, för femtio till hundra år sedan, där framställningen visar ett 

passivt och fattigt barn utan särskilda förmågor jämfört med den vuxna människan, där barn 

uppfattas som isolerat och beroende i sin egen barndom. Författarna skriver vidare om den nya synen 

på barn där barn ses som rikt på ett sätt där barn är kompetenta, aktiva, undrande, forskande, 

konstruerande, ivriga och sökande och barn skapar sin egen kunskap och identitet i samspel med 

vuxna och andra barn. Björklid (2005) nämner barnperspektivet där barn ses som en kompetenta och 

sociala aktörer vilket gör att barn ges ökad respekt. Roos (2014) tolkar begreppet barnperspektiv som 

de vuxnas perspektiv på barn och att barns perspektiv utgör det som barn uttrycker. Författaren 

tillägger också att man aldrig helt kan ta ett barns perspektiv eftersom vuxna är de som tolkar det 

barn säger och gör, men som forskare kan man däremot låta barns röster höras. Arnér, (2009) tar upp 

om regler inom förskolan, vilket handlar om något barn inte får, det vill säga en begränsning av det 

som barn tar initiativ till. Dessutom avgör de vuxna om barn ska få gehör för sina initiativ fortsätter 

författaren. Om barn ska få inflytande behöver vuxna istället frångå givna regler och mönster och 

försöka se situationen ur framför allt ett barnperspektiv (Arnér, 2009).  

 

Forskningen vi presenterat ovan berör ett barnperspektiv som är barnccentrerat, men som ändå 

kommer att vara ur vuxnas tolkning. 

  

Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv kommer fortsättningsvis att tas upp under andra 

rubriker, eftersom syftet med studien utgör barns perspektiv där vi undersökt barns uppfattningar. 

Vidare tas forskning upp som rör barns delaktighet.  

   

  

Barns uppfattningar och delaktighet  

Genom intervjuer eller observationer kan pedagoger och forskare inhämta barns åsikter i olika frågor 

som de är delaktiga i, då ges barn förmågan och rättigheten att få uttrycka vad det innebär att vara ett 

barn, vilket Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) i sin undersökning har tagit del av när det 

gäller barns uppfattningar och vad de får vara delaktiga i när det gäller beslutsfattande inom 

förskolans verksamhet. Författarna skriver också att barn har rätt att uttrycka sina åsikter därför måste 

de få möjligheten att utveckla färdigheter till att ta ställning. Tullgren (2004) menar att barn måste ges 

möjlighet till att vara delaktiga, genom att ta del av barns uppfattningar. Författaren hävdar vidare att 

eftersom barn beskrivs som kompetenta och delaktiga aktörer bör de bli lyssnade till och de ska ges en 

möjlighet att få ta del av vårt samhälle och påverka sin vardag.  

Barns synpunkter är viktiga och ska räknas in där pedagoger reflekterar över sitt perspektivtagande 

och Kragh-Müller och Einarsdottír (2012) hävdar att det är ur barns ögon som barn samtalar, ur deras 

värld och vad de tänker på. Författarna skriver också att det engagemang barn visar när de får vara 

delaktiga, ger pedagoger underlag till att skapa miljöer som håller kvar barn och dess nyfikenhet och 
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glädje till att upptäcka. Barn tar åt sig mer om det är motiverat och har lust och glädje i sin tillvaro 

skriver Kragh-Müller och Einarsdottír (2012) och där barn också får vara med att skapa miljöer och 

rum på förskolan ger det ett extra engagemang och barn får en mer förståelse av rummens betydelse.   

Arnér (2009) hävdar att barn nyttjar rum på andra sätt om de är med och skapar dem. När barn på 

allvar blir lyssnade till vad de har att säga, blir nyfikenheten och intresset större hos barn. Inflytandet 

barn har för att kunna bestämma och vara delaktiga i det barn vill vara eller göra, ger barn en större 

valfrihet vilket Arnér (2009) skriver och menar att barn ska ges ett bemötande över deras önskan.  

Det vi redogjort för ovan är forskning som sammanfattar att barns delaktighet är en rättighet som ger 

barn en valfrihet i att få bestämma och vara delaktig i verksamheten. Nedan kommer vi att behandla 

forskning gällande hur utformningen av rum påverkar och/eller ger barn möjligheter. 

  

Rum i förskolan och dess möjligheter för barn 

Björklid (2005) skriver om miljöbegreppet och talar om miljö som objektiv – det faktiska, fysiska 

rummet men även om en subjektiv miljö – som individen upplever miljön och menar att vi kan tilldela 

ett fysiskt rum med olika känslor, meningar och betydelser. Tagit bort text... 

 

Miljöer som barn vistas i är ofta statiska och omöjliga att experimentera i skriver Eriksson Bergström 

(2017). Författaren tar också upp att barn behöver vara med och utforma miljöerna. Samtidigt säger 

också Evanshen (2012) att miljöer i förskolan hela tiden bör utvecklas, världen förändras och utvecklas 

i snabb takt, vilket gör att vi måste följa med. Björklid (2005) menar att förskolans fysiska utformning 

inte får vara statisk utan flexibel och föränderlig beroende på barns intressen och vilken verksamhet 

som pågår. Författaren skriver också om vikten av att barn ska vara och känna sig delaktig i 

utformandet av rum. Material och den fysiska inomhusmiljön och dess påverkan miljöer har på barn 

beror på vem som utformar rummen och hur barn använder rummen (Eggen Børve & Børve, 2017).  

 

Förskolan är en viktig plats där barns samspel i den fysiska och sociala miljön utgör en grund för 

lärande och utveckling skriver De Jong (2010). Barn ska tillåtas att få skapa nya miljöer eller använda 

miljön på annat sätt där barn får ha kontroll och kan ta initiativ skriver Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009). Rum på förskolor är iscensatta av pedagoger, där barn ska anta det budskap 

miljön/rummet ger och vad dessa budskap talar om, vad som går att göra eller inte göra i miljö/rum 

(Nordin Hultman, 2011). Författaren skriver också att rum bygger ofta upp en föreställning om vilken 

maktrelation som finns i rummet och nämner som exempelvis kyrkan med prästen högt uppsatt i 

predikstolen eller köket där kokerskan/kocken håller till vilket endast är till för matlagning. Det är 

rummet som talar om vilken roll barn ska ha. Nordin Hultman (2011) anser att det är lätt att glömma 

vilken betydelse miljön/rum har för barn.  

 

Jensen och Harvard (2009) beskriver att pedagoger i förskolan skapar en struktur i miljön som är 

tydlig vilken också verkar som en inbjudan för barn. De som finns runt omkring barn har till uppgift 

att tillsammans med dem forma en stimulerande miljö anser Öhman (2011). Författaren hävdar att det 

innebär att bjuda barn på nytt fantasiskapande stoff att ta del av, där miljön är kreativ och 

stimulerande, där barn lockas och inspireras av rummets möjligheter och där barn blir utmanade och 
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inte uttråkade. Där behöver pedagoger vara lyhörda för vad barn säger skriver Öhman (2011) och 

menar att en miljö som bjuder på utmaningar och möjligheter är viktigt. Under dessa sammanhang 

deltar pedagoger nära barn och får på det viset en bättre förståelse för barns perspektiv menar Öhman 

(2011). Att skapa ett gott klimat på förskolan handlar inte bara om det fysiska utrymmet utan även om 

attityd, vilket författaren belyser och frågar hur används rummen och får barn vara i rummen?. Miljön 

ska vara ur ett barns perspektiv där material ska finnas åtkomligt för barn hävdar Öhman (2011). Rum 

är åtskilda från varandra med dörrar och väggar som avgränsning, där låsta rum förekommer, vilket 

gör det svårt för barn att överblicka miljöerna och gör rummen svårtillgängliga skriver Nordin 

Hultman (2011). Här begränsas barns möjligheter och barns perspektiv anammas inte menar Öhman 

(2011). Nordin Hultman (2011) har beskrivit att förskolemiljön ses vara reglerad och organiserad. 

Samtidigt är rum föränderliga beroende på vem som befinner sig i rummet och vilka handlingar som 

förekommer fortsätter författaren och hävdar att barns förhållande till sin omvärld är varierande i 

olika situationer och i olika miljöer.   

 

Här ovan sammanfattas forskningen av hur miljön påverkar barns möjligheter på olika sätt genom att 

vara stimulerande, tillgänglig och föränderlig. Nästkommande rubrik innehåller forskning som rör  

rum och miljöer och hur de skapas och förändras, genom kodning eller att vara okodade rum och 

miljöer. 

  

Kodad eller inte kodad miljö 

Utformning av miljö/rum kan vara kodad eller inte kodad där miljö/rum kan vara starkt kodade med 

ett budskap om förväntningar och avsikter för rum eller när rum är vagt kodade har barn en möjlighet 

att själv bestämma vad rummet ska användas till (Eggen Børve & Børve, 2017). Författaren fortsätter 

och hävdar att involvera barn kan vara ett sätt att inta ett barns perspektiv. Martinsén (2015) skriver 

också om rum som är vagt kodat vilket kan ge större möjlighet för barn att själv få bestämma hur de 

vill använda rummet. Författaren skriver att de starkt kodade rummen, där varje rum har sitt eget 

syfte begränsar barns deltagande vid utformning av miljö/rum. Rum som används sällan eller i liten 

omfattning behöver ha en större möjlighet till flexibilitet för att kunna användas för annan verksamhet 

än för ändamålet som exempelvis ateljé eller målarrum avser skriver Mårdsjö Olsson (2010).  

 

Förskolan som institution utgörs av pedagogers tankesätt, vilket är skapat av normer eller koder för 

arbetet i förskolan skriver Arnér (2009). Där författaren beskriver koder som tankar, upplevelser och 

idéer om mål och arbetssätt i pedagogers vardag. Pedagoger uppfattar verksamhetens innehåll på 

olika sätt, beroende på vad de riktar sin uppmärksamhet mot, för vissa sitter verksamheten i väggarna 

som att något pågått väldigt länge på förskolan (Arnér, 2009). Författaren anser det dolda 

förhållningssättet påverkar verksamheten och det pedagogiska arbetet med barn, barns röst har då 

ingen självklar del i verksamheten. Dessutom befinner sig barn i underordning till pedagoger, 

eftersom de är i ett beroendeförhållande som kan påverka samarbetet mellan barn och pedagoger 

hävdar Arnér (2009).   

Enligt tidigare studier söker sig barn aktivt till mellanrummen där de kan agera på egen hand utan 

pedagoger som deltar där dessa mellanrum ofta är oplanerade och finns i till exempel hallen eller i 

vagnsutrymmen på förskolor (Eriksson Bergström, 2017). I sådana utrymmen är inte rum 

förutbestämda utan det skapas möjligheter och andra förutsättningar för barn att själv få bestämma 
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vad som kan göras i rummet skriver Eriksson Bergström (2017). Ett exempel som Mårdsjö Olsson 

(2010) tar upp är just hallen som är ett av de minsta utrymmen. Författaren skriver att i hallen sker det 

mer än hundra tillfällen av aktiviteter i veckan.  

Eriksson Bergström (2017) skriver hur barn hittar vrår eller mindre rum där de kan vara utan 

pedgogers närvaro. Men fysiska miljöer skapas och förändras också där pedagoger arbetar fram 

hörnor i miljön förklarar Eriksson Bergström (2017). Dessa rum i förskolans miljö utgör en viktig plats 

för barn där de tillåts vara och kan bidra till mer kreativa idéer och stimulera fantasin hos barn skriver 

Eriksson Bergström (2017). Isbel (2012) skriver att utöver de traditionella utrymmen som finns på 

förskolan som till exempel bygg-, läs- eller dockvrå kan pedagoger skapa miljöer utifrån barns 

intressen och önskemål, till exempel en mataffär eller en frisörsalong. Pedagoger skapar miljöer i 

förskolan som passar barns behov menar Isbel (2012).   

Denna forskning vi tagit upp ovan belyser hur miljön är kodad eller inte kodad. Detta kan påverka 

hur barn kan skapa egna miljöer. I det sista avsnittet av bakgrundens forskningsgenomgång tar vi upp 

vikten av att samtala med barn.  

  

Samtal med barn bekräftar barns perspektiv 

I förskolans verksamhet ska barn ges tillfällen att få uttrycka sina åsikter och uppfattningar bland 

vuxna som Arnér och Tellgren (2006) förklarar det som barns syn på livet. Vuxna behöver se det som 

barn tycker är viktigt och vilka uppfattningar som barn har om sin omvärld fortsätter författarna. 

Tagit bort text. Arnér och Tellgren (2006) skriver att samtalar du med barn och lyssnar till barns 

berättelser som handlar om deras egen tillvaro får du som vuxen en förklaring till att barn försöker 

hitta strategier för sitt eget meningsskapande tillsammans med andra människor. Författarna hävdar 

att barn ska ges tillfällen att få fördjupa sina tankar och uppfattningar tillsammans med vuxna, där 

barns perspektiv synliggörs och att det finns vuxna som faktiskt lyssnar till barn.  

 

Skillnaden mellan begreppet barns perspektiv och barnperspektiv belyser Arnér och Tellgren (2006) 

som en viktig aspekt vid bemötande av barn där vuxna ofta har ett maktperspektiv. Vygotskij (1995) 

hävdar att språk och samtal ligger till grund för tänkandets utveckling och menar att det är en process 

som gör att orden blir till genom tänkandet. Arnér och Tellgren (2006) påtalar att samtal ger insikt om 

hur andra människor förstår världen och att vi närmar oss andras perspektiv och formar även vårt 

eget perspektiv, där både språk och tänkande får en fördjupning. Pramling Samuelsson et al. (2011) 

skriver att samtal mellan barn och viktiga personer i deras omgivning gör att barn bygger upp sin 

identitet, sin sociala tillhörighet. 

 

Arnér och Tellgren (2006) skriver att barn betraktas som värdefulla informanter och att de ska ges 

inflytande i den verksamhet som de själv befinner sig i och dess planering, där samtalet är en väg för 

att få förståelsen av hur barn tänker om det liv de lever, sin omvärld. Arnér och Tellgren (2006) 

betonar att samtal med barn har ett lika stort värde som samtal med vuxna.  
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Sammanfattning av bakgrund 

Tidigare forskning som vi tagit upp visar att skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv 

har betydelse för hur barns uttryck synliggörs i verksamheten. Forskningen betonar också att 

inomhusmiljö/rum har betydelse för barns möjligheter och delaktighet till att ta del av miljön och dess 

erbjudanden. Forskning understryker att beroende om rum är kodade eller inte kan det innebära 

begränsningar för barn att själva få utforma en miljö. Avslutningsvis framhåller forskningen att vid 

samtal med barn intas ett barns perspektiv där barns omvärld synliggörs. Vi ser därmed att  det är 

angeläget att undersöka barns uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö/rum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö/rum.  

 

 

Forskningsfråga 

 Vilka uppfattningar har barn om förskolans fysiska inomhusmiljö?   
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Metod  
I metoddelen redogörs vårt upplägg där vi beskriver hur undersökningen genomförts. Det börjar med 

ansats och forsätter med en beskrivning av fenomenografi sedan kommer metodval. Därefter kommer 

urval och genomförande. Som följs av databearbetning och analys. De forskningsetiska överväganden 

tas upp innan metoddiskussionen och den slutliga rubriken trovärdighet och tillförlitlighet tar upp 

studiens reliabilitet och validitet.  

 

Ansats 

Valet av metod är viktigt, däremot behöver du inte välja den bästa metoden. Välj den som är mest 

lämplig som ett smidigt verktyg för att få kunskap om det problem du valt i din forskning skriver 

Larsson (1986). Denna studie är kvalitativ med en fenomenografisk ansats som beskriver och 

analyserar hur barn uppfattar sin omvärld. I det här fallet utgör omvärlden den fysiska miljön/rum på 

förskolan. Metodvalet består av fokusgruppsintervjuer med barn mellan fyra och fem år.  

 

Metodvalet i denna studie är kvalitativ. En kvalitativ metod utgörs av hur du ska gå tillväga för att 

gestalta något beskriver Larsson (1986). Hur våra informanter uppfattar sin omvärld. Hur deras syn är 

på verkligheten. Denna studie behandlar en särskild syn av 14 barns verklighet. Där vårt syfte är att 

undersöka barns uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö/rum. Larsson (1986) förklarar 

vidare att den kvalitativa metoden vid studier undersöker hur människor upplever vissa situationer. 

Ahrne (2011) beskriver den kvalitativa metoden som att fånga människors syn på verkligheten eller 

deras upplevelser av olika fenomen. Verkligheten uppfattas på många olika sätt och det finns inte en 

objektiv sanning skriver Ahrne (2011). Rienecker och JØrgensen (2017) skriver att vetenskaplig teori 

behandlar fenomen ur verkligheten. Författarna menar att modellen du använder som metod ska 

harmonera med uppsatsämnet. Datamaterialet består av intervjuer i denna studie, vilken är basen i en 

fenomenografisk ansats skriver Larsson (1986). Valet av kvalitativ metod lämpar sig bäst när det gäller 

att komma åt förståelsen i ett sammanhang, där den kvalitativa metoden utgörs av hur något framstår 

hos människor och inte hur något egentligen är, sådant som inte direkt uppenbarar sig under 

intervjun utan blir tydligare under intervjuns gång (Eliasson, 2018). 

 

 

Fenomenografi  

Det angreppssätt vi använt oss av i denna studie grundar sig i fenomenografins forskningsansats. 

Ference Marton utvecklade denna forskningsansats. Marton (1984) förklarar barns olika sätt att tänka 

om ett visst fenomen urskiljs och förklarar som att du vill ta reda på hur människor uppfattar ett visst 

fenomen (Marton, 1984). Den fenomenografiska forskningsmetoden utgörs av en kvalitativ ansats som 

beskriver hur människor uppfattar olika aspekter av verkligheten. När en fråga ställs ger informant 

uttryck för vad den relaterar till och har erfarenhet av. Dessa erfarenheter är olika vilket speglar 

fenomenografins syfte att karaktärisera variationer av människors olika uppfattning (Marton, 1984). 

Dessa beskrivningar av informanters olika uppfattningar utgör senare vårt resultat i denna studie. 

Fenomenografi är en forskningsansats som Kroksmark (2011) förklarar som möjligheten att studera 

och beskriva hur människor uppfattar saker och ting i det som kallas omvärlden. Även Stukát ((2011) 

tar upp om fenomenografi där författaren skriver att man vill identifiera uppfattningar och beskriva 
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variationer av uppfattningar. Larsson (1986) tar upp fenomenografi och beskriver sammanfattningen 

av det fenomenografiska forskningsobjektet på följande sätt: 

 

”Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 

efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har valt 

att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.” (Larsson, 

1986, s. 13).  

 

Vanligt vid fenomenografisk studie är djupintervjuer, där deltagarna ges möjlighet att reflektera och 

tänka där människors subjektiva värld och deras sätt att skapa mening om sin omvärld står i fokus 

(Pramling Samuelsson et al., 2011).  

 

Wenestam (1984) hävdar att i regel redovisas flera uppfattningar om ett fenomen vid intervjuer. Efter 

en stund kan uppfattningen övergå till att förklaras på ett annat sätt. Författaren fortsätter och 

förklarar att sådana rörelser kan uppstå flera gånger under en intervju. Ofta reflekterar informanten 

över sin egen uppfattning och sitt eget tänkande vilket ofta leder fram till att en ny uppfattning 

framträder. Informanten upplever en kritisk prövning här anser Wenestam (1984) och hävdar att det 

leder till ytterligare ny uppfattning. Denna ansats ger oss tillgång till barns världar och hur deras 

uppfattningar uttrycks utifrån barns perspektiv om förskolans fysiska inomhusmiljö. Variationer i 

barns sätt att tänka kommer till uttryck i till exempel fokusgruppsintervjuer. Barn stimuleras genom 

att sätta sitt eget sätt att tänka i relation till andra barns sätt att tänka. Det tänk som barn tar för givet, 

utmanas (Pramling Samuelsson et al. 2011). Marton (1984) förklarar att syftet vid fenomenografiska 

studier klassificerar eller förutsäger du inte, utan det handlar mer om att hitta och förklara hur 

människor tolkar verkligheten och dess aspekter, vad som är socialt betydelsefullt.  

 

 

Metodval 

Undersökningen för denna studie utgjordes av intervjuer med barn. Vi har tagit kontakt med fem 

förskolor där vi utförde en intervju vid varje förskola, sammanlagt 14 barn har deltagit. Varje intervju 

tog i genomsnitt 20 minuter. Barnen har varit mellan fyra och fem år. Samtliga vårdnadshavare har 

gett sitt tillstånd till att deras barn får intervjuas av oss. Vid själva intervjutillfället har vi också frågat 

barnet om det vill svara på våra intervjufrågor. Vi informerade också barnen innan intervjun startade 

att de fick lämna intervjun innan alla frågor hade ställts. Under intervjun befinner vi oss i samma 

lokaler som barnet vistas i under sin dag på förskolan.  

 

Metoden i denna studie utfördes med hjälp av fokusgruppsmetoden. Enligt Dahlin-Ivanoff (2011) kan 

metoden vara användbar för att få fatt på hur deltagarna talar och tänker om ett visst område. 

Fokusgruppsmetoden är en gruppdiskussion där en mindre grupp deltagare möts under en 

begränsad tid. Diskussionerna handlar om det område som forskaren har bestämt. I 

fokusgruppsintervjuer bildas ny kunskap genom samspelet under diskussionen bland deltagarna där 

forskaren förses med olika perspektiv från deltagarnas egna ord. Kvale (2009) skriver att målet med 

intervju i fokusgrupp är inte att nå ett samförstånd om frågorna som diskuteras, ej heller att finna 

lösningar på dem. Det handlar mer om att föra fram olika lösningar på frågorna. Författaren menar 

vidare att fokusgruppsintervjuer är en intervjustil där det viktigaste är att få fram en rik samling 
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synpunkter på det som är i fokus för gruppen. Ett argument för val av metod gjordes då deltagare 

lättare interagerar med varandra. Vilket innebär att deltagarnas delade förståelse för området 

diskuteras och ny förståelse kan visas (Dahlin-Ivanoff, 2011).  

 

Genom fokusgruppsintervju med barn om deras gemensamma miljö gav de oss perspektiv på deras 

uppfattningar om miljön och vi fick en förståelse över vad de sa och tyckte och vad som var viktigt. 

Även om miljön är gemensam kan erfarenheterna vara både delade och egna. ”Genom samtal med 

barn får vi möjlighet att betrakta världen genom barns ögon. Med andra ord har samtal med barn sin 

givna plats inom forskning som rör barn” (Arnér & Tellgren, 2006, s.110).  

 

Fokusgruppsmetoden skapar medvetenhet hos deltagarna. Saker upptäcks som inte varit synliga 

innan för deltagarna och de kan bli mer förstående för varandras åsikt. Valet av metod svarar mot vårt 

syfte då vi undersöker barns uppfattning om den fysiska inomhusmiljön/rum på förskolan där barns 

deltagande i grupp skapar gemenskap och ger nya insikter (Dahlin-Ivanoff, 2011). Barn har en 

gemensam förståelse av fenomenet, vilken inte är en sammanställning av barns uttryck, utan en mer 

täckande bild av barns förståelse och uppfattning av fenomenet som utgör en summering av enskilda 

uttryck (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

En förutsättning för att utföra fokusgruppsintervjuer är att ha en noggrann planering som grundar sig 

i studiens syfte. Informanterna utgör en utvald grupp deltagare, som har kunskap om 

forskningsämnet som i denna studie rör barn och deras miljö/rum i förskolans verksamhet. Barn 

stärks då barn betraktas som expert i ämnet skriver Dahlin-Ivanoff (2011). Makten flyttas från 

forskaren till deltagaren.  

 

För att underlätta för barnen tog vi hjälp av bilder på rummen som barnen fotograferat på sina 

respektive förskolor. Bilderna användes vid intervjuerna för att vara som ett stöd till frågorna som 

barnen skulle besvara. Sverrisson (2011) skriver att bilder används för att underlätta och styra upp 

diskussioner eller intervjuer i fokusgrupper. Författaren skriver också om olika varianter på 

bildmaterial som används, bland annat när informanterna fotograferat bilderrna, vilket vi använde oss 

av i denna studie.  

 

Urval 

Vid kvalitativa studier startas det med en undersökningsgrupp anser Larsson (1986). En pilotstudie 

företräder denna studie där vi testade våra frågor på ett antal barn för att få en inblick i hur frågorna 

togs emot av barnen, om barnen förstod frågorna och om antalet frågor var för många eller för svåra, 

som baseras på vårt fortsatta urval av informanter. Eliasson (2018) anser att en pilotundersökning är 

bra att göra i förväg, den kan ge information som vi inte tänkte på innan. Till exempel när vi 

formulerade intervjufrågorna. Nästa fråga blir hur många som ska intervjuas. För att få en 

representativitet så behöver du komma upp i åtminstone 10-15 personer, en mättnad uppnås då i den 

kvalitativa intervjun och när forskaren börjar känna igen svaren och svarsmönster återkommer, kan 

man tala om en mättnad enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011).  

 

Stora intervjumaterial kan bli arbetsamma anser Larsson (1986). Författaren beskriver att poängen 

med stora arbeten är att upptäcka okända mönster och sätt att resonera, vilket kräver djup 
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granskning. Denna djupa granskning innebär att intervjumaterialet har en begränsning. Samtidigt för 

att ge olika uppfattningar chansen till att komma fram, krävs ett större underlag. Det är 

problemställningen som avgör antal intervjuer, och vad som är rimligt. Vårt urval utgör 14 barns 

uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön. Våra informanter var fyra till fem år. Vi ville ha de 

äldsta barnen på förskolan under våra intervjuer då de språkligt och uttrycksmässigt gör sig mest 

förstådda. Det kan vara skillnader både i mognad och språk, därför gav vi pedagogerna uppgiften att 

välja ut de barn som var tänkbara utifrån vår önskan om informanter. Vi har även tänkt på det som 

Löfdahl (2014) skriver att ställa frågor vid intervjuerna som inte upplevs som obehagliga, därför valde 

vi förskolans inomhusmiljö som ämne som barn kan relatera till och känna sig trygga i.  

 

Genomförande 

Genom telefonkontakt sökte vi både förskolechefer och pedagoger vid fem förskolor för att få tillåtelse 

att intervjua barn på deras avdelningar. Efter tillåtelse vid förskolorna så skickades missiv och 

medgivanden ut via mail. Frågan ställdes till förskolorna om det fanns möjlighet att förskolorna själva 

drog ut antal missiv och medgivanden som behövdes. Vi sa vid telefonkontakt direkt att barn som vi 

ville intervjua ska vara mellan fyra till fem år och att antal barn bör vara mellan tre till fyra stycken. Vi 

testade under vår pilotstudie att intervjua tre barn och ansåg att det var lämpligt antal. Tid bokades 

för intervju med förskolorna när vårdnadshavare godkänt intervju med barnen via 

medgivandeblankett.  

 

Vi ljudinspelade samtliga intervjuer, vilket också alla informanter fick information om. Barnen fick 

testa att lyssna på sig själva för att få en förståelse av ljudinspelning. En viktig aspekt som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) påpekar är att ha möjligheten att lyssna på intervjuerna i efterhand vid 

senare tillfälle. Vårt fokus som intervjuare kan då läggas på barnen istället. En annan aspekt är också 

att du inte behöver anteckna lika flitigt. Vi ansåg att detta var viktigt för oss att hålla vårt fokus på 

barnen. I annat fall kunde barnen lätt tappa intresset vid intervjun. Innan intervjun presenterade vi 

oss och barnen talade om vad de hette. Vi frågade om de ville svara på några frågor som vi hade, och 

om de ville hjälpa till att fotografera rummen på förskolan. Barnen fotograferade rummen på 

förskolan med en I-pad. Barnen fick välja att hålla i I-paden eller att vi höll i den och de fotograferade. 

Vi betonade att de inte fick fotografera barn eller vuxna, utan endast rummen. De fick avgöra vilka 

rum de ville fotografera och antal bilder. Samtliga barn fick fotografera. Vid varje intervjutillfälle fick 

vi sitta avskilt med barnen för att de lättare skulle fokusera på våra frågor. Dels för att vi endast fått 

medgivande från de barn som var utvalda av pedagogerna, så ingen annan ljudupptagning skulle 

komma med. Därefter fick de svara på frågorna under tiden de tittade på fotografierna och berätta om 

sina uppfattningar om rummen. Vi berättade innan intervjun startade att om någon önskade lämna 

innan alla frågor var ställda så fick barnet göra det. Intervjuaren ställer en fråga och om informanterna 

inte förstått frågan har intervjuaren omformulerat frågan till barnet. Intervjuaren följer barns tankar 

och uppfattningar och ställer följdfrågor utefter de svar som informanten givit, i vårt fall barnet 

(Pramling, 1994). Varje intervjutillfälle tog ungefär 20-30 minuter. Vi tackade så hjärtligt efter intervjun 

för att barnen varit hjälpsamma och svarat på våra frågor. 
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Databearbetning och Analys 

Bearbetningen av våra intervjuer kallar vi kvalitativ analys. Efter hur något tolkas. Databearbetningen 

beskriver hur fenomenet uppfattas av våra informanter, i vårt fall barnen. Där de anses vara 

övertygad av något. Vår ansats gestaltas genom hur uppfattningar från informanter är, hur miljö/rum 

uppfattas utifrån barns perspektiv.   

Särdrag som fenomenografin står för är: 

 

 Vårt forskningsobjekt utgår från hur omvärlden ter sig för människor 

 Intervjuer med människor, vilken är utgångspunkt – den empiriska grunden 

 Informanters kvalitativt skilda sätt att uppfatta något           

Intervjumetod som ett val för att samla empiriskt material innehåller svar på frågor, men inte säkert 

att det är svar som intervjuaren avsett som svar på frågan från våra informanter, då de kan tolka 

frågan olika (Larsson, 1986). Frågor kan därför ha formulerats om under intervjuerna för att öka 

sannolikheten att få det svar som intervjuaren avsatt få svar på. Våra frågor var mer ett stöd för att 

hålla barnen fokuserade på ämnet och för att kunna fånga upp deras uppfattningar om miljö/rum. Vi 

sökte inte svar utan åsikter och uppfattningar. I fenomenografiska studier beskrivs uppfattningar ofta 

av citat, vilket hjälper läsaren att gestalta innebörden av uppfattningarna. Dessa citat ska dock inte ses 

som bevis på vad analysens samlade intervjumaterial ger uttryck för anser Larsson  (1986).  

 

Samtliga intervjuer har transkriberats och lyssnats till ett flertal gånger. När du lyssnar på 

ljudinspelningarna hör du lättare var barn lagt sin betoning eller ett tonfall i ett svar till exempel. En 

suck som informant givit efter att ha svarat på en fråga kan tolkas på olika sätt. Vi såg det därför 

viktigt och intressant att få ta del av barns uppattningar från ljudupptagningarna. Våra egna röster 

vid ljudupptagningarna har också transkriberats i denna studie för att frågorna vi ställde till barnen 

skulle följa med vid barnens svar. Och för att höra om vi eventuellet lägger till betoningar eller 

värderingar. De svar barnen givit oss har vi tolkat och synliggjort i resultatet genom att delge citat 

från barnen. Det gäller att ställa sitt eget perspektiv åt sidan och inta barns perspektiv för att förstå 

vad svaret från barnen vill säga skriver Arnér och Tellgren (2006).  

 

Varje intervju har gett oss berättelser om barns uppfattningar om inomhusmiljön/rum på förskolan 

och för att få klarhet i barns alla uppfattningar och för att få fram ett resultat har vi använt oss av de 

tre grundläggande arbetssätt som Rennstam och Wästerfors (2011) belyser. 

 

Vi har analyserat och kategoriserat upp svaren från ljudupptagningarna från intervjuerna för att hitta 

likheter och/eller variationer som Rennstam och Wästerfors (2011) förklarar är att sortera, detta för att 

få en överblickbarhet och skapa ordning. Av barns uttryck sökte vi efter likheter och variationer. 

Dessa likheter och variationer i barns uppfattningar bildade kategorier som återfinns i bakgrundens 

tidigare forskning och där exempelvis delaktighet och hur rummen kan ge möjligheter för barn. Dessa 

kategoriseringar formades under analysarbetets gång vid sorteringen. Vi reducerade empiri som vi 

ansåg vara relevant till studiens problemområde som är barns uppfattningar om förskolans fysiska 

inomhusmiljö/rum. Att reducera är enligt Rennstam och Wästerfors, (2011) ett sätt att beskära och sålla 

bort eftersom det inte går att visa allt. Vårt reducerade empiriska material ställdes mot bakgrundens 

rubriker som därefter formade rubriker i resultatet, detta är enligt författarna att argumentera.  
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Arbetet med kategoriseringen har utförts enligt vad Larsson (1986) anser är hur databearbetning gjorts 

genom en kvalitativ analys som kännetecknar fenomenografin.  

 

Vår ansats i denna kvalitativa studie utgörs av fokusgruppsintervjuer. En intervju kan ofta blandas 

ihop med samtal med barn, men författarna hävdar att det är två olika sätt att kommunicera på.  Detta 

sätt som denna studie har som metod måste ändå tolkas som ett samtal eftersom barnen deltar 

tillsammans under intervjuerna så delger de varandra ny kunskap under samtalet/intervjun. Samtalet 

har ett värde där just samspelet under intervjuerna ger intervjuaren ny kunskap under en 

professionell form av samtalsteknik. För det andra lär barn av varandra och ger varandra ny kunskap. 

En tredje aspekt som tas upp är att barn har en förmåga att se livet ur andras perspektiv (Arnér och 

Tellgren, 2006). 

  

Intervjuer har gjorts med barn. Under analyserandet av datamaterialet så kategoriserade vi upp barns 

uppfattningar i kategorier som är relevanta för studien. Därefter har vi placerat dessa under 

respektive tillhörande rubrik i resultatet.  

  

  

Forskningsetiska överväganden 

Vi följer Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska principer vilka är: 

 

Informationskravet,  

Samtyckeskravet,  

Konfidentialitetskravet  

Nyttjandekravet.  

 

Detta innebär att inga personuppgifter kommer att omnämnas i studien, inte heller förskolans namn. 

Barns namn och uttalanden samt förskolans namn i vår studie kommer att anonymiseras. Barn får 

närhelst det önskar avbryta intervjun. Det samlade materialet kommer endast att användas i syfte för 

vår studie. När studien är färdigställd kommer allt insamlat material att raderas. Vid varje intervju 

presenteras varför vi vill intervjua och vilket syfte intervjun har för samtliga informanter. Detta av 

etiska skäl för att få tillåtelse att intervjua och att barns röst blir inspelad vid intervjun (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Den nytillkomna dataskyddsförordningen GDPR har vi också tagit hänsyn 

till genom att inte omnämna barns namn eller ålder, ej heller bild på barn eller deras verksamhet vid 

presentationen av resultatet. Dessa uppgifter är inte relevanta för denna studie. I studien finns dock 

barns ålder nämnda med att de är fyra-fem år. Åldern på barnen kan inte härledas till någon enskild 

förskola.  
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Metoddiskussion 

Nedan kommer vi att problematisera den valda metoden vi använt och de svårigheter som framkom. 

Även vilken roll vi som intervjuat haft. Citaten nedan utgörs av barns uttryck och är markerat med B. 

 

Att använda intervjun som verktyg kräver inte bara skicklighet i att ställa öppna frågor eller i att 

få barn att prata och berätta, utan också en förmåga att analysera och förstå barns erfarenheter. 

Språket måste ses som en möjlighet för människor att ta del av varandras livsvärldar, inklusive 

barns. (Pramling Samuelsson et al. 2011 s. 197).  

 

Vid en fenomenografisk studie och beskrivning är resultatens värde beroende av att du tillför ny 

kunskap hävdar Larsson (1986). Forskning överlag är en svårighet i sig att upptäcka något intressant 

eller nytt. Som forskare bör du förstå ditt problemområde som är valt och försöka finna sätt att 

klargöra och upptäcka något i din analys/studie menar Larsson (1986). Utmaningen är att hitta det 

metodval som är lämpligt för din studie och ditt resultat, författaren skriver att det  är resultatet som 

räknas ändå. Fokusgruppsintervju med barn gav oss en medvetenhet kring barns uppfattningar om 

inomhusmiljön på förskolan. Även ett lärorikt sätt att få ta del av hur barn resonerar om rum på 

förskolan som Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver är en heuristisk process som gör att forskare och 

informanter upptäcker och bildar ny kunskap och förståelse tillsammans.  

 

Utifrån vårt syfte och ansats med denna studie anser vi att vårt metodval var lämpligt och passande 

till vår studie. Vår erfarenhet av de intervjuer vi gjort har gett oss en förståelse att det krävs flera 

intervjuer för att fånga barns uppfattning av rum på förskolan. De uppfattningar från våra 

informanter som bestod av fyra och fem år gamla barn, utgör reslutatet i denna studie, och är en 

version. Görs studien om med samma frågor kan det bli ett annat resultat eftersom barn blir 

påverkade av den situation, dagsform eller tidpunkt de befinner sig i. Doverborg och Pramling 

Samuelssons (2000) erfarenheter med barnintervjuer har gett dem en insikt att det krävs åtskilliga 

intervjuer för att utveckla en kompetens som intervjuare. Vi har ett fåtal intervjuer och förstår att vi 

inte har uppnått den kompetensen, men genom intervjuer med barn har det gett oss en inblick i hur 

svårt det kan vara men också hur mycket det kan ge både oss och barn och framförallt vikten av att 

använda den metoden i förskolans verksamhet där det krävs att vi intar ett barns perspektiv. 

 

Vid bearbetning av intervjuerna dök fler frågor och funderingar upp som vi inte tänkt på innan. Till 

exempel att barn vidareutvecklade att de inte fick vara i ett rum. Vidare att kan det vara svårt att sätta 

sig in i hur barn uppfattar frågorna och därför bör man testa frågorna på barn innan själva 

intervjuerna (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Före vår studie så gjordes en pilotstudie för 

att testa frågorna och så här i efterhand kan man känna att det behövs fler än en pilotstudie innan den 

riktiga studien. Tidsbristen gjorde att vi inte hade möjlighet till fler, men det var och är lärorikt att 

intervjuva barn och det gav oss en bra erfarenhet i vårt kommande yrke som förskollärare när vi ska 

ta oss an barns perspektiv i verksamheten.  

 

Vi hade önskat mer utförligare svar från barnen utifrån de bilder vi alla tittade på. Vår utgångspunkt 

var att få just barns perspektiv på hur de uppfattar rummen i förskolan. Då är det de uppfattningarna 

som resultatet bygger på.  
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Att välja ut barn vid samtal ger barnet en bekräftelse där de kan känna sig utvalda, speciella kanske 

till och med glada inför samtalet. Barn kan också känna att det kan vara lite spännande och 

annorlunda. Öhman (2011) skriver om livskvalitet och tar upp det den nederländske kulturhistorikern 

Johan Huzinga (1872-1945) betonar att en sysselsättning i tid och rum följs av en känsla av spänning 

och glädje, något som inte är som det vanliga livet, något som är annorlunda.  

  

Sedan upplevde vi att barn inte har tålamod att sitta kvar under längre stund. Barn gav lite olika 

uttryck under intervjun som vi gärna delar med oss: 

 

B  ” – Det här va ju långt ju”. 

B  ” – Nu vill vi ha rast”. 

B  ” – Nu e det klart med det här”.  

B  ” – Va de allt?”. 

 

Vi har varit noga med att utgå från ett barns perspektiv hela vägen under studiens gång, vad barn 

känner och vill. Med det vill vi ha sagt att barn har fått lämna intervjun ifall någon önskat detta. 

 

Vid en kvalitativ analys som kännetecknas av fenomenografin ska du i datamaterial söka likheter och 

variationer i uppfattningarna (Larsson, 1986). Vi hittade fler likheter än variationer av barns 

uppfattningar i vårt resultat. Detta kan ha att göra med att förskolans fysiska inomhusmiljö är en 

institution där barn vistas på samma yta. Vilket kan tyda på att barn uppfattar sin omvärld på 

liknande sätt. Grundläggande för den fenomenografiska ansatsen utgörs av hur något uppfattas, inte 

hur något är.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Det rekommenderas ofta att välja fler metoder för en studie som är kvalitativ. Allt för att få en bredare 

belysning och se hur metoder stödjer varandra, detta ökar trovärdigheten avsevärt skriver Trost 

(2010). När du utför en sådan metod så kallas det för triangulering. Vi hade från start för avsikt att 

hålla vår studie med endast ett metodval och kan ändå se att det finns en reliabilitet i vårt resultat. 

Detta för att det är barns uppfattningar under dessa intervjutillfällen som redogörs i detta resultat. För 

att öka trovärdigheten i en fenomenografisk studie brukar beskrivning av uppfattningar illustreras av 

citat med syfte att få läsaren att ta del av uppfattningarna (Larsson, 1986). Detta ökar trovärdigheten i 

vår analys. Observationer hade varit en metod vi gärna utfört under denna studie, för att få ett 

djupare och bredare resultat. Vilket hade gjort studien mer trovärdig. Då tiden inte fanns uteslöt vi det 

eftersom studien skulle bli mer omfattande. Trovärdigheten i denna kvalitativa undersökning utgörs 

av att den valda metoden är tydligt beskriven av hur studien har genomförts. Ytterligare aspekt som 

talar om att studien är trovärdig är att syftet och frågeställningen har besvarats och diskuterats.  Vi 

uppfattar vår kvalitativa studie som tillförlitlig och trovärdig i den aspekten att validiteten svarar upp 

till vårt syfte där barn har uppfattningar om rum i förskolans fysiska inomhusmiljö. Vi anser också 

som Trost (2010) menar att kvalitativa studier utgör en förståelse för människors sätt att resonera och 

vilka tankegångar som finns. 
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 Resultat  
Syftet med denna studie är att undersöka barns uppfattaningar om förskolans fysiska inomhusmiljö. 

Resultatet utgörs av barns uppfattningar. I vår studie utgick vi från barns egen röst, vad de uttryckt 

om sin värld i förskolans inomhusmiljö. Dessa uttryck är de uppfattningar vi fått av barn som visas i 

resultatet genom citat. För att underlätta vårt sätt att få ta del av barns perspektiv på deras 

inomhusmiljö använde vi oss av bilder som barn själva fotograferat. Bilderna blev en utgångspunkt 

där vi kunde fokusera på ett bestämt innehåll. Detta underlättade för både oss och barnen när de gav 

oss sina uppfattningar om rummen. Antal bilder barn tog på varje förskola varierade mellan sju till 

femton stycken. Båda vi som intervjuat benämns vid citaten som I, övriga citat kommer från barn som 

benämns med B. 

 

Delaktighet vid planering och utformning av rum 
 

Vi frågade om en liten vrå intill personalingången där de hade smålego. Vrån var utformad i en 

korridor på en liten yta. Det fanns ett drapperi vid ytterdörren som kunde avskilja vrån från 

personalingången. Vrån hade ett litet bord som var i ett barns höjd, där de byggde med lego. På 

motsatta sida av korridoren fanns hyllplan där legot var sorterat. Tre barn uttrycker så här om denna 

vrå: 

 

I     ” – Ser det här rummet likadant ut hela tiden? 

B    ” – Ja, ibland brukar den där flytta”. (en låda). 

I     ” – Vem är det som flyttar sakerna?” 

B  ” – Det brukar vara någon fröken, någon vuxen, dom sätter tillbaka alla grejer där och flyttar   

grejer där”.  

I     ” – Brukar ni få hjälpa till?” 

B    ” – Nej!” 

I     ” – Flyttar ni på sakerna ändå?” 

B    ” – Nej, vi få inte de?, städa rummet själv någon gång med fröken”. 

I     ” – Får ni vara med och bestämma vad som ska finnas i rummet?” 

B    ” – Nej!” 

I     ” – I något annat rum?”. 

B    ” – Nej!”. 

I     ” – Brukar fröknarna fråga vad ni vill ha i rummet?” 

B    ” – Nej, inte så mycket”. 

 

Barnen uppfattade att i denna vrå ändras inte materialet mycket, bara ibland. Om det ändras är det en 

fröken eller en vuxen som gör det uppfattar barnen. Barns uppfattningar om de får flytta på sakerna, 

var att de inte fick det. Bara städa rummet någon gång med en fröken. Uppfattningarna barnen hade 

var att de inte fick vara med och bestämma vad som ska finnas i rummen. Och att fröknarna sällan 

frågade vad barnen ville ha i rummet.  
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Under en av intervjuerna uttryckte sig två barn om ett badrum som de hade fotograferat.  

 

I     ” – Får ni vara där?”  

B    ” – Nä, nä!” 

B    ” – Nä, bara tvätta händerna. De gäller på reglerna”. (Bestämt och exakt uttryckte sig barnet). 

 

Här uttryckte sig barnen bestämt och gav uppfattningen om att det var en regel att de inte fick vara i 

badrummet mer än för endast handtvätt.  

 

  __________________________________ 

 

Ytterligare uttryck om badrum på en av de fem förskolorna. Detta badrum hade en låg bänk mitt i 

rummet där det fanns en vattenho i barns höjd. Kring vattenhon fanns det plastfigurer. Vi frågade om 

de fick vara i det rummet. 

 

B  ” – Bara om vi ska på toa”. 

I   ” – Får ni möblera om i det rummet, ta dit saker”. 

B  ” – Nej, man får bara leka där i den där, (barnet pekar på den låga bänken mitt i rummet) där vi 

ha lagt vattenlek”. 

I   ” – Vattenlek, har ni det ofta?”- 

B  ” – Nej!” 

I   ” – Vad är det roligaste med det rummet?” 

B  ” – Vattenlek”. 

 

Här gav barnen uppfattningar om ett badrum som också nyttjades för vattenlek. Uppfattningarna från 

barnen var att de inte hade vattenlek ofta, och de fick inte ta dit saker, men att vattenlek var det 

roligaste med rummet.  

 

  _________________________________ 

 

Vi ställde frågan om barnen får vara med när rum görs om och fick dessa uttryck: 

 

B  ” – Man får inte vara med när dom byter rum, ja har aldrig sett, ja visste inte de”  

B  ” – Nä dom bara gör om”. 

B  ” – Nä! Vi får inte va med direkt så, men vi får titta, vi får titta från en dörr som e låst”.  

 

Barnens uppfattningar är att de inte får vara med när rum görs om. Barnens uppfattningar är att det är 

andra som gör om och barnen får titta på.  

 

  __________________________________ 

 

Barnens utryck beskrivs så här när vi frågade om barnen får flytta på möblerna och sakerna: 

 

B  ” – Inte tillåtelse att möblera om”. 

B  ” – Vi får inte leka med dom, dom ska stå här”. 
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B  ” – Vi brukar inte flytta om, vi har alla saker på samma ställe”  

Barnens uttryck och de uppfattningar som de hade är att det inte finns tillåtelse att möblera om eller 

flytta på sakerna och att de inte får leka med dem, eftersom alla saker ska stå där de står, på samma 

ställe.  

 

 

Tillträde till rum ger barn möjligheter 

 

Tre barn har uttryckt det så här när vi frågade om de fick vara i alla rum: 

 

B  ” – Man får välja vilket rum man vill, men inte alltid”. 

B  ” – Mmm, vart man vill, men ialla fall inte i matsalen utan nån fröken”. 

B  ” – Inte när det är ”(namn på pedagog) ”som stänger rummena, fast det finns inga lås här”. 

I   ” – Du sa om hon stänger får du inte vara här?  

B  ” – Och hon släcker, då får man inte vara här”. 

I   ” – Om ni frågar om ni får vara här, får ni det?”. 

B  ” – Ja! 

B  ” – Men inte när det är stängt”. 

 

Barns uppfattningar om de får vara i alla rum är, att de får välja rum och välja var de vill vara. Barnen 

uppfattar att de får vara i alla rum, men inte vid varje tillfälle. Uppfattningar som barnen har om 

matsalen är att de inte får vara i den utan någon fröken närvarande. Fler uppfattningar som barnen 

gav var att när viss pedagog stänger och släcker på förskolan får barnen inte vara i rummet. Barnen 

har den uppfattningen att om de frågar får de vara i rummet. Ett barn uppfattar att om rummet är 

stängt får barn inte vara i rummet.  

 

  ________________________________ 

 

Vi frågade barn om de fick vara i köket och ett barn i studien gav detta uttryck om köket: 

 

B  ” – Där få bara han som laga mat va, vi få bara hämta vatten”. 

 

Barns uppfattning om köket är att där är det kokerskan/kocken som håller till och är endast till för 

matlagning. Barnets uppfattning om köket är att där är han som lagar mat, barnen får endast hämta 

vatten. 

 

  __________________________________ 

 

Tre barn hade uppfattningar om lekhallen på en förskola där barnen uttryckte så här: 

 

B ” – Nä inte ibland på lugna stunden får vi inte vara där, för då ska man lugna ner sig lite för att 

småbarn ska sova”. 

B  ” – Ibland får vi inte vara i lekhallen”. 

B ” – Därför att då ere lugna stunden”. Eller på andra dagar när det är (annan avdelnings namn) 

dag”. 
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Lekhallen var ett rum där barn inte får vara i på lugna stunden för då skulle barnen lugna ner sig lite 

och små barn skulle sova. När annan avdelning befinner sig i lekhallen får barnen inte vara där enligt 

barns uppfattningar. 

 

  ________________________________ 

 

Uttryck av två barn när vi frågade om ateljén låter så här:  

 

I    ” – Får ni vara där hela tiden, när ni vill?” 

B   ” – Det kan va stängt där också”. 

B  ” – Dom har lås också, samma som badrummet”. 

I   ” – När det är låst, får ni gå in om ni frågar?” 

B  ” – Ja, om man frågar få man ”. 

B  ” – Om det är stängt där få man inte gå in där, om man ens frågar, få man inte gå in där”. 

B  ” – Nej man få se om en fröken kan öppna”.   

 

Uppfattningar som barn gav om ateljén var att de fick vara i rummet om de frågade om en fröken 

kunde öppna. Förutom ett av barnen som uppfattade att om rummet är stängt fick barnen inte gå in i 

ateljén även om barnet frågar. Barnen gav sin uppfattning om att rummet hade lås också liknande de 

som finns i badrummet. 

 

  ________________________________ 

 

I ett rum som barnen benämner för ”storrummet” visar bilden som barnen fotograferat att det är en 

stor yta. Bilden visade också att det fanns flera ytor i samma rum, rum i rummet.  De uttryck vi fick av 

tre barn om detta rum var: 

 

B  ” – att man kan va alla där och leka med alla”. 

B  ” – Ja vi få va där näääär vi vill”.   

B  ” – Jo här inne få vi bestämma”.  

 

 Om detta rum har barn uppfattningar som att flera kan vara i rummet samtidigt och att barnen 

uppfattade att de får bestämma där inne och vara i rummet när de önskar. 

 

I okodade inomhusmiljöer skapar barn egna rum 
 

Ett rum som barnen benämnde med dockvrå gav de uttryck för genom att säga: 

 

B  ” – Vi bruka leka mamma, pappa, barn, för de e de som dockvrån e till för”. 

B  ” – Man får göra som man vill i dockvrån.” 

 

Uppfattningar som barn hade var att det rummet, dockvrån var till för att leka mamma, pappa, barn 

och att i rummet får barn göra som de vill. 
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Ett rum som barn fotograferat och gav uttryck för var utrustat med en madrass på golvet och en 

matta. Två barn i studien gav uttryck för just detta rum så här: 

 

B  ” – Ja, vi bruka leka dagis där inne”. 

B  ” – Ja, jag bruka leka där också”.  

B  ” – Ja, du bruka lämna barna där”.  

 

Barnen gav uppfattningar om att de leker dagis i det rummet och de lämnar sina barn i det rummet.  

 

  ________________________________ 

 

Hallen utgörs av ett rum på förskolan som är benämnt med namn och ämnat för kläder. Här är två 

barns utryck om hallen: 

 

B  ” – Man få inte leka i hallen å inte i den andra hallen heller”.  

B  ” – Nej man få inte leka där, man ska bara klä av sig där och klä på sig”... stor suck!  ”Ja bruka 

bara komma dit och så ha jag kläder med och så har ja bara på mig västar ”.  

 

Barns uppfattningar om hallen är att de inte får vara i hallen och leka. Uppfattningarna barnen har är 

att i hallen är det av- och påklädning. Ett barn ger också en uppfattning om att det finns västar i 

hallen.  

 

  _________________________________ 

 

Vi ställde en följdfråga om vem som sagt att ni inte får vara i hallen. Ett barn gav detta uttryck: 

 

B  ” – Det ha fröken bestämt”. 

 

Barn i vår studie uppfattade hallen som ett rum du inte får vara i, för det har fröken bestämt.  

 

  _________________________________ 

 

Två barn gav dessa uttryck om hallen:  

 

B  ” – Ja skohallen. Där bruka vi inte va och leka”.  

B  ” – Vi bruka va där ibland, fast vi fråga inte”.  

B  ” – Jag är ganska busig ibland”. 

  

Dessa barns uppfattningar visar att de inte brukar vara i skohallen och leka, men ibland är de där utan 

att fråga. Ett barn gav uppfattningen om att vara busig ibland. 
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Andras perspektiv intas genom att lyssna och samtala 

Under en av intervjuerna kom det fram ett uttryck från ett barn om ett fenomen, där barnet uttryckte 

vad som gick att göra vid ett ljusbord: 

B   ” – Vi bruka lägga magneter på de så lyser de liksom igenom... för att om man lägger typ en grön 

där då lyser de igenom så att de bli typ lite guld”.  

Uppfattningen barnet hade var att lägger du en magnet på ljusbordet uppkommer det ett ljus. Barnets 

uppfattning var också att om du lägget en grön magnet på ljusbordet lyser det guld. 

  ________________________________ 

Vi hade en fråga till barnen där de fick önska ett rum på förskolan och vad det rummet skulle 

innehålla. Tre barn uttryckte det så här: 

B  ” – Jag önska att ja kunde ha ett godisrum som ja kunde regna klubbor å godis å glass”. 

B  ” – Racerrum med massa koner runt som man få köra”. 

B  ” – Enhörningsrum! För de e fina och ha rosa hår ibland”. 

Barns uppfattningar var en önskan om att det kunde regna klubbor, godis och glass. Ett annat barns 

uppfattning var ett racerrum med koner som man kunde köra runt. Ytterligare en uppfattning var en 

önskan om ett enhörningsrum där de är fina och har rosa hår ibland.  

  __________________________________ 

Vi tog del av ett samtal mellan två barn under intervjun som handlade om just önskerum, där 

samspelet blev tydligt. Vi kunde höra deras fantasi när de under dialogen uttryckte samma fantasi och 

uppfattning om fenomenet: 

B  ” – Ja önska att alla rum va fyllda med bilar”. 

B  (Skratt!) ”- De sulle no vart nått”. 

B  ” – Ja, de skulle va roligt”. 

B  ” – Ja då skulle man få gå igenom alla bilar”. 

B  ” – Åsså ramla bilarna ut”. 

B  ” – Stort lass me bilar, ja tänkte att en skördetröska som dub, dub, dub, dub drar se fram”. 

Uppfattningarna barnen har i denna dialog var att alla rum skulle vara fyllda med bilar. En annan 

uppfattning var att det skulle vara roligt. För det skulle gå att gå igenom alla bilar som sedan skulle 

ramla ut. En annan uppfattning var att det skulle vara ett stort lass med bilar, som en skördetröska 

som åker fram och låter som dub, dub, dub, dub..... 
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Sammanfattande resultat/reflektioner 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka barns uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö där 

deras egen röst framhävdes och utgör resultatet. Ansatsen är fenomenografisk, vilket gör att vi väljer 

att ta upp hur något har uppfattats av barn och inte hur något egentligen är. Det är barns 

uppfattningar som har stått i fokus och som utgör studiens resultat. Under den fenomenografiska 

ansatsen har vi i resultatet kartlagt och sökt efter variationer och likheter i barns uppfattningar. Många 

uppfattningar visade på likheter i barns uttryck. Däremot visade barns uppfattningar inte på några 

större variationer. Variationer vi fick från barns uppfattningar var att tillträde till rum uppfattades 

olika av barn. I vår analys av resultatet framkommer det att förskolan är styrd när det kommer till 

inomhusmiljön. Barn har uttryckt i vår studie och sagt att ”det gäller på reglerna” och att ”det är 

fröken som bestämmer.” När man hör alla dessa nej och nekanden som barn fått höra och som de 

uttryckt, blir vi fundersam på varför mycket är reglerat för barn i förskolan. Barns uppfattningar har 

gett oss en förståelse av att tillgång till rum och delaktighet i utformandet av miljön är begränsad. 

Resultatet visar också vikten av att vi vuxna bör inta ett barns perspektiv genom att ha samtal med 

barn och göra dem delaktiga i det som omfattar deras omvärld.    
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka barns uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan. Vår forskningsfråga var vilka uppfattningar barn har om förskolans inomhusmiljö. I 

resultatet redogjorde vi för barns uppfattningar om inomhusmiljön som de beskrivit för oss. I denna 

avslutande diskussion kommer vi presentera och koppla ihop vårt resultat mot bakgrunden. Vi 

kommer också beskriva den fenomenografiska ansatsen vilket förklaras av Larsson (1986) som utgör 

grunden i vår studie. Vår önskan och förhoppning är att vi bidragit med nya kunskaper och främst 

belyst vikten av att ta del av barns uppfattningar. Dessa är av stort värde för att de ska få sina röster 

hörda. Vilket förstärks i FN:s Barnkonvention i kapitel 12, ”varje barn har rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör barnet” (UNICEF, 1989).  

 

Sandberg (2017) betonar att varje barns individuella perspektiv ska synliggöras och menar att 

variationer finns som bör beaktas. Under våra intervjuer tog vi till oss detta eftersom vi hade grupper 

om två till tre barn där vi försökte säkerställa och ge samtliga informanter möjligheten till att uttrycka 

sig. Det har varit skilda svar från våra informanter i undersökningen där det kom fram vissa 

variationer och likheter av barns uppfattningar om inomhusmiljön/rum på förskolan. Det är barns 

uppfattningar vi fått om inomhusmiljön och inte hur det faktiskt är vilket Larsson (1986) förklarar i 

den fenomenografiska ansats där det beskrivs hur fenomen uppfattas och hur det framstår för någon, 

inte hur det egentligen är. Barns uppfattning är att de inte får göra vissa saker vilket resultatet visar i 

barns uppfattningar om att det är regler och begränsningar för barn, som påverkar deras möjlighet till 

att göra sin egen röst hörd när det kommer till delaktighet i planering och utformning av 

inomhusmiljöer i förskolan. Statiska miljöer i förskolan begränsar barns möjligheter att skapa egna 

miljöer skriver Eriksson Bergström (2017). I resultatet uttrycker barn att de inte får delta och att de inte 

alltid blivit tillfrågade när miljöer utformas och skiftas. Mycket av det som präglats på avdelningarna 

är sådant som ”sitter i väggarna” som Arnér (2009) förklarar är något som pågått länge  på förskolan 

där barns röst inte har en självklar del i verksamheten eftersom barn befinner sig i underordning.  

 

I resultatet framkommer av barns uttryck att det är pedagogerna som bestämmer. De vuxna bestämde 

och ansåg sig veta vad som var bäst för barn skriver Askland och Sataoen (2014) om dåtidens sätt att 

se på barn. Vuxna bör ta fasta på dagens sätt att se på barn, som Askland och Sataoen (2014) skriver 

att numer ses barn som kompetenta och delaktiga aktörer. Detta gör att vi måste låta dem vara 

delaktiga och ge dem möjligheten att utveckla färdigheter till att fatta beslut och att kunna ta ställning, 

vara en del av samhället och kunna påverka sin vardag, menar Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2001) och Tullgren (2004).  

 

Tillträde till rum visade sig ha varierande uppfattningar från barn. En uppfattning uttryckte att barn 

fick välja rum. Barn har gett uppfattningar om att de får vara i rummen när de vill och att de får vara i 

rummet och leka med alla. En variation visades i resultatet där ytterligare en uppfattning uttryckte att 

det inte fanns möjlighet att välja rum när rummet var stängt. Barn i vår studie uttryckte också att vissa 

rum fanns det lås på som Nordin Hultman (2011) tar upp att rum skiljs åt med dörrar, väggar och lås, 

vilket gör rummen svårtillgängliga för barn. Detta begränsar barns möjligheter.  
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Hallen är en miljö som barn uttryckte sig om i vårt resultat där barns uppfattningar tydligt uttryckt att 

de inte får vara i hallen. Mårdsjö Olsson (2010) tar upp hallen som ett av de mindre utrymmen och 

betonar att i hallen sker det mer än hundra aktiviteter i veckan. I resultatet såg vi däremot att barns 

uppfattningar angående hallen enbart bestod av likheter.  

 

Isbel (2012) skriver om de traditionella utrymmen på förskolan som är skapta utifrån barns intressen, 

vilket utgör de kodade rummen. Barns uppfattningar om dessa traditionella och kodade rum, till 

exempel en dockvrå där ett barn säger att  

 

B  ”de gör man i dockvrån, de e de dockvrån är till för”.  

 

Den uppfattningen av rummet kan utgöra begränsningar för barn att utforma nya miljöer men även 

begränsningar för barn som inte är intresserad av dockor. Däremot de okodade rummen utgör större 

möjligheter för barn att planera egna miljöer eller använda miljön på annat sätt, där barn får ha 

kontroll och kan ta initiativ till att få skapa nya miljöer skriver Johansson och Pramling Samuelsson 

(2009). Eriksson Bergström (2017) anser att dessa miljöer bidrar till kreativa ideer och stimulerar 

fantasin hos barn. Detta visade sig i vårt resultat där barn uttryckte sig att de lekte ”dagis” i ett rum 

som enbart innehöll en madrass och en matta på golvet. Denna uppfattning av barn skulle kunna visa 

att ett sådant rum blir mer tillåtande och spegla ett barns perspektiv.  

 

För att inta ett barns perspektiv ska barns egen röst få höras och ge uttryck, barns förståelse av deras 

egen livsvärld och hur den framkommer (Pramling Samuelsson et al., 2011). Vuxna bör tillägna sig 

förmågan och kunskapen att inta barns perspektiv, men också tolka och använda  information som 

barn ger (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vi har i denna studie tagt del av barns röster och 

fått höra vilka uppfattningar de har om rum på förskolan. Pramling Samuelsson et al. (2011) skriver 

att barn bygger upp sin sociala tillhörighet och identitet i samtal mellan barn och viktiga personer i sin 

omgivning. Arnér och Tellgren (2006) menar att när vuxna lyssnar till barns berättelser får de en 

förklaring till hur barn försöker hitta strategier för sitt eget meningsskapande tillsammans med andra 

människor. När barn berättar ur barns pespektiv får vuxna en inblick i hur barn uppfattar fenomen, 

vad barn upplever med sina ögon. Det ger ny kunskap och delger ett annat sätt att se på fenomen. I 

resultatet framkommer det uttryck där barn beskriver hur ett fenomen upplevs. Fenomenet i detta fall 

utgjordes av ett ljusbord där barnet beskrev vad barnet såg när en grön magnet lades på ljusbordet:  

 

B  ” – För om man lägger typ en grön där, då lyser de igenom så att de bli typ lite guld”. 

 

Det är vanligt att vuxna tror de vet och förstår vad barn uppfattar men samtal med barn utgör en 

viktig daglig rutin för att få en förståelse för ett barns omvärld vilket Arnér och Tellgren (2006) 

betonar att samtal med barn är lika viktigt som samtal med vuxna.  

 

När vuxna tar sig tid till att lyssna på samtal mellan barn kan det ge en förståelse hur barn närmar sig 

varandras perspektiv säger Arner och Tellgren (2006) och menar att tänkande och språk blir en 

fördjupning. Även Vygotskij (1995) hävdar att samtal och språk utgör en grund för tänkandets 

utveckling och menar att orden blir till genom tänkande. I vårt resultat tog vi del av ett samtal mellan 

två barn där deras uttryck visade hur de intog varandras perspektiv och utvecklade sitt tänkande 

tillsammans: 
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B  ” – Ja önskar att alla rum va fyllda med bilar”. 

B  (Skratt!) ”- De sulle nog vart nått”. 

B  ” – Ja, de skulle va roligt”. 

B  ” – Ja då skulle man få gå igenom alla bilar”. 

B  ” – Åsså ramla bilarna ut”. 

B  ” – Stort lass me bilar, jag tänkte att en skördetröska som dub, dub, dub, dub drar sig fram”. 

Styrkan i vår studie får bekräftelse genom att vi haft samtal med barn där deras uppfattningar fått 

höras. Sandberg (2017) menar att barn ska inkluderas i alla forskningssammanhang, därav vikten av 

att lyssna till barns olika perspektiv. För att vuxna ska förstå och få reda på barns uppfattningar om 

vad och hur barn tänker behöver barn få tid till att tänka, samtala och uttrycka sig. Vid intervjuer och 

samtal där barn får uttrycka med egen röst synliggörs barns perspektiv (Pramling Samuelssson et al. 

2011). 
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Slutsats 

 

Vår frågeställning var vilka uppfattningar barn har om förskolans fysiska inomhusmiljö. Efter att vi 

analyserat resultatet kan vi dra följande slutsats att barns perspektiv inte alltid intogs när det gäller 

utformning av förskolans inomhusmiljö. Resultatet visade också att barn inte var delaktiga vid 

planering och utformning av rum. Det framkom i resultatet att barns tillträde till rum var till viss del 

styrt och begränsad, vilket gör att barns möjligheter blir begränsade, även om barn inte uttryckte det 

negativt med sin röst. I vårt resultat framkom att kodade rum utgör en begränsad möjlighet för barn 

att skapa egna miljöer. Däremot visade resultatet att i okodade inomhusmiljöer skapade barn egna 

rum. Resultatet visade att dialoger mellan barn utvecklar deras tänkande tillsammans där samtalet 

blir en länk till ett ömsesidigt perspektivtagande. Tidigare forskning hävdar att barns röst bör få en 

framträdande roll i både forskningssammanhang och i förskolans verksamhet. Barn behöver bli 

lyssnade till för att deras uppfattningar ska höras där vuxna lättare kan inta ett barns perspektiv. Vårt 

resultat svarar till vårt syfte där barns uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan 

framträder med barns röster.   

 

Barns uppfattningar om förskolans inomhusmiljö utgörs av att vara en institutionaliserad miljö där 

det inte ges mycket till frihet att få agera som barn tänker, ur ett barns perspektiv.  

  

 

 

 

Framtida studier 

För vidare forskning finns skäl att reda ut hur mycket inflytande och tillgänglighet över rum i 

förskolans miljö barnen har. Som komplement till våra intervjuer kan studien absolut också tilläggas 

med observationer. Under observationer kan du säkerställa mer vad det är barn har för uppfattning 

och hur regler och bestämmelser används i förskolans inomhusmiljö. Ett barns perspektiv är alltid 

viktigt att ta med i forskningssammanhang även för att belysa för verksamma pedagoger att det är 

viktigt. Lärdomar vi fått med oss är att regler och normer i förskolan som påverkar barns möjligheter 

och delaktighet bör reflekteras över. 
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                 Bilaga 1 

 

Missiv   

                

Missiv 
Hej!   

Vi heter Annelie Olofsson och Kristin Nordenström och vi studerar till förskollärare vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu sista terminen ska vi skriva vårt examensarbete, vår C-

uppsats.  

Studien kommer att handla om förskolans inomhusmiljö/rum. Vi vill undersöka barns 

uppfattningar om vad rummen erbjuder på förskolan. Vi önskar intervjua barnen i grupp 

där cirka 2-4 barn deltar. Barnens ålder är 4-5 år. Ni verksamma pedagoger på förskolan gör 

urvalet av barn och avdelning. Vi skulle vilja fotografera rummen på er förskola. Dessa 

bilder använder vi vid intervjuerna med barnen. Vi kommer att göra ljudinspelningar för att 

säkerställa att vi uppfattat vad barnen sagt.  

Vi följer Vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att inga personuppgifter kommer 

att omnämnas i studien, inte heller förskolans namn. Barns namn och uttalanden samt 

förskolans namn i vår studie kommer att anonymiseras. Barnet får närhelst det önskar 

avbryta intervjun. Det samlade materialet kommer endast att användas i syfte för vår studie. 

När studien är färdigställd kommer allt insamlat material att raderas.  

Vi kommer att behöva vårdnadshavares medgivande för barns deltagande. Vi ser gärna att 

ni pedagoger på förskolan hjälper oss med att dela ut och samla in medgivandeblanketter 

från de berörda barnens vårdnadshavare.  Medgivandeblankett till vårdnadshavare bifogas.  

Vi tar kontakt med er för att planera in intervjuer på er förskola.  

  

Vid frågor och funderingar kontakta oss  

Annelie Olofsson         xxx-xxxxxxx     xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 

Kristin Nordenström   xxx-xxxxxxx     xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
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      Bilaga 2 

 

Medgivandeblankett  

 

Medgivandeblankett vårdnadshavare 
Hej!  

Vi heter Annelie Olofsson och Kristin Nordenström och vi studerar till förskollärare vid 

Mittuniversitet i Sundsvall. Nu sista terminen ska vi skriva vårt examensarbete, vår C-

uppsats.  

Studien kommer att handla om förskolans inomhusmiljö/rum. Vi vill undersöka barns 

uppfattningar om rummen på förskolan. Vi kommer att intervjua barnen i grupp och göra 

ljudinspelningar. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och om någon skulle vilja kan barnet/förskolan när som helst avbryta 

sitt deltagande. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 

avidentifieras och vi kommer inte att använda vare sig enskilda barns eller förskolans namn. 

Materialet kommer endast att användas för detta ändamål.  

Vi behöver vårdnadshavares godkännande för intervjuerna. 

 

Sätt ett kryss för det alternativ ni godkänner  

             

           Jag/Vi godkänner att barnet deltar i studien     
 
            Jag/Vi godkänner INTE att barnet deltar i studien 
 

 

Barnets namn   ___________________________________ 

 

Datum  _____________ Vårdnadshavare 1  ________________________________ 

 

Datum  _____________ Vårdnadshavare 2  ________________________________ 

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss  

Annelie Olofsson         xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 

Kristin Nordenström   xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 

Tack på förhand!          Vänliga hälsningar Annelie och Kristin 

Lämnas till förskolan snarast! 
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 Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

Vad ser ni på bilden?     

 

Vad brukar ni göra i rummet?    

 

Får ni alltid vara i rummet?     

 

Ser rummen lika ut hela tiden? 

   

Brukar ni möblera om? 

  

Får ni vara med och säga vad som ska finnas i rummen?  

 

Vad är det bästa/roligaste med rummet?   

 

Hur skulle ni vilja ha rummet?    

 

 

 

 

 

Följdfrågor 
 

Vet ni varför ni inte får vara i det rummet? 

 

Brukar fröknarna fråga er när de ändrar rummen? 

 

 

  


