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Abstrakt  
 
Denna studie handlar om den pedagogiska miljön i förskolan, dvs. den lärmiljö barnen möter i den 

dagliga verksamheten. Vi har valt att utgå ifrån förskollärarens perspektiv och har, genom intervjuer 
med verksamma och legitimerade förskollärare, samlat in data. Syftet med studien var att ta del 
förskollärares uppfattningar om utformningen av förskolans pedagogiska miljöer, samt på vilket sätt de anser att 
barn har inflytande över dessa. Vi har i denna uppsats utgått från barns rätt till delaktighet och 
inflytande vid utformningen av förskolans miljö (Skolverket, 2018) och har utifrån detta formulerat ett 
syfte, frågeställningar och intervjufrågor. Detta för att försöka få svar på om och hur barnens rätt till 
inflytande över utformningen av förskolans miljö infrias. Vi introducerar läsaren till barns rättigheter 
utifrån förskolans läroplan samt till den forskning som är relevant i förhållande till problemområdet. 
Hur miljön påverkar barns lärande och utveckling, förskolans miljöer samt barns inflytande är 
forskningsområden som vi lyfter i inledningen av uppsatsen. Vi har genomfört sex stycken intervjuer 
med förskollärare på olika förskolor i Sverige. I resultatdelen lyfter vi fram de teman och kategorier 
som har framkommit under studiens gång, vid insamlingen av data. De tre huvudteman kom att 
handla om förskollärarens avsikter vid utformningen av miljön, barns delaktighet och inflytande samt 
förutsättningar som kan påverka barns inflytande. Det visade sig att förskollärarnas uppfattning och avsikt 
var att, genom planeringen av den pedagogiska miljön, skapa lugn och ro samt skapa en miljö som 
verkar tilltalande till barnen. Samtliga förskollärare nämnde även barns behov och intressen som en 
viktig utgångspunkt vid planeringen av miljö och material. Samtidigt fanns det flera andra faktorer, 
såsom genus-perspektivet, kemikaliefria förskolor och barn med särskilda behov, som påverkade 
förskollärarnas förutsättningar vid planering och utformning av miljön.  
 
 
Nyckelord: förskola, pedagogisk miljö, barns inflytande, förskollärarens perspektiv 
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Introduktion  
 
I Lpfö18 (Skolverket, 2018), förskolans nya läroplan, står följande;  
 
Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Skolverket 2018:50, s.11) 
 

Förskolan har haft en läroplan att förhålla sig till sedan 1998. Under åren den har funnits har den 
revideras. Det har tillkommit och försvunnit mål och arbetsmål. Innan läroplanen fanns de 
pedagogiska programmen som var i form av allmänna råd från Socialstyrelsen och var vägledande för 
verksamheten. Läroplanen är en förordning med bindande föreskrifter som är utfärdad av regeringen. 
Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. 
Styrdokumentens inkludering av inflytande för barnen blev starkare belyst när läroplanen för 
förskolan reviderades 2010. Då läroplanen reviderades år 2016 fick inflytande en egen rubrik; ”Barns 
inflytande”. Under denna rubrik står det att arbetet med barns inflytande i förskolan bland annat 
innebär att barnen efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön. Miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten ska således utformas efter de behov och intressen som 
barnen själva ger uttryck för. Vidare ska inflytande främjas hos barnen, både genom det verbala och 
genom deras handlande. 

I läroplanen för förskolan står följande om barns förmåga att uttrycka sig: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation. (Skolverket 2016:50, sid 12) 

I den tidigare revideringen av läroplanen, från 2016, skall förskolan sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 
situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 
utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika 
former av samarbete och beslutsfattande. 

I den senaste utgåvan, reviderad 2018, står det istället att  

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter 
så att de kan påverka sin situation, förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 
förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem (Skolverket 

2018:50, sid 12) 
    I och med förändringarna i styrdokumenten för förskolan tillskrivs barnen allt större rätt till 
inflytande. Man har i den nya reviderade upplagan emellertid bytt från att förskolan skall sträva efter 
till att förskolan skall ge varje barn inflytande. Även Barnkonventionen (UNICEF, 2009) lyfter barns 
rätt att uttrycka sig samt att ha inflytande över alla de frågor som rör barnet. Att höras och att bli 
lyssnad på, samt att vara delaktig och ha inflytande över sin situation, är således varje barns rättighet. 
Detta gäller både i institutionella sammanhang, likt förskolans verksamhet, och i livet utanför dessa 
institutioner.  

    Ett av områdena barnen skall ha ett reellt inflytande över är verksamhetens miljö samt de material 
som finns i förskolorna. Eggen Børve och Børve 2016 anser att förskolans fysiska miljö är av stor vikt 
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när det kommer till barns lek och lärande. Miljön kan bjuda in, och inspirera, till lek, fantasi och 
kreativitet samt utmana och utveckla barns kognitiva och sociala förmågor. Lärarnas förståelse för 
material och miljö påverkar således barns fria lek och har en signifikant inverkan på barnens lek-
villkor (Eggen Børve & Børve, 2016). 

Det problemområdet som har vuxit fram, som även Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 
presenterar i sin forskning, är att det är vuxna som skapar de pedagogiska miljöerna i förskolans 
verksamhet. Det är således det vuxna, förskollärare och pedagoger, som skapar den verksamhet och 
den miljö som barnen har lär och utvecklas i under sina dagar på förskolan. Då läroplanen för 
förskolans verksamhet beskriver barns rätt till inflytande över verksamhetens miljö (Skolverket, 2018), 
anser vi, att det är relevant och intressant att undersöka vilken uppfattning förskollärare har om 
utformningen av den pedagogiska miljön samt barns förmåga, och rätt, till inflytande över densamma.  

Eggen Børve och Børve (2016) belyser, i sin studie, vikten av att personalen reflekterar kring den 
pedagogiska miljön och dess utformning. De skriver om tidigare forskning som visar på att barn i 
förskolan är kompetenta nog att både reflektera över, och konstruera, rum och miljöer. Arnér och 
Tellgren (2006) skriver i sin forskning att pedagogerna måste vara väl insatta i de riktlinjerna som 
finns i förskolan för att dessa skall jobbas efter. 

Syftet med denna studie var att ta del förskollärares uppfattningar om utformningen av förskolans 
pedagogiska miljöer, samt på vilket sätt de anser att barn har inflytande över dessa. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant forskning, dvs. forskningsläget, kring förskolans pedagogiska 
miljöer, pedagogernas avsikter med planeringen av miljön samt barns möjlighet till inflytande över 
utformningen av miljön. Även de delar, utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2018), som handlar 
om barns rätt till delaktighet och inflytande över utformningen av miljön läggs fram i kommande 
avsnitt.  

 

Förskolans miljöer 

I en studie om barns interagerande i utomhusmiljö skriver Melhuus (2012) att det är lärarna som 
väljer den plats, det material och de aktiviteter som presenteras för barnen. Nordtømme (2012) 
forskning visar att miljön, materialet och interaktionen som bildas i en förskola, kombinerat med 
barnen och pedagogerna, skapar den djupa verksamheten som finns på förskolor. Eggen Børve och 
Børve (2016) visar i sin studie vikten av att förskollärarna reflekterar kring den pedagogiska miljön 
och utformningen av denna. Eggen Børve och Børves (2016) tidigare forskning visar även på att barn i 
förskolan är kompetenta nog att både reflektera över, och konstruera, rum och miljöer. 

Utifrån det Melhuss (2012) fann i sin forskning kan man se att det är förskollärarna som utformar 
den verksamhet och den miljön som barnen möter i förskolan. Eriksson Bergström (2013) skriver i sin 
avhandling att de miljöerna pedagogerna skapar, efter barnens intresse, oftast tolkas på ett annat mer 
kreativt sätt av barnen. Eriksson Bergström (2013) visar även på att om pedagogerna skapar miljöer i 
verksamheten efter barns perspektiv, kan miljöerna i förskolan leda till att barnen blir mer utmanade 
och finner mer lärande i dessa miljöer.  

Miljön kan bjuda in och inspirera till lek, fantasi och kreativitet samt utmana och utveckla barns 
kognitiva och sociala förmågor. Pedagogens förståelse för hur material och miljö påverkar barns fria 
lek har således en signifikant inverkan på barnens lek-villkor (Eggen Børve & Børve, 2016). På 
liknande sätt är det pedagogens ansvar att se till så att barnens intressen och behov ligger till grund 
för utformningen av miljön. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) presenterar i sin forskning att 
det är de vuxna som skapar de miljöer som finns i förskolan. Miljöerna skapas för barn av vuxna. Det 
är förskollärarnas ansvar att se vilka miljöer barnen efterfrågar i verksamheten och utefter barnens 
intressen skapas en miljö i förskolan som främjar lärande och lek. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2007) beskriver även hur viktigt det är för barnen att få vara med och förändra de miljöer i förskolan 
som de befinner sig i. Men den miljön som barnen får en chans att förändra handlar mer om material 
än uppbyggnad av de olika verksamhetsstationerna som finns på förskolor. Sandberg och Eriksson 
(2010) visade i sin forskning att förskolans personal upplever att barnen i allmänhet deltar i förskolans 
beslut. 

Björklid (2005) visar i sin forskning att en bra pedagog kan ge lärande till barnen i alla miljöer och 
utifrån alla material. Björklid (2005) menar även att om barnen skall kunna använda sig av den 
pedagogiska miljöns utformning, krävs att barngrupperna är i en mindre omfattning. Ser man till den 
forskning som Björklids (2005) presenterar så är det centrala för barns lärande en bra pedagog. I 
forskningen som presenteras ser man att det är den pedagogiska miljön är bidragande till att skapa 
lärande i förskolan. I den forskningen som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 
presenterar har förskollärarna valt tydliga lärandeobjekt för vad de vill att barn ska ha möjlighet att 
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utveckla ett kunnande om. Lärandeobjektet är i sin tur styrande för val av innehåll och aktiviteter i 
relation till barns intressen och tidigare erfarenheter. Den verksamheten som Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2009) forskning byggde på planerades av lärare och barn tillsammans. 
Mellan dem råder ett förhandlingsklimat där man gör överenskommelser om teman och aktiviteter att 
arbeta med. Men det visas även i forskningen att barnens delaktighet är en bidragande faktor till hur 
miljöerna utformas.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver deras syn på miljön i förskolans verksamhet som en miljö 
skapad efter hemliknande förhållanden. Men efter de hade sett på miljön med ”andra ögon” kom de 
fram till att miljön är någonting som måste utformas och ändras utefter barngruppen. Pedagogerna i 
deras forskning prövade sig fram i utformningen av miljön. De skapade olika rum som barnen fick 
leka i. Utifrån vad barnen lekte kunde pedagogerna se om de miljöer som byggts upp främjade 
barnens lek. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur pedagogerna i deras forskning använde sig 
av barnen för att skapa miljön i verksamheten. Förskollärarna samtalade med barnen och utifrån ett 
samspel mellan förskollärarna och barnen skapade dem en lärorik och demokratisk miljö i deras 
förskola. Sandberg och Eriksson (2010) forskning visade att förskollärarna var noga med att se om 
barnen lekte i de miljöerna som de tillsammans hade arbetat fram. Sandberg och Eriksson (2010) såg 
att förskollärarna skapade miljöer efter barnens handlingar i de miljöer som redan var uppbyggda.  

 

Delaktighet och inflytande 

Barnens inflytande är inte det avgörande i hur förskollärarna utformar de pedagogiska miljöerna i 
verksamheten. Nedan ett citat taget från läroplanen för förskolan; 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 
för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.  

(Skolverket 2018:50, sid 16) 

Det presenteras i styrdokumenten för förskolan att barnen skall ha inflytande över utformningen 
av miljön. Däremot ser man från tidigare forskning att pedagogernas kunnande över hur man ger barn 
inflytande över miljön verkar vara avgörande för om så är fallet. Förutsättningarna för att barn i 
förskolan ska ha möjlighet att lära och utvecklas i relation till läroplanens mål, menar Sheridan, 
Pramling Samuelsson och Johansson (2009), är kvalitetsaspekter där kommunikation och samspel är 
framträdande. Detta gäller både innehåll och aktiviteter, i såväl planerade som vardagliga 
sammanhang. Arnér och Tellgren (2006) skriver vidare att det är pedagogernas ansvar att låta barnens 
åsikter och tankar bli hörda, i förskolans verksamhet. För att kunna ge alla barn den möjlighet till 
delaktighet, inflytande och lärande som de har rätt till i förskolan, menar Arnér och Tellgren (2006), 
att pedagogerna måste vara väl insatta i de riktlinjerna som finns i förskolans läroplan. Detta för att 
pedagogerna skall kunna rätta sig efter och arbeta enligt styrdokumenten och förskolans lärandemål.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver om att likväl som förskollärarna ges möjlighet 
till att förändra miljön, skall barnen erbjudas samma möjlighet. Arnér och Tellgren (2006) beskriver i 
sin forskning deras syn på skillnaden mellan delaktighet och inflytande och uttrycker att de ser en 
skillnad mellan barns delaktighet och barns inflytande över miljön i förskolans verksamhet. Inflytande 
innebär, enligt Arnér och Tellgren (2006) att barnen är med i processen och har möjlighet att påverka 
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alla delar i utformningen av miljön, till skillnad från att stå vid sidan om och överblicka, vilket Arnér 
och Tellgren (2006) menar utgör delaktighet. Om barnen inte ges möjlighet till inflytande kan det 
istället resultera i att barnen endast är med och påverkar på vuxnas villkor. Inflytande, menar Arnér 
och Tellgren (2006), betyder att barnen har en reell möjlighet att påverka sin situation, till skillnad från 
delaktighet. Arnér och Tellgren (2006) skriver att som det ser ut i dag, i förskolans verksamhet, så är 
det just pedagogernas, de vuxnas, villkor som gäller.  Ser man till denna teori så utgör det en stor 
motsägelse till det inflytande barnen har rätt till i den svenska förskoleverksamheten.  

I Johansson och Pramling Samuelsson (2007) forskning kan barnen ha en delaktighet i vad för 
material som ligger på de förutbestämda verksamhetsstationerna som är utformade av pedagogerna. 
Delaktighet för barnen i utformningen av förskolans miljö var även något förskollärarna i Sandberg 
och Eriksson (2010) forskning benämnde. De ansåg att barnens delaktighet i utformningen av 
verksamheten i dagens förskolor är en tydlig prioritet, men att barnen inte får ett riktigt inflytande 
över miljö. Detta då förskollärarna upplever en stor tidsbrist i att ge barnen möjlighet att uttrycka sig 
och att, på så sätt erbjudas reellt inflytande. Detta medföljer, menar Sandberg och Eriksson (2010) , att 
barnen endast blir delaktiga, de har ej inflytande över,  utformningen av förskolans pedagogiska 
miljö. Barnen ska ha en chans att förändra och utforma den miljö de vistas i under sina dagar på 
förskolan. Det barnen oftast har en chans att förändra är dock endast det material som ska finnas 
tillgängligt på de verksamhetsstationerna pedagogerna redan har skapat, utan att barnen har fått 
möjlighet att uttrycka sina behov och intressen. 

 

Språk och inflytande 

Andra faktorer som blir betydande för om barnen skall kunna ha inflytande, menar Sandberg och 
Eriksson (2010), är det verbala språket som kan vara en stor del till barns möjligheter till delaktighet 
och inflytande. Utifrån detta kan det innebära att det är barnen som är mest framåt och verbala som 
får sin röst hörd. En annan del är de barn som inte kan utrycka sig verbalt. Sandberg och Eriksson 
(2010) såg att förskollärarna kunde, med hjälp av barnens kroppsspråk och fysiska handlingar, avläsa 
om den verksamma miljön tilltalade barnen. När barnen inte kan verbalt utrycka sig för att få en 
möjlighet till delaktighet visar det att barnen även kan göra sig hörda med sitt kroppsspråk. Emilson 
(2007) menar att det är lätt att små barn i förskolan får ett formaliserat inflytande. Emilson (2007) 
förklarar det med att de små barnen i förskolan får sitt inflytande verbalt utryckt av förskollärarna. 
Sandberg och Eriksson (2010) och Emilson (2007) beskriver hur små barn får ett formaliserat 
inflytande i förskolan när förskollärarna verbalt översätter deras kroppsspråk. Björklid (2005) menar 
att om barnen är informatörer till de vuxna, blir det möjligt att också förändra den givna barn- och 
vuxenrollen och därmed uppnå ömsesidig respekt, barn och vuxna emellan. Men den ömsesidiga 
kontakten kan bara uppnås med ett verbalt språk. Ser man till de små barnen i förskolan kan inte de 
barnen nå ett inflytande över sin tillvaro i förskolan, då de har svårt att uttrycka sig verbalt. Ser man 
till vad det står i styrdokumenten; 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra 
val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli 

delaktiga och utöva inflytande över utbildningen. (Skolverket 2018:50, sid 6) 

Man kan ställa sig frågande till hur de små barnen skall kunna förmedla sina uppfattningar, som i 
sin tur skall ge barnen inflytande. Hildén (2016) anser att det behövs kompetenta pedagoger för att de 
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yngre barnen skall få en delaktighet och ett inflytande. Hildén (2016) beskriver att en bristande 
kompetens hos pedagogerna kan leda till att små barns inflytande och delaktighet begränsas. Hon 
beskriver ett exempel på ett bristande inflytande i verksamheter där de små barnen bara få välja på 
förhand bestämda och fastlagda aktiviteter i förskolan. Eriksson Bergström (2013) och Hildén (2016) 
visar i deras forskning att de fastlagda aktiviteterna, som beslutas av pedagogerna, färgar av sig på 
barnen och det inflytandet barnen bör ha över miljöns utformning. Författarna menar att miljön skall 
kunna utveckla barnens initiativförmåga och ha möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och 
aktiviteter. Eriksson Bergström (2013) menar att den fysiska miljön, på ett konkret men ansiktslöst vis, 
fostrar ett barn som ska fungera som en individ, men i ett socialt sammanhang. De små barnen har 
enligt styrdokumenten rätt till ett inflytande, men det kan upplevas som svårt att hur uppnå när de 
inte kan samtala. Ovan har det presenterats att det emellertid är kroppsspråket, och kompetenta 
pedagogers förmåga att se och tolka barnens handlingar, som hjälper dem till ett inflytande. Dock går 
det inte att undvika att det är förskollärarnas egna tolkningar som kommer fram när de analyserar de 
små barnens kroppsspråk. Man kan avläsa vikten av förskollärares yrkeskompetens när samtliga 
barns rätt till delaktighet och inflytande ska tillgodoses, allt utifrån styrdokumenten för förskolans 
verksamhet. 

 

    Sammanfattning 

Under bakgrundens bearbetning framkommer det att förskollärarna skapar de miljöerna som finns 
i förskolan. Barnen får en delaktighet i materialets utformning och förskollärarna använder sig av 
styrdokumenten för att finna stöd i sina handlingar. Den forskning som presenteras ovan visar att 
förskollärare är inlästa i styrdokumenten, men att de inte har kunskapen att inkludera barnens 
inflytande i utformningen av miljön (Sandberg & Eriksson, 2010). Då barnen själva inte kunde 
uttrycka sig verbalt, visade forskningen att förskollärare läste av barnens kroppsspråk får att ge 
barnen delaktighet i utformningen av miljön (Emilson, 2007).  

Förskollärarnas kunskap om styrdokumenten kan vara avgörande om barnen får inflytande i 
verksamheten. De inflytande som beskrivs i styrdokument menar forskarna att barnen inte har. 
Forskarnas studier har visat på att inflytande är när man har möjlighet att utforma miljöer från 
grunden. Detta inflytande över miljöns utformning är något som Arnér och Tellgren (2006), Sandberg 
och Eriksson (2010) med flera menar att barnen i dagens förskoleverksamhet inte har. Barnen är 
delaktiga i exempelvis vilket material som skall finnas i de pedagogiska miljöerna men har inget 
riktigt inflytande över utformningen av miljön. Det är förskollärarna som utformar den miljö barnen 
möter i förskolan och försöker skapa dessa utifrån barnens intressen (Eriksson Bergström, 2013)  

 

Begrepp 

Pedagogiska miljöer; I denna uppsats använder vi oss av begreppet pedagogiska miljöer och menar då 
samtliga miljöer som barnen möter, lär och utvecklas i, både inomhus och utomhus, under sin tid i 
förskolans verksamhet. 

Delaktighet och inflytande; Vi har valt att utgå från Arnér och Tellgrens (2006) beskrivning av 
delaktighet och inflytande. Inflytande innebär då att barnen är med i hela processen och att de har 
möjlighet att påverka alla delar i utformningen av miljön. Delaktighet  handlar istället om att barnen 
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kan få vara med att påverka och välja exempelvis det material de vill använda, utifrån det 
förskollärarna och den redan utformade miljön erbjuder. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att ta del förskollärares uppfattningar om utformningen av 
förskolans pedagogiska miljöer, samt på vilket sätt de anser att barn har inflytande över dessa. 
 

• Vilka avsikter har förskollärare med förskolans pedagogiska miljöer? 
• På vilket sett, anser förskollärare, att barn har inflytande över utformningen av förskolans 

pedagogiska miljöer? 
• Vad uppfattar förskollärarna att de planerar och utformar förskolans pedagogiska miljöer 

utifrån? 
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Metod  
I denna metod del kommer vi att presentera den datainsamlingsmetod vi har valt att använda oss 

av. Vi kommer att gå igenom urval, genomförandet samt hur vi har valt att analysera insamlad data. 
Metoddelen avslutas med en diskussion.  
 

Ansats 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, där vi ville få kunskap kring ett specifikt fenomen. 

Vid dessa studier behövs inte lika mycket data som vid en kvantitativ studie för att nå trovärdighet 
och generaliserbarhet (Ahrne & Svensson 2015).  

Genom valet av studiemetod ville vi ta reda på förskollärarens olika uppfattningar. Vi var 
medvetna om att man, i en kvalitativ studie, utgår från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt. 

En kvalitativ studie medför ett varierade sätt att ställa frågorna på under ett intervjutillfälle. Den 
kvalitativa metoden innebär att man kan variera hur många fasta frågeformuleringar man har med i 
en intervju och att man under intervjuns gång kan komma med fler öppna frågor. Detta passade 
studies syfte och frågeställningar.  

Vid dessa studier behövs inte lika mycket data som vid en kvantitativ studie för att nå trovärdighet 
och generaliserbarhet (Ahrne & Svensson 2015).  
      Vi valde att inspireras av fenomenologi i arbetet och analys av denna studie. Fenomenologi bottnar 
sig i ett kvalitativt perspektiv där det är människan som står i fokus för studien. Brinkkjaer och Høyen 
(2013) menar att fenomenologi ofta tillämpas i undersökningar där enskilda människors erfarenheter, 
uppfattningar, synsätt och upplevelser är i fokus. Vi var medvetna om att man inom fenomenologin 
skall, som forskare, ska försöka lägga sina egna uppfattningar, och sin egen förförståelse, om de man 
undersöker åt sidan (Brinkkjaer & Høyen,2013). Vi antog att epochén (Brinkkjaer & Høyen, 2013) var 
en enkel utmaning i våran bearbetning av uppsatsen, men det visade sig vara den svåraste. Att bortse 
från sina egna uppfattningar och värderingar krävde hög tankeverksamhet och diskussioner 
författarna emellan. 
 

Datainsamlingsmetod 

För att komma åt pedagogernas perspektiv på, och avsikter med, planeringen av verksamhetens 
miljö valde vi att använda oss av intervjuer. Vi lutade oss mot det Kvale och Brinkmanns (2009) 
skriver om denna insamlingsmetod;  

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 
mening ur deras erfarenheter... (s 17) 

Vi har utfört sex stycken semistrukturerade intervjuer med legitimerade förskollärare och har 
använt oss av öppna frågor för att ge förskollärarna förutsättningar att prata fritt om sina 
uppfattningar och tankar utifrån våra frågeställningar. Denna intervjuform passade syftet med vår 
studie då vi ville få djupgående svar från respektive förskollärare och inte riskera att stänga frågorna 
vid eventuella svarsalternativ. Utifrån intervjutillfället kunde vi be respondenterna att fördjupa sina 
svar om vi inte uppfattade vad de ville förmedla. Denna intervjuform gav oss viss struktur, i relation 
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till exempelvis ostrukturerade intervjuer, då vi samlade in relevant data. Både Patel och Davidson 
(2003) och Bryman (2008) skriver att kvalitativa intervjuer bör utformas med en låg grad av 
standardisering, vilket vi har utgått ifrån. Patel och Davidson (2003) skriver vidare att denna typ av 
kvalitativa intervjuer är ett bra val om man har som avsikt att undersöka attityder och tankar som 
respondenterna har om ett visst fenomen. Även detta styrker vårt val av datainsamlingsmetod. 

 

Urval 
Valet av legitimerade förskollärare gjorde vi då vi ville att respondenterna skulle ha relevant 

utbildning, god kunskap om förskolans läroplan samt att de arbetade i och med den pedagogiska 
miljön i förskolans verksamhet. Detta för att få så kvalitativa och givande svar som möjligt kring vårt 
studieområde.  

De förskollärare, och den förskola där respektive respondent var verksam, valdes ut i förhållande 
till deras placering, dvs. i närhet till intervjuarnas hem och hemorter. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan det räcka med att intervjua mellan 6-8 personer för att 
undvika att svaren färgas av enskilda respondenternas personliga tankar och/eller förhållanden på en 
enstaka arbetsplats. Med hjälp av denna kunskap tog vi ett medvetet val att intervjua sex 
förskollärare, på sex olika förskolor, i Sverige. Vi var dock ödmjuka inför antalet intervjuer och 
planerade tiden så att vi kunde vara flexibla med antalet respondenter om vi skulle ha märkt att ny 
kunskap och data uppkom i samband med varje ny intervju. Likt Ahrne och Svensson (2015) skriver 
ville vi se ett återkommande svarsmönster, det författarna kallar för att uppnå mättnad.   

 

Genomförande 
Vi började med att skapa en intervjuguide (bilaga 1) som sedan kom att ligga till grund för våra 

intervjuer och studiens empiriinsamling. Frågorna i intervjuguiden var semistrukturerade och gav på 
så vis respondenterna möjlighet att berätta fritt och själva utveckla svaren.  

Innan vi genomförde de intervjuer som skulle vara med i studien, utförde vi varsin pilotstudie 
utifrån vår intervjuguide. Detta för att testa, och få feedback på, intervjuns frågeställningar och 
utformning.  

När detta var klart började vi med att, i god tid, ringa till förskolecheferna på de förskolor vi hade 
valt ut för studien. Efter den första muntliga kontakten skickade vi ut skriftlig information om 
studien, intervjuernas form, respondentens rätt att närsomhelst avbryta deltagande med mera (bilaga 
2). Även denna information, missivet, skickades till förskolecheferna på respektive förskola. Vi har, 
vid den muntliga kontakten, varit tydliga med att förskollärarnas namn kommer att kodas och att 
deras svar kommer att förbli anonyma. Förskollärarna fick bestämma en tid och plats som passade 
dem för intervjuernas genomförande. Vi valde att utföra intervjuerna på respektive förskola och lade 
stor vikt vid att platsen/rummet för där intervjun utfördes var lugn och tyst utan störande inslag. Vår 
avsikt med den muntliga och den skriftliga kontakten var att försöka skapa ett förtroende mellan oss 
och respondenterna.  

Angående tiden för intervjun var vi noga med att det skulle finnas tillräckligt med tid, samt att 
tiden var utvald av/passade förskollärarna bra. Vår erfarenhet är att det kan vara svårt som 
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förskollärare att, under arbetstid, i lugn och ro lämna barngruppen under en längre tid. Vi var därför 
väldigt öppna och flexibla när det kom till dag och tid för intervjuerna och det avsattes medvetet lite 
längre tid än vi trodde behövdes. Detta för att förhindra att respondenterna skulle känna sig stressade 
och påverkade av verksamheten runt dem/oss.  

Vid intervjuerna använde vi en diktafon, samt penna och papper. Samtliga respondenter lämnade 
sitt godkännande till att vi spelade in respektive intervju.  

Varje intervju påbörjades med att förskolläraren fick berätta lite om den miljö barnen möter i 
verksamheten. En öppen fråga som fick pedagogerna att börja prata om den pedagogiska miljön i 
deras verksamhet. Efterföljande intervjufrågor (se bilaga 1) användes för att försöka få svar utifrån 
studiens syfte och frågeställningar.  

Innan vi lämnade respektive respondent och intervjusituation frågade vi om det var något annat 
de kände att de vill tillägga samt lämnade våra mailadresser. Detta för att ge respondenterna 
ytterligare en chans att återkomma om de kände att det var något de vill tillägga och/eller förtydliga.  

 

Databearbetning och analys 
Vi har noggrant återlyssnat och transkriberat varje intervju utifrån våra inspelningar. Därefter har 

vi skrivit ut samtliga intervjuer och, med hjälp av överstrykningspennor i olika färger, har vi 
analyserat, markerat och funnit kategorier i den data vi har samlat in. I enlighet med fenomenologin 
(Brinkkjaer & Høyen 2013), som vi inspireras av i denna studie, har vi analyserat och kategoriserat 
resultatet utifrån de enskilda förskollärarnas erfarenheter, uppfattningar och synsätt på utformningen 
av förskolans pedagogiska miljö. Det kvalitativa valet av studie innebär även att man under måste 
vara medveten om att intervjupersonerna uppfattar frågor och fenomen på olika sett. Vi har utifrån 
denna medvetenhet sökt efter olika uppfattningar och variationer i förskollärarnas uppfattningar om 
utformningen av miljön och barns inflytande över densamma.  

Kategorierna fick växa fram under bearbetningen och delades därefter upp i teman utifrån 
studiens frågeställningar. Vi var medvetna om att vi eventuellt skulle behöva utföra fler intervjuer för 
att få återkommande svarsmönster. För att få en tydlig och kontinuerlig bild över förskollärarnas svar 
och över datainsamlingen valde vi att arbeta parallellt med intervjuer och analys. På det sättet kunde 
vi under studiens gång undersöka om vi fler intervjuer behövdes. Detta för att i så fall öka 
trovärdigheten genom att uppnå mättnad (Ahrne & Svensson, 2015). 
 

Forskningsetiska överväganden 
Vid intervjuerna tog vi hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer och det 

grundläggande individskyddskravet. Detta innebar att vi har förhållit oss till fyra stycken allmänna 
huvudkrav. Informationskravet uppfyllde vi genom att samtliga respondenter fick information om 
studien samt vad deras medverkan innebar. Därefter fick förskollärarna fylla i sitt samtycke att 
deltagan (samtyckeskravet) och vi förtydligade att deras medverkan är frivillig och att de när som 
helst kan avbryta sitt deltagande utan att förklara varför. Konfidentialitetskravet handlar om 
behandlingen av personuppgifter och liknande vilket vi tog hänsyn till genom att skapa en kod för 
varje respondent/förskollärare, för att nå anonymitet. Det fjärde och sista huvudkravet, 
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nyttjandekravet, innebär att vi endast använder den insamlade datan i denna studie. 
(Vetenskapsrådet, 2002 & Bryman, 2008) 
 

Metoddiskussion 
Valet av metod gjordes utifrån syftet med studien och det vi hade som avsikt att undersöka. Vi 

lutade oss mot det både Patel och Davidson (2003) och Bryman (2008) har skrivit om kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer för att få djupgående svar från respondenterna. Vår upplevelse var att 
förskollärarna var avslappnade och, nästintill, ivriga att berätta om deras pedagogiska miljöer, deras 
avsikter med dessa och vad som påverkar denna utformning. Våra intervjuer bjöd in till öppna samtal 
om verksamheternas miljöer utifrån förskollärarnas perspektiv. En styrka med vårat val av metod 
upplever vi var just denna öppenhet, att förskollärarna själva fick möjlighet att utvecklade sina svar 
och sitt berättande. Även valet av tid och plats för intervjun anser vi styrker trovärdigheten och 
insamlingen av empiri i vår datainsamling.  Intervjun skedde under arbetstid, respondenterna fick 
själva väljer under vilken tid på dagen intervjuerna skulle genomföras. Detta för att möjliggöra för 
respondenterna så att inget störde dem under intervju-tillfället. Det kändes som att respondenterna 
var fokuserade och avslappnade i intervjusammanhanget. Platsen för intervjun valde vi att göra på 
respektive arbetsplats, då det är naturligt anknutet att intervjua på den platsen man söker svar från 
(Ahrne & Svensson, 2015).  

En svaghet var att intervjuerna gjordes av två olika intervjuare. Den första lät förskollärarna prata 
fritt utifrån frågorna i intervjuguiden medan den andra intervjuaren kom med mer kommentarer och 
följdfrågor. Detta kan ha påverkat de svar och den data som vi har samlat in i studien. Följdfrågorna 
användes i första hand för att få en större förståelse för, och förtydliga, det respondenten berättade 
men vissa av dessa kan ha uppfattats som mer ledande frågor. Något man vill undvika vid 
semistrukturerade intervjuer (Bryman 2008). Om vi skulle göra om intervjueran idag skulle vi ta 
lärdom i detta och skriva ner ett par öppna följdfrågor och som intervjuare försöka vara mer 
samspelta, dvs. utföra intervjuerna på liknande sätt, oavsett vem av oss som utför dessa. 

Vi var medvetna om att valet av förskolor och förskollärare i närheten av våra hem 
(bekvämlighetsurval) skulle kunna påverka datainsamlingen på olika sätt. Kommunerna skiljer sig 
mycket åt; geografisk placering, befolkning, klimat osv. Vår upplevelse är dock att detta inte 
påverkade trovärdigheten och den empiri som ligger till grund för resultatet i denna studie.  

Redan innan vi påbörjade intervjuerna var vi medvetna om att vi eventuellt skulle genomföra fler 
än sex stycken intervjuer. Genom att analysera varje intervju parallellt med insamlandet av data 
kunde vi se att vissa svar var återkommande och vi kunde börja kategorisera förskollärarnas avsikter 
vid planeringen av verksamheternas pedagogiska miljöer. Dett agår i linje med det Ahrne och 
Svensson (2015) skriver om att uppnå mättnad. Denna upplevelse av mättnad, samt den tid vi hade på 
oss att skriva denna uppsats, gjorde att vi tog beslutet att sex intervjuer var tillräckligt. Eventuellt 
skulle ytterligare svarsalternativ och kategorier kunna ha framkommit om fler intervjuer genomfördes 
alternativt om de utvalda förskolorna var mer utspridda över landet. Antalet intervjuer och 
förskolornas geografiska placeringar gör det svårt att generalisera resultatet, dvs. överförbarheten 
(Bryman, 2008) är låg. Vårat syfte med studien och semistrukturerade intervjuer var dock inte att 
uppnå ett generaliserbart resultat utan att få en mer djupgående inblick i förskollärares planering av 
den pedagogiska miljön och barnens inflytande över denna.  
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Vi anser att resultatet är pålitligt då det utgår ifrån respondenternas egna ord och citat. Vi har varit 
noga med att inte lägga in egna värderingar i empirin. Istället har vi försökt belysa förskollärarnas 
olika uppfattningar utan att lägga in egna antaganden i och/eller tolkningar av det som sades under 
intervjuerna. Förutfattade meningar kan dock vara svåra att lägga åt sidan då vi båda har erfarenhet 
från förskolans verksamhet och dess miljöer men vi har varit medvetna om detta och försökt vara så 
objektiva som möjligt under hela studiens gång (möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2008)). Vi 
har utgått ifrån detta för att nå så hög trovärdigheten och tillförlitligheten som möjligt i denna 
uppsats.  

Det blev inga bortfall i studien då samtliga sex intervjuer genomfördes som planerat.  
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Resultat 
 

Under denna del redovisas resultatet av vår analys. Resultatet presenteras i teman och kategorier 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet kommer vi även att skriva om barns 
användning av förskolans miljöer och material.  

Då vi, i denna studie, har intervjuat förskollärare ska samtliga citat och svar läsas, förstås och 
tolkas utifrån förskollärarens perspektiv och uppfattningar. Förskollärarnas namn är kodade och 
respondenterna benämns i texten nedan som Förskollärare 1 (F1), Förskollärare 2 (F2) och så vidare till 
och med Förskollärare 6 (F6). Förskollärare F2 och F5 arbetar i verksamheter med utepedagogik.  
 
 

Förskollärarens avsikter  
Vid analys och bearbetning av den insamlade datan visade det sig att vissa svar, som handlade om 

förskollärarens avsikter vid utformningen av den pedagogiska miljön, var återkommande. Den första 
kategorin handlar om rum i rummen, där förskollärarna berättade om utformningen och vilka avsikter 
de hade med denna typ av planering av den pedagogiska miljön. Det vi fann mest intressant att 
analysera var variationen i förskollärarnas uppfattningar om vad dessa rum i rummen bidrog med. 
Den andra kategorin i detta tema handlar om förskollärarnas försök att skapa inbjudande miljöer med 
tillgängligt material. 

 

Rum i rummen 

Ett svar som var återkommande då vi bad förskollärarna berätta om planeringen av verksamhetens 
pedagogiska miljö var att de hade försökt skapa rum i rummen. Flertalet förskollärare uttryckte att de 
arbetade i verksamheter där miljön var utformad på detta sett. Däremot hade de olika avsikter med, 
och uppfattningar om, vad dessa rum innebar för den pedagogiska miljön.  

 
Ja som jag sagt har vi har skapat ”rum-i-rummet” för att ljudnivån ska hållas nere. (F6) 

 
Sen har vi försökt skapa rum i rummet så att barnen ska få lite lugn och ro och leka i fred och kunna sitta 

tillsammans, utan att det blir, liksom, massa spring och att folk avbryter leken utav olika anledningar. (F3) 
 

Sen så har vi försökt göra rum i rummen. (…) Vi har möblerat om det för jag kände att barnen, vi fick inte till 
någon lugn lek, på det sättet vi pedagoger hade tänkt. (F1) 

 
 Dessa förskollärare nämner alla att de har utformat den pedagogiska innemiljön med rum i 
rummet/rummen. Samtidigt visar svaren att det finns en variation i avsikten med just dessa rum. F6 
uttrycker att avsikten är att ljudnivån ska hållas nere medan F3 istället försöker skapa en miljö där 
barnen ska få möjlighet att leka i lugn och ro. Den tredje förskolläraren (F1) uppfattade att barnen inte 
lekte på det sättet pedagogerna hade tänkt och skapade rum i rummen i ett försök att få till dessa 
lugna lekar.  



 
 

17 

 Ytterligare avsikter med denna typ av utformning av miljön, som framkom under intervjuerna 
med förskollärarna, var att skapa en lugn miljö, att undvika spring samt att minska risken för att 
barnen skulle bli störda i leken.  
 
 Resultatet är intressant då det visar att de avsikter som ligger till grund för en viss typ av 
utforming av förskolans miljöer, här med rum i rummen, kan skilja sig åt. Förskollärarna hade skilda 
uppfattning om vad dessa rum kunde bidra med i verksamheten. Några av förskollärarna uttryckte 
att de tänkte på barnen, dvs. barnens perspektiv, när det skapade rum i rummet. Att miljön skulle 
utformas så att barnen skulle få möjlighet att leka i lugn och ro och/eller inte bli störda i leken. Ett 
annat perspektiv, som framkom i analysen av intervjuerna, var istället pedagogernas uppfattning och 
önskan om att barnen skulle leka lugna lekar i innemiljön. I ett av fallen var avsikten med de lugna 
lekarna att förenkla för personalen vid raster. 
 

… och efter vilan så vill vi ha lugna lekar så att personalen ska kunna ta sina raster och så… 
  
 Att rum i rummen på olika sätt, och med olika avsikter, skulle bidra till en lugn miljö var dock 
återkommande när förskollärarna pratade om detta. En av förskollärarna (F6) berättade om en 
utbildning där de hade fått lära sig att lärmiljöer skulle utformas med rum i rummen för att skapa en 
lugn miljö. Det framkom dock inte om förskolläraren själv ansåg att en lugn miljö vara något att 
eftersträva.  
 Den variation i avsikter och syften, med utformningen av rum i rummet, som förskollärarna 
uttrycker, påvisar vikten av att reflektera över varför, hur och för vem dessa miljöer skapas. Enligt 
läroplanen för förskolan har barnen rätt till delaktighet och inflytande och barnens behov och 
intressen ska ligga till grund för utformningen av miljön (Skolverket, 2018). Även dessa riktlinjer är 
viktiga att ha kunskap om och ha med i arbetet med förskolans pedagogiska miljöer.  

De två förskollärarna som arbetade i förskoleverksamheter med uttalad utepedagogik var de enda 
respondenterna som inte pratade om rum i rummen. De nämnde heller ingenting om att försöka 
skapa lugna miljöer, hålla nere ljudnivån och/eller att undvika spring och störande moment. 
Utformningen av rum i rummen, med tillhörande avsikter, verkar alltså vara ett fenomen som främst 
hör ihop med den pedagogiska innemiljön.  

Det kan vara intressant att reflektera över varför det var just de två förskollärarna som arbetade 
med utepedagogik som inte pratade om, eller eftersträvade, att skapa lugna miljöer. En analys vi gör 
utifrån resultatet är att avsikten med att skapa rum i rummen och en lugn miljö kan bero på att just 
rummen, och akustiken inomhus, på grund av dess begränsade utrymme kan upplevas som mer 
”stökig” när barnen leker mer högljutt och eller mer fysiska lekar. Dessa lekar kanske inte ”får plats” i 
de rum som finns i förskolans verksamhet. Det intressanta blir då att reflektera över om det är den 
fastighet som förskolan/förskolorna inryms i som är för trånga för att kunna erbjuda barnen plats att 
springa, leka, hoppa och höja rösterna eller om det istället är just planeringen och utformningen av 
den pedagogiska innemiljön som bidrar till att dessa lekar upplevs som ”stökiga”. Ytterligare en 
aspekt att fundera över är om det är förskollärarna som önskar en lugn arbetsmiljö eller om det är 
barnen själva som har uttryckt att de vill kunna leka lugna lekar utan att bli störda.  

 
Resultatet i denna del av studien visar att förskollärarna skapar rum i rummen med olika avsikter 

och uppfattningar om vad det bidrar till i förskolans pedagogiska miljö.  
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Inbjudande miljöer och tillgängligt material  

Resultatet visar att flera förskollärare tänkte på att miljön skulle vara inbjudande och tillgänglig för 
barnen. Däremot hade de olika sätt att arbeta, och planera, den pedagogiska miljön för att uppnå just 
detta. En av förskollärarna beskrev sina intentioner med placering av material på följande sätt; 
 
Men sen ska det ju också vara lätt-tillgängligt så att dom kan spontant hoppa på det och även lite granna där att 

de här yngre barnen kan stå och se vad det äldre barnen håller på med… (F5) 
  
 En uppfattning om hur material kan placeras i förskolans miljö innebär således att barnen själva 
ska kunna välja om och när de vill använda detta materiale samt få inspiration och lära genom att se 
andra barn leka med materialet. Denna uppfattning om tillgängligt material ger barnen möjlighet att, 
utan påverkan från förskollärare och/eller andra vuxna, ta egna initiativ och utforska materialet. 
Genom att låta materialet vara lätt-tillgängligt skapar denna förskollärares uppfattning möjligheter för 
barnen att själva välja och ha ett visst inflytande över var, när, hur och vilket material de vill leka med 
och/eller utforska. Barnen blir, tack vare materialets placering, oberoende av förskolläraren i leken 
med det material som är tillgängligt. 

En av de andra förskollärarna var av en annan uppfattning och uttryckte istället att mindre 
material skulle göra miljön mer inbjudande för barnen;  
 
Det är viktigt att det ser inbjudande ut så och vi är noga med att inte ha för mycket material framme åt gången, 
det är bättre att ha lite och byta ut då och då. Det är även viktigt att miljön är tydlig så det blir lätt för barnen 

att städa och lägga sakerna på rätt plats, (F4) 
 
Denne förskollärare berättade vidare att det var pedagogerna på förskolan som bestämde när 

material skulle bytas ut. Detta gjordes antingen vid personalens planeringsdagar eller då pedagogerna 
såg att barnen inte använde material längre.  
 Det är intressant att se skillnaden i hur dessa två förskollärare har valt att planera miljön och 
materialet för att, utifrån förskollärarens perspektiv, skapa en inbjudande och tillgänglig miljö för 
barnen. Förskollärarna har liknande avsikter men deras uppfattning om vad barnen behöver skiljer 
sig.  
 Den andra förskolläraren uttrycker ytterligare en avsikt i samband med att inte ha för mycket 
material framme åt gången och det är att miljön ska vara tydlig för barnen. Uppfattningen som ligger 
till grund för detta är att en tydlig miljö gör det lättare för barnen att städa och att lägga saker på rätt 
plats.   
 Även här visar resultatet att det finns skilda uppfattningar som handlar om utformningen av den 
pedagogiska miljön. Denna gång i samband med hur material ska användas och placeras i förskolan 
verksamhet. Återigen visar denna variation på hur viktigt det är att reflektera över vems intressen och 
behov som ligger till grund för, och tillgodoses, då material placeras ut, och görs tillgänglig för 
barnen, i förskolans verksamhet.   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi i detta tema se att rum i rummen är en pedagogisk miljö som finns 
utformad på flera förskolor i Sverige. Däremot har förskollärarna olika avsikter med, och 
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uppfattningra om, dessa rum och vad det innebär för både barnen och verksamheten. Det fanns även 
en variation i uppfattningen om hur material skulle placeras och göras tillgängligt för barnen i 
förskolan. 
 
 

Barnens inflytande och delaktighet  
I detta tema presenteras olika uppfattningar och tillvägagångssätt kring hur barn kan vara 

delaktiga och ha inflytande över förskolans pedagogiska miljöer. Temat är uppdelat i två kategorier; 
Barns behov och intressen samt Förändringar i miljön efter barns önskningar. I den första kategorin är det 
förskollärarnas tolkning av barns behov och intressen som ligger till grund för utformningen av 
miljön medan vi i den andra kategorin lyfter exempel där förskollärarna har lyssnat till barnens 
önskningar, och fysiska handlingar, vilket i sin tur har lett till en förändring, och/eller anpassning, av 
verksamhetens pedagogiska miljö.  
 

Barnens behov och intressen  

Samtliga förskollärare, som medverkat i denna studie, uttryckte att de försöker se till barnens 
behov och intressen när de planerar verksamhetens pedagogiska miljö. Exempelvis så berättade en av 
respondenterna att de hade sett att barnen tyckte mycket om att måla och rita, vilket i sin tur ledde till 
att de hade skapat en stor yta, ”det största bordet”, för dessa aktiviteter. Samma respondent utgick 
ifrån barnens behov av motoriska utmaningar när hen valde vilka platser de skulle besöka i skogen.  

En annan förskollärare skapade miljöer utifrån vad barnen var intresserade av; 
 

… eftersom det nu har varit lite mer intresse för bokstäver och siffror så har vi nu gjort lite mer sånna miljöer. 
(F5)  

 
I resultatet av denna studie uttrycker samtliga förskollärare att de försöker se, läsa av och/eller vara 

lyhörda till barnens behov och intressen när det utformar den pedagogiska miljön. 
 

Jag försöker se vad barnen gör och vad de behöver. (F1) 
 

Så att det är ju vi pedagoger som ansvarar för miljön och utformandet men vi försöker vara lyhörda till 
barnens önskemål och intressen. (F2) 

 
… det är mer innemiljön som vi pedagoger på avdelningen försöker forma och få fram material som passar 

barngruppen som vi har just nu, utifrån deras behov och intressen som vi läser av.(F3) 
 
 Det finns alltså flera olika tillvägagångssätt att utgå ifrån barns behov och intressen vid planering 
av förskolans pedagogiska miljöer och material. Att se och läsa av barnen i deras lek samt att vara 
lyhörd var två olika metoder. Förskollärarna försöker avläsa och tolka barnens behov och intressen 
och utforma miljön därefter. (…)  
 En av förskollärarna uttryckte att barnens ålder kunde påverka vilka behov och intressen barnen 
själva kunde ge uttryck åt.  
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Det är svårt också för våra barn är ju 3-4 år. Och där är det ju ofta ibland att de kanske inte riktigt vet heller vad 

de behöver. (F1) 
 
 När vi läser detta citat reflekterar vi över hur förskollärares uppfattningar och barnsyn kan 
påverkar på vilket sätt barnens ges möjlighet och rätt till inflytande. Alla barn har rätt till delaktighet 
och inflytande och deras behov och intressen ska ligga till grund för utformningen av förskolans miljö 
(Skolverket, 2018). Det innebär att man i förskolan behöver skapa möjligheter för samtliga barn, 
oavsett ålder, att uttrycka sina behov och intressen. Även i denna del av resultatet kan vi se att 
förskollärarna har olika uppfattningar om hur de går till väga för att utforma förskolans pedagogiska 
miljö. Denna gång när det kommer till barnen, och att låta barnens behov och intressen, ligga till 
grund för utformningen av miljön.  
 

Förändring av miljön utifrån barnens önskningar   

 Hälften av förskollärarna i denna studie berättar om situationer där de har lyssnat till barnens 
önskningar och därefter planerat och förändrat den pedagogiska miljön för att möta barnens 
önskemål. En av förskollärarna berättar om barnmöten där barnen har haft möjlighet att just önska 
olika saker. Förskolläraren uttrycker dock, i samma mening, att dessa barnmöten inte har förekommit 
så ofta och att det ibland kan vara svårt att uppfylla barnens önskningar. När vi ber förskolläraren om 
ett exempel där barnen, genom sina önskningar, har varit med och påverkat den pedagogiska miljön 
har hen lite svårt att komma på något.  
 
Böcker tror jag, dom hade någon myshörna. Det kom upp på ett barnmöte och det har vi kunnat ordna. Det har 

vi två nu, en för de mindre och en för de stora med en soffa. (F5) 
 
 Förskolläraren pratar om att det kan vara svårt att uppfylla barnens önskningar då de måste ta 
hänsyn till de förutsättningar som finns. På en av de andra förskolorna berättar förskolläraren att 
barnen, vid flera tillfällen, hade önskat sig gungor, men att det varken fanns plats eller möjlighet, dvs. 
förutsättningar för, att installera dessa på gården. Här fann personalen på förskolan dock en annan 
lösning för att möta barnens önskemål; 
 
Gungor har de önskat mycket och länge men där har vi inte plats och inte möjlighet. Vi skapar gungor i skogen 

då istället så då lyssnar vi ju ändå på ett visst sätt och tar med oss rep och så hittar vi pinnar i skogen och skapar 
gungor därute. Så det är ju ändå ett sätt fär barnen att få vara delaktiga tänker jag. (F2) 

 
 Att skapa gungor i skogen blir här ett sätt för pedagogerna att möta barnens önskemål och anpassa 
dessa utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten.  
 Ytterligare en förskollärare berättar om två tillfällen där pedagogerna, på hens avdelning, har varit 
lyhörda till barnens önskningar och förändrat den pedagogiska miljön och förhållningssätt/-regler 
kring materialet därefter. Vid det första tillfället handlade det om att barnen sa att de inte ville plocka 
undan och städa bort sin lek och/eller sitt skapande när det var dags att avsluta, pga. olika 
omständigheter. Detta resulterade i att barnen på avdelningen, utifrån sitt önskemål, nu får 
spara/pausa en lek eller ett skapande och låta det stå framme. Detta för att senare kunna fortsätta 
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och/eller avsluta på barnens egna villkor. Det andra exemplet handlade om att flytta löst material 
mellan rummen. Något som barnen tidigare inte fick göra. 
 

Dom flyttar även material från ett rum till ett annat vilket vi i början sa nej till men upptäckte att barnen 
behövde material på andra ställen för att gå vidare i sin lek och sitt utforskande så att där fick vi som pedagoger 

backa och tänka till en extra gång att, här har barnen ett behov och då får vi tänka om. (F3) 
 
 De resultat, kring barns önskningar, som vi hittills har presenterat har utgått från att pedagoger 
och förskollärare har varit lyhörda till barns ”fria” önskningar och handlingar och förändrat miljön 
därefter. Nedan kommer ett citat som istället handlar om att låta barnen välja mellan aktiviteter som 
förskollärarna har valt ut; 
 
… och efter vilan så vill vi ha lugna lekar så att personalen ska kunna ta sina raster och så, då får barnen själva 

vara med och bestämma vilka aktiviteter de vill ha och välja på när de kommer ut från vilan. Och vi har 
bildstödskort faktiskt med aktiviteterna på som man får välja. Och då sätter jag upp dom på vår samlingstavla. 

Play Doh, rita, bygga och så. (F1) 
 
 Förskollärarens uttrycker att barnen får vara med och bestämma vilka aktiviteter de vill ha efter 
vilan när de får välja mellan, av pedagogerna redan utvalda, aktiviteter på bildstödskort. Detta visar 
att det finns flera olika uppfattningar om, tillvägagångssätt och nivåer av hur barn kan påverka 
utformningen av förskolans pedagogiska miljöer och material utifrån önskningar och val. Det barnen 
uttrycker i önskningar och fysiska handlingar kan påverka miljön mer eller mindre beroende på de 
förutsättningar som råder. Vilket i sin tur påverkar i vilken utsträckning barnens rätt till delaktighet 
och inflytande över utformningen av miljön tillmötesgås. Det ena, att låta barnen välja material, 
behöver dock inte utesluta det andra, att lyssna och möta barnens önskningar om exempelvis 
myshörnor och gungor.    
 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi i detta tema se att samtliga förskollärare, i denna studie, försöker se, 
avläsa och vara lyhörda inför barnens intressen och behov vid planeringen av den pedagogiska 
miljön. Resultatet visar att det finns flera tillvägagångssätt för att försöka utgå ifrån barnens 
perspektiv och på så sätt ge dem möjlighet till inflytande, och delaktighet, över verksamhetens miljö 
och material. Samtidigt kan förskollärarens barnsyn och barnens ålder påverka barns möjligheter till 
inflytande.  

Slutligen presenterades exempel, från respektive förskollärares verksamhet, där barnens 
önskningar visade sig i utformningen och/eller anpassningen av miljö och material. 
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Förutsättningar som kan påverka barns inflytande   
 
 Under intervjuerna med förskollärare framkom det att pedagogerna har flera bakomliggande 
faktorer och omständigheter att ta hänsyn till då de planerar miljön. Det är inte enbart förskollärarnas 
avsikter och barnens eventuella inflytande som påverkar hur den pedagogiska miljön utformas. 
 Tidigare i resultatdelen har vi skrivit om att barnens önskningar ibland kan vara svåra att 
tillmötesgå på grund av de förutsättningar som finns, alternativt inte finns. I detta sista kapitel, under 
resultatdelen, presenterar vi övriga faktorer som kan påverka förskollärarna avsikter och 
förutsättningar då de planerar och utformar miljön på respektive förskola. 
 

• Kemikaliefria förskolor 
• Könsneutrala miljöer och material 
• Barn med särskilda behov (döv) 
• Ekonomi  
• Plats-tillgång 
• Fastighetsägarens regler 

 
  Detta visar att förskollärare, vid planering och utformning av förskolans pedagogiska miljö, måste 
anpassa sig efter de förutsättningar och riktlinjer som finns i respektive verksamhet. Några förskolor 
strävar efter att att bli kemikaliefria förskolor och rensar och planerar miljö och material därefter. En 
annan förskollärare berättade med stort engagemang om deras avsikt att skapa könsneutrala miljöer 
och att genusperspektivet har legat till grund för utformingen av hela deras innemiljö. Samtidigt fanns 
det på en av förskolorna ett barn med hörselnedsättning vilket innebar att miljön var kraftigt 
anpassad för att underlätta för just detta barn. 
 

… ett av barnen är helt döv och har hörselapparat vilket gör att vi försöker underlätta för det barnet så mycket 
som möjligt. Vi har akustikplattor i tak och på väggar och inreder med mycket mjuka material för att minska 

buller och hög ljudnivå. (F4) 
 

Även ekonomiska förutsättningar, platstillgång respektive platsbrist, säkerhetsrisker samt 
fastighetsägarens regler och bestämmelser är faktorer som förskollärarna i denna studie uttrycker att 
de måste anpassa verksamhetens pedagogiska miljö, och barns inflytande över densamme, utifrån. 
 
 

Barnens användning av förskolans miljöer och material 
 
Ett tema som återkom, under analysen av intervjuerna, var att flera av förskollärarna upplevde att 

barnen använde sig av verksamhetens miljöer, och dess material, på ett annat sätt än vad 
förskollärarna hade föreställt sig. Det som gör detta resultat intressant i förhållande till studiens syfte 
är att förskollärarnas avsikter med den miljö de planerar för barnen inte alltid stämmer överrens med 
hur barnen nyttjar densamma. Med kunskap om detta blir det ännu viktigare att hitta funktionella 
tillvägagångssätt och metoder för att ge barnen möjlighet till reellt inflytande över utformningen av 
miljön. Att som pedagog vara medveten om att barnen använder material och miljöer, på ett sätt som 
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vi vuxna knappt kan föreställa oss, skulle kunna bjuda in till samtal och diskussioner, barn och 
pedagoger emellan, som innebär att barns rätt till inflytande över miljöns utformning uppfylls. 
 

… barnen hittar ju oändliga möjligheter att leka och använda det rummet till olika saker. (F2) 
 
Det som är intressant att se det är hur barnen använder dom olika rummen, kanske inte alltid på det sättet som 

vi har tänkt. Dom flyttar även material från ett rum till ett annat… (F3) 
  
 En av förskollärarna uttrycker att det ofta blir så att pedagogerna tänker utifrån sitt när de planerar 
och utformar förskolans pedagogiska miljö, men att barnen sedan leker något annat utifrån de 
förutsättningar som de blir erbjudna. 
 Slutligen uttrycker en av förskollärarna att barnen använder material på ett annat sätt än vad 
pedagogerna har föreställt sig och tillägger; 
 

... det blir inflytande över hur de väljer att jobba med materialet. 
 
 

Slutsatser  
Här presenteras en sammanfattning av resultatet utifrån studiens tre frågeställningar. 

 
Vilka avsikter har förskollärare med förskolans pedagogiska miljöer? 
 Flera av förskollärarna, i denna studie, utformar innemiljöerna på sina respektive förskolor med 
rum i rummen. Däremot har förskollärarna olika avsikter med, och uppfattningar om, vad denna 
utformning av miljön kan erbjuda. Att barnen ska kunna leka utan att bli störda, att ljudnivån hålls 
nere och undvika spring är några av förskollärarnas intentionern som lyfts fram i resultatet. 
Ytterligare en avsikt med är att barnen leker lugna lekar då det är dags för personalen att ta sina 
raster.  
  Att skapa inbjudande miljöer uppfattades som viktigt för flera av förskollärarna. Däremot fanns 
det olika synsätt även på hur detta skulle uppfyllas. En av förskollärarna ville att det pedagogiska 
materialet skulle vara tillgängligt för barnen att själva utforska, medan en annan var noga med att inte 
presentera för mycket material åt gången. 
 
På vilket sett, anser förskollärare, att barn har inflytande över utformningen av förskolans pedagogiska miljöer? 
 Genom att se och avläsa barnen samt att vara lyhörda till barnens behov och intressen anser 
förskollärarna att barnen får inflytande över utformningen av verksamheternas pedagogiska miljö. En 
av förskollärarna hade en önskan om att ha fler ”barnmöten” där personalen kunde ta del av barnens 
tankar och eventuellt utforma och förändra förskolans miljö därefter. En annan förskollärare hade 
omskapat miljön, och reglerna kring det lösa materialet, för att tillmötesgå de behov som barnen hade 
uttryckt, både verbalt och med fysiska handlingar. 
 
Vilka förutsättningar, har förskollärarna, att planerar och utforma verksamhetens pedagogiska miljöer utifrån 
barns inflytande?  
 Förskollärarna har flera faktorer att förhålla sig till när de planerar förskoleverksamhetens 
pedagogiska miljö. De utgår från de förutsättningar som finns på respektive förskola såsom ekonomi, 
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fastighetsägarens bestämmelser och plats-tillgång. Därtill behöver några av förskollärarna anpassa 
den pedagogiska miljön med hänsyn till barn med särskilda behov (döv) samt strävan efter att erbjuda 
en kemikaliefri förskola. En av förskollärarna utgick ifrån att skapa könsneutrala miljöer och material 
när hen planerade och utformade innemiljön på sin avdelning.  
 Med utgångspunkt i dessa faktorer och förutsättningar planerar samtliga förskollärare, som 
medverkat i denna studie, den pedagogiska miljön utefter barnens behov och intressen.  
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att ta del förskollärares uppfattningar om utformningen av förskolans 
pedagogiska miljöer, samt på vilket sätt de anser att barn har inflytande över dessa. Vi har i 
inledningen av detta arbete redogjort för barns rätt till delaktighet och inflytande vid utformningen av 
förskolans miljö (Skolverket 2018) samt presenterat problemområdet som innebär att det är de vuxna 
som skapar de pedagogiska miljöerna som barnen i förskolan lär och utvecklas i (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2007).  

Vi kommer i denna diskussionsdel att diskutera förskollärarnas uppfattningar i förhållande till 
tidigare forskning och kunskaper inom problemområdet.  
 

Av vem? För vem? 
Något som var återkommande i resultatet av denna studie var att det fanns en variation i hur 

förskollärarna planerade och uppfattade förskolans pedagogiska miljö. Flera förskollärare arbetade i 
verksamheter med rum i rummen, men avsikten med dessa rum visade på stor variation. En avsikt 
var exempelvis att hålla nere ljudnivån, medan en annan uppfattning var att det kunde bidra till att 
barnen fick leka utan att bli störda. Förskollärarna hade även olika uppfattning om materialets 
placering i förskolans miljö, tillgängligt för barnen respektive lite material åt gången. Samtliga 
förskollärare som medverkade i denna studie uttryckte att de utgick från barnens behov och intressen 
när de planerade och utformade den pedagogiska miljön. Återigen skiljde sig förskollärarnas 
uppfattning om hur och på vilket sätt de utgick ifrån barnen. Dessa variationer visar att förskollärare 
kan ha liknande avsikter och intentioner med utformningen av miljön, men att det finns olika sätt 
arbeta för att uppnå dessa. I resultatdelen har vi flera gånger lyft vikten av att reflektera över den 
pedagogiska miljön och utformningen av denna. Att som förskollärare stanna upp och reflektera över 
var, hur och varför miljön är utformad som den är och vad som ligger till grund för detta. Ytterligare 
en reflektion som blir viktig är för vem är miljön utformad. Eggen Børve och Børve (2016) skriver i sin 
forskning om vikten av att förskollärare reflekterar över den pedagogiska miljön och utformningen av 
denna. Forskarna skriver också att det är pedagogens ansvar att se till så att det är barnens behov och 
intressen som ligger till grund för utformningen av miljö.  

 

Barns behov och intressen 

Resultatet i denna studie visar att samtliga förskollärare är av uppfattningen att de utgår från 
barnens behov och intresse när det utformar miljön. Denna uppfattning går i linje med både det Eggen 
Børve och Børve (2016) skriver i sin forskning och de riktlinjer som finns i läroplanen om att barns 
behov och intressen ska ligga till grund för utformningen av förskolans miljö (Skolverket, 2018).  

Resultatet, i denna studie, visar även att förskollärarna har olika tillvägagångssätt att försöka 
avläsa och tolka dessa behov och intressen för att på så sätt närma sig barnens perspektiv och utforma 
miljön därefter. Eriksson Bergström (2013) skriver i sin avhandling att om pedagogerna skapar miljöer 
i verksamheten utifrån barns perspektiv, kan barnen bli mer utmanande och finna lärande i dessa 
miljöer. Förskollärarnas avsikter att utgå från barns behov och intressen kan bidra till att de 
pedagogiska miljöerna utformas efter barnens perspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 
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visar i sin forskning att det finns en viss problematik då det är de vuxna som skapar de miljöer som 
barnen möter i förskolan. Forskarna menar att miljöerna skapas av vuxna, för barn. Denna kunskap 
samt de resultat om förskollärarnas olika uppfattningar och avsikter med utformningen av miljön, 
som framkommit i denna studie, belyser återigen vikten av att vuxna/förskollärare reflekterar över för 
vem de skapar miljöerna i förskolan, samt om barn är delaktiga och har inflytande i processen.  

 

Material och miljö 

Resultatet i denna studie visade att det fanns olika uppfattningar om hur förskolans material skulle 
finnas tillgängligt för barnen. Eggen Børve och Børve (2016) kommer i sin forskning fram till att 
pedagogens förståelse för hur material och miljö påverkar barns fria lek har en signifikant inverkan på 
barnens lek-villkor. De skriver också om hur miljön och materialet kan bjuda in till lek samt utmana 
och utveckla barns kognitiva och sociala förmågor. Förskollärare som utformar miljöer och material 
utifrån barnens perspektiv kan således även, genom miljön, utmana och utveckla barnens förmågor. 
Detta visar att den miljö och det material som barnen möter i förskolan har stor inverkan på barnens 
lek-villkor och möjligheter till lärande. De olika uppfattningarna om hur material används och 
placeras, som framkom i denna studie, påvisar att det finns olika synsätt, utifrån förskollärarens 
perspektiv, på vad barnen behöver. För att ytterligare närma sig barnens perspektiv behöver barnen få 
möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över materialets placering och miljöns utformning. 
Något som enligt tidigare forskning har visat sig ha en signifikant inverkan på barnens lek-villkor, 
samt att barnen blir mer utmanade och finner mer lärande i dessa miljöer. 

 

Barns inflytande 

Johansson & Pramling Samuelssons (2007) beskriver vikten av att barnen får vara med och 
förändra de miljöer de möter i förskolan. Vidare visar deras forskning att det främst är materialet 
barnen möter som de har möjlighet att förändra, dvs. inte utformningen av miljön. Detta går att likna 
vid det Arnér och Tellgren (2006) skriver i sin forskning om skillnaden mellan delaktighet och 
inflytande. Barnen får möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör material men har inte inflytande 
i planeringen och utformningen av miljön. I resultatet av denna studie framkom det att några 
förskollärare hade förändrat reglerna kring, och placering av, material utifrån barnens önskningar och 
fysiska handlingar. En annan förskollärare hade tagit med sig material ut i skogen för att bygga 
gungor då barnen vid flera tillfällen hade uttryckt att de villa ha gungor på förskolan. Detta får att 
likna vid det Johansson och Pramling Samuelssons (2007) skriver om att barnen har möjlighet att 
påverka och förändra materialet i förskolans verksamhet men inte utformningen av miljön.  

I bakgrunden presenteras forskning där pedagoger, tillsammans med barnen, prövade sig fram vid 
utformningen av miljön. Pedagogerna tog hjälp av barnen och utvärderade om dessa miljöer främjade 
barns lek (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Även Sandberg och Eriksson såg i sin forskning liknande 
tillvägagångssätt. Förskollärarna utformade miljöer i samspel med barnen och var därefter noga med 
att se om barnen lekte i de miljöer som de tillsammans hade arbetat fram. Förskollärarna skapade 
även miljöer efter barnens handlingar i de miljöer som redan var uppbyggda (Sandberg & Eriksson, 
2010). Enligt Arnér och Tellgrens (2006) beskrivning av skillnaden mellan delaktighet och inflytande 
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visar pedagogerna och förskollärarna här exempel på hur de försöker ge barnen inflytande över 
utformningen av miljön. 

I resultatet av denna studie uttryckte en av förskollärarna att det tidigare fanns en regel att inte 
flytta material mellan rummen men att denna regel reviderades då barnen uttryckte, både verbalt och 
med fysiska handlingar, att de hade ett behov att ta med sig materialet mellan rummen. Barnens 
handlingar påverkade, tack vare förskollärarens lyhördhet, således det förhållningssätt som fanns till 
material och miljö på avdelningen. En annan förskollärare berättade om barnmöten där barnen hade 
möjlighet att komma med önskningar som handlade om förskolans verksamhet. Vid ett av dessa 
möten hade barnens önskningar legat till grund för utformningen av miljön då en myshörna byggdes 
upp. Förskollärarna har uppmärksammat barnens behov och intressen, i den vardagliga 
verksamheten samt genom att erbjuda barnmöten, och därefter ansvarat för att barnens åsikter har 
påverkat utformningen av miljön. Detta går att jämföra med det Arnér och Tellgren (2006) kommer 
fram till i sin forskning om att det är pedagogernas ansvar att se till så att barnens åsikter och tankar 
blir hörda. Även Johansson och Pramling Samuelssons (2007) skriver i sin forskning att det är 
pedagogernas ansvar att se vilka miljöer barnen efterfrågar i verksamheten och beskriver även vikten 
av att låta barnen vara delaktiga och påverka utformningen av miljön.  

 

Barnsyn 

En del av resultatet i denna studie visar hur förskollärares barnsyn kan påverkar barnens möjlighet 
och rätt till inflytande. En av förskollärarna uttrycker att 3-4 åringar kanske inte vet vad de behöver. 
Tidigare forskning visar dock att småbarn kan ha inflytande över förskolans miljö och verksamhet. 
Hildén (2016) beskriver i sin forskning att kompetenta pedagoger är viktigt för att småbarns rätt till 
inflytande, över förskolans verksamhet, ska tillgodoses. Sandberg och Erikssons (2010) forskning visar 
att förskollärare, med hjälp av barnens kroppsspråk och fysiska handlingar, kan avläsa om 
verksamhetens miljö tilltalar barnen. Detta skapar möjlighet för barn som inte kan uttrycka sig verbalt 
att vara delaktiga och ha inflytande över utformningen av den pedagogiska miljön. 

 

Barns användning av förskolans miljöer 

Eriksson Bergström (2013) skriver i sin avhandling att de miljöer som pedagogerna skapar utifrån 
barnens intressen ofta används och tolkas på ett annat, mer kreativt sätt, av barnen. Detta bekräftas av 
resultatet i denna studie då flera av förskollärarna uttryckte att barnen nyttjade förskolans miljöer, och 
material, på ett annat sätt än de hade förväntat sig. Detta resultat visar svårigheten i att, utifrån ett 
vuxet perspektiv, försöka skapa pedagogiska miljöer för barn i förskolan.  Om vi som förskollärare ser 
att ett barn, alternativt barngruppen, har ett behov av att arbeta med motorik kan det vara bra att låta 
barnen ha inflytande över hur de vill och kan utmana sin motoriska förmåga. Resultatet belyser vikten 
av att, i enlighet med förskolans läroplan, låta barnen vara delaktiga och ha inflytande över 
utformningen av miljön. 
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Slutsatser 
 Resultatet i denna studie visar att samtliga förskollärare är av uppfattningen att de utgår från 
barnens behov och intressen när de utformar förskolans pedagogiska miljö. Detta går i linje med det 
som står skrivet i läroplanen för förskolan om att barns behov och intressen ska ligga till grund för 
utformningen av miljön (Skolverket, 2018). I läroplanen står det även att barn har rätt till delaktighet 
och inflytande över miljön. Resultatet visar att förskollärarna har olika avsikter och uppfattningar om 
hur miljön utformas för att möta barnens behov och intressen, samt hur material ska placeras för att 
upplevas som inbjudande och tillgängligt för barnen. På flera av förskolorna var miljön utformad med 
rum i rummen, men även här fanns det en tydlig variation kring avsikten med dessa rum. De olika 
uppfattningar om vad och hur förskolans pedagogiska miljö utformas belyser vikten av att reflektera 
för vem dessa miljöer planeras och på vilket sätt barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande.  
 
 

Framtida studier 
Vi har i denna studie inriktat oss på förskollärarna avsikter och utgångspunkter vid utformningen 

av förskolans pedagogiska miljö. En intressant framtida studie skulle vara att undersöka barnens 
perspektiv på den miljö de vistas i under verksamheten i förskolan, om de anser sig ha inflytande över 
denna och/eller hur de skulle vilja påverka och förändra den pedagogiska miljön. Detta skulle kunna 
resultera i ny kunskap kring om och hur utformningen av förskolans pedagogiska miljöer utgår från 
barnens behov och intressen.  

Genom att intervjua och observera barn i förskolans verksamhet skulle vi kunna få ytterligare ett 
perspektiv på om och hur barnen har inflytande över utformningen av förskolans miljö samt få svar 
på om barns rätt till inflytande över miljön (Skolverket, 2018) uppnås idag. För att få fram ny kunskap, 
i framtida studier, byter man således perspektiv och inriktar sig istället på att studera hur barnen 
skulle vilja utforma och planera den pedagogiska miljön i förskolan.   

Vi avslutar detta kapitel med ett citat, och en spännande tanke, som dök upp hos en av 
respondenterna i slutet av en intervju; 

 
Nu när jag tänker på vår innemiljö på vår avdelning så hade det varit roligt att gå runt i rummen och reflektera 

över hur barnen ser på rummen och lyssna på vad de berättar om vilka lekar och sånt som de leker i rummen. 
Kanske också hur de skulle vilja förändra eller flytta runt föremål och möbler. Det ska vi kanske prova. Undra 

hur de tänker! Det vi har märkt är ju att barnen inte använder rummen riktigt som vi har trott när vi har 
planerat och flyttat om. Spännande tanke. Det ska jag lyfta med mina kollegor. Barnen kanske har massa idéer. 

Haha. Du får komma tillbaka och ställa samma fråga om några veckor. Nu blev jag jättenyfiken på barnens 
tankar kring vår innemiljö. Det kanske kan bli nästa projekt som vi gör tillsammans. (F3) 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Berätta lite om den miljö barnen möter i verksamheten?  
 
Vad ligger till grund för utformandet av den pedagogiska miljön?  
 
Vem eller vilka är med och påverkar, alternativt har inflytande, över den pedagogiska miljön?  
 
Hur beskriver du en pedagogisk miljö?  
Följdfråga: Varför ser det ut på det sätt du beskriver det? 
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Bilaga 2 
 

Missiv  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Mittuniversitetets förskollärarprogram. Vi går sista terminen och är i full gång 
med att skriva vår c-uppsats. Ämnet vi har valt att skriva om är förskolans pedagogiska miljö utifrån 
förskollärares perspektiv. Vi vill därmed intervjua dig som är utbildad förskollärare och arbetar i 
verksamheten. Intervjun kommer att bestå av tre öppna frågor som vi hoppas leder till ett givande 
samtal. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta mellan 30–45 minuter. 
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 
att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun, och ditt deltagande, utan att 
förklara varför. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 
användas i forskningsändamål.   
 
 
Om ni kan tänka er att delta får ni gärna kontakta oss för att hitta en tid som passar er!   
 
 
Hoppas vi får träffa er! 
Med vänliga hälsningar 
Elin Lindström  
Ida Lindblom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


