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Abstrakt
Utifrån tidigare forskning kring barnens syn på lärmiljöerna i förskolan samt från våra egna
erfarenheter växte ett problemområde fram, det blev allt mer synligt att förskollärare försöker
närma sig ett barns perspektiv genom att lyssna in barnen kring mer triviala beslut i förskolan,
medan barnens perspektiv sällan står i fokus när det handlar om lärmiljöer och deras inflytande
i dem. Utifrån det här växte studiens syfte fram, vilket är att vi vill bidra med kunskap kring
barnens perspektiv om lärmiljöer i förskolan, genom att undersöka hur barnen samtalar om sina
egna dokumenterade fotografier. Det ledde oss fram till forskningsfrågan “Hur uppfattar
barnen sitt inflytande över förskolans lärmiljö?”. Vi har valt att utgå från en fenomenografisk
ansats, eftersom det är barnens uppfattningar av lärmiljöerna som ska träda fram. Insamlingen
av empirin har skett på två förskolor i södra Sverige och barnen är mellan fem och sex år.
Barnen fick ta egna fotografier på olika delar av verksamheten som vi samtalade kring
tillsammans utifrån en intervjuguide. Den insamlade empirin resulterade i tre olika
beskrivningskategorier: regler, avskildhet och mångsidighet samt hat och förskolans
otillräcklighet. Resultatet visar på varierande uppfattningar kring förskolans material samt
platser och det uppkommer uppfattningar av att lärmiljöerna på förskolan är vuxenstyrda.
Slutsatsen av det här blir att barn och förskollärare behöver finna ett samarbete sinsemellan när
det handlar om utformningen av förskolans lärmiljöer.

Nyckelord: Förskola, Barns perspektiv, Lärmiljöer, Inflytande, Uppfattningar, Variation.

Förord
Det här arbetet tar sin utgångspunkt i våra tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd
utbildning, där vi uppmärksammat lärmiljöernas utformning på förskolan. Det är en del av
förskollärarnas uppdrag att skapa stimulerande lärmiljöer som utgår från barnens perspektiv
(Skolverket, 2018). Lärmiljöer i den här studien refererar vi till förskolans innemiljö, såsom all
arkitektur, möblering och material på avdelningarna. Efter en tidigare genomförd
forskningsöversikt upptäckte vi att det finns en signifikant skillnad när det handlar om antalet
texter som berör ett barns perspektiv och ett vuxenperspektiv i lärmiljöerna, därför vill vi
tillägna vårt examensarbete till barnen i förskolan. Genom att ta del av barnens egna
uppfattningar om sin egen lärmiljö kommer vi synliggöra barnens röst, och eftersom det är
barnens uppfattningar om lärmiljön vi vill närma oss är en fenomenografisk ansats
framträdande för vår studie. Vi vill rikta ett stort TACK till de två förskolor, samt alla barn som
gjort vår studie möjlig. Vi vill även framföra ett stort TACK till våra handledare Carina
Stenberg och Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson för deras stora engagemang, tålamod och
konstruktiva kritik.

Arbetsfördelning
Under hela examensarbetets process har vi antingen träffats hemma hos varandra eller på
högskolans bibliotek. Vi har skrivit studien i Google Drive för att få en gemensam överblick
över vårt arbete och tillsammans har vi letat samt köpt nödvändig litteratur för att vårt arbete
skulle fortskrida. Vi har gemensamt haft ansvar över varje del, där vi båda har intagit olika
positioner gentemot arbetet, exempelvis har den ena läst litteratur högt och den andra har
transformerat om det till skrift. Båda har varit aktiva och närvarat vid varje seminarium samt
handledningstillfällen, både vid lärar- och lärarlösa tillfällen.
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1. Inledning
Från och med 1 januari 2020 blir barnkonventionen en svensk lag, vilket betyder att
myndigheter och domstolar har en skyldighet att sätta barnets rättigheter i fokus (UNICEF,
2009). Barnens rättigheter till inflytande i verksamheten behandlas i ett eget kapitel i förskolans
läroplan där det tas upp att barn i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
ta ansvar för bland annat miljön, samt att få uttrycka åsikter som kan påverka deras egna
situation

(Skolverket, 2018). Engdahl (2014) poängterar att barn som får möjlighet till

inflytande i förskolan formas till demokratiska medborgare som skapar en förståelse för de
rättigheter och skyldigheter som ingår i samhället. Westlund (2011) upplyser däremot de
påtagliga dilemman som finns i arbetet med barns inflytande i förskolan. Ett av de dilemman
som tas upp handlar om huruvida det är mer rättvist att ge barnen olika möjligheter till
inflytande utifrån deras personligheter och intressen, eller om det är mer rättvist att behandla
alla barn lika och ge dem samma möjligheter till inflytande. Samtidigt blir barn mer motiverade
till att lära sig, främja sina olika utvecklingsaspekter och utveckla kompetens för ett livslångt
lärande när de får chans till inflytande i utformningen av lärmiljön på förskolan (Cheung, Ling
& Leung, 2017). Granbom (2011) hävdar att miljön ses som en viktig aspekt för förskollärarna
att organisera, samtidigt betonar Qvarsell (2006) att även om förskollärarna vill barnens bästa
kan barnets perspektiv i förskolan försummas. Enligt Granbom (2011) styrs lärmiljöer i
förskolan av förskollärarna, eftersom lärmiljöerna är beroende av de idéer som förskollärarna
har kring den rådande barnsynen och de styrdokument som de ska förhålla sig till. Samtidigt
redovisar UNICEF (2009) att barnen har rätt till att uttrycka sina åsikter och tankar för att skapa
förändring i verksamheten.
Under förskollärarutbildningen har vi fått möjligheten att granska, vara kritiska mot och även
vid enstaka tillfällen själva fått utveckla lärmiljöerna i förskoleverksamheten. Utifrån det här
väcktes ett intresse hos oss kring hur barn uppfattar lärmiljöerna på förskolan som de vistas i
dagligen. Vi har utav egna erfarenheter samt utifrån den tidigare forskningen uppmärksammat
att det finns en signifikant skillnad mellan barnens och förskollärarnas röst kring lärmiljöns
utformning, där förskollärarna berättar om vad det är i lärmiljöerna som kan utmana barnen,
utan att barnen ges chansen att få dela med sig av sina idéer och tankar. Enligt Skolverket (2018)
ska förskolan vara en plats för alla barn, vilket kan problematiseras om barnen inte ges
möjlighet till inflytande över förskolans lärmiljö. I den här studien kommer där med barnens
röst träda fram, för att bidra med kunskap kring barns perspektiv.
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1.1 Syfte och forskningsfråga
Studiens syfte är att bidra med kunskap kring barnens perspektiv om lärmiljöer i förskolan,
genom att undersöka hur barnen samtalar om sina egna dokumenterade fotografier.
•

Hur uppfattar barnen sitt inflytande över förskolans lärmiljö?

2. Tidigare forskning
Här presenteras tidigare forskning som har relevans för vår studie, forskningen har delats upp i
tre teman. I första temat barns syn på lärmiljöer i förskolan samlas relevant forskning kring
barns uttalanden om hur de uppfattar förskolans lärmiljöer. I andra temat barns lärande,
inflytande och deras rättigheter samlas forskning kring förskollärarnas relation till läroplanen
och hur det här i sin tur påverkar förskollärarnas relation till barns inflytande och lärande. I
tredje temat att konstruera lärmiljöer i förskolan samlas den forskning som berör förskollärares
arbetssätt med att konstruera olika lärmiljöer på förskolan och hur det här i sin tur påverkar
barnen i förskolan.

2.1 Barns syn på lärmiljöer i förskolan
Ulrich (2004) förklarar att förskollärare ofta vet vilka platser barn föredrar men att de saknar
kunskap om de specifika fysiska egenskaperna platserna besitter och vad de faktiskt betyder för
barnen. Författaren förklarar att förskollärarnas bristande kunskap kring de fysiska
egenskaperna kan påverka valet av material som placeras i miljön negativt. Chen och Wang
(2018) utgår från barnintervjuer i sin studie för att synliggöra hur barnen resonerar kring
materialet i lärmiljön på förskolan. I det här fallet ser barnen materialet i lärmiljön som
intressant men även krångligt och vuxenanpassat. Den yngre barngruppen anser att materialet
är felplacerat, i det här fallet för högt upp för att barnen ska kunna avskilja tecken och dess
betydelse. Den äldre barngruppen har ett intryck av att materialet befinner sig på platser där
bara ett fåtal människor kan vistas, vilket i sin tur hindrar dem från att titta på eller använda
materialet (Chen & Wang, 2018). Ulrich (2004) betonar att negativa konsekvenser för barnet
kan uppstå om trängsel eller hög ljudnivå uppstår i förskolans primära lärmiljö. Trängsel och
höga ljudnivåer kan även skapa konsekvenser där barnen väljer att inte vistas och går därför
miste om de möjligheter som det rummet besitter (Eriksson Bergström, 2013). Författaren
redovisar vidare att barnen vill uppfylla de vuxnas förväntningar av miljön när de är
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närvarande, vilket resulterar att barnen leker fritt i de rum som erbjuder hög variation och där
de vuxna inte är närvarande, som exempelvis hallen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtlig forskning som vi har tagit del av i det här
kapitlet utgår från barnens syn på lärmiljöerna, vilket vi relaterar till barns perspektiv, som är
betydelsefullt i den här studien för att synliggöra barnens uppfattningar kring
lärmiljöerna. Vidare redovisas forskning inom förskolans riktlinjer och hur det i sin tur
påverkar förskollärarnas arbete med barnens inflytande i förskolan.

2.2 Barns lärande, inflytande och deras rättigheter
Enligt Skolverket (2018) ska barnen i förskolan ha ett reellt inflytande över verksamhetens
innehåll där barnens åsikter även ska ha en påverkan på verksamheten och hur den utformas.
Utifrån barnkonventionen har varje individuellt barn egna rättigheter och alla beslut som rör
det enskilda barnet ska beaktas ur deras bästa, där barnen även själva ska få uttrycka sin mening
och få den respekterad (UNICEF, 2009).
I en studie genomförd av Sheridan, Williams, Sandberg och Vourinen (2011) förklarar de
förskollärares perspektiv på barnens lärande i förhållande till läroplanen. I studien nämns
beskrivningar kring förskollärares delade meningar om att leda in barnen i ett visst lärande.
Förskollärarnas uppfattningar skilde sig från att anse sig “tvinga” barnen att agera inom något
som de själva inte hade intresse för och att leda in barnen i ett visst lärande som var viktigt för
barnen att ta del av. Den politiska styrningen och de olika riktlinjerna inom förskolan påverkar
förskollärarnas arbete i verksamheten och kan i sin tur även påverka hur barnen ska styras.
Thörner (2017) redovisar två olika strategier som går att tillgå när barn ska lära sig något,
“lockande modifiering” samt “efterföljande guidning”. “Lockande modifiering” är en strategi
där förskolläraren kan locka in barnet i ett visst lärande och på samma gång ge möjligheter för
barnet att få nya perspektiv på sin omvärld genom kommunikativ kunskap (Thörner, 2017).
Motsatsen till det här blir således “efterföljande guidning” där förskolläraren istället både kan
förändra sin planering samt förändra olika aktiviteter för att kunna nå barnens egna perspektiv
(Thörner, 2017). Dessa strategier kan möjliggöra hur barnens inflytande i förskolan kommer
till uttryck. Westlund (2011) förklarar i sin studie hur förskollärarna ger barnen möjlighet till
att få bestämma. Beslutstaganden som barnen ställs inför är att få välja aktivitet, välja böcker
till vilostunden samt hur många portioner mat de ska äta. Qvarsell (2011) förklarar i sin tur hur
3

barnens inflytande ofta regleras av det som förskollärarna tycker är mindre viktigt, såsom att få
välja mellan olika alternativ om vad som ska ätas till frukost. Samtidigt blir det här en fråga om
hur dessa val reglerar ett mer reellt inflytande av barnen i verksamheten. Ungerberg (2019) har
i sin studie undersökt vad ordet inflytande egentligen innebär och vad det innebär för ett barn i
förskolan. Författaren problematiserar även det faktum att barns inflytande ofta blir ur ett
barnperspektiv, eftersom förskollärarna själva väljer ut vad de anser att barnen klarar av att ha
inflytande över. Det kan dock uppstå konsekvenser för de barn som inte får träna på att ha
inflytande, vilket kan synliggöras genom att de saknar kunskaper kring hur de ska agera när
andra väl intresserar sig för deras åsikt (Ungerberg, 2019).
Alvestad och Sheridan (2015) beskriver att förskollärarna i deras studie har en öppen planering
där barnens intressen kommer före en mer målinriktad planering. Det betonas dock att
förskollärarna helt och hållet inte kan bortse från läroplansmålen, eftersom de målen har blivit
en stor del av förskollärarnas uppdrag och har en stor inverkan på hela verksamheten. Björklund
och Ahlskog-Björkman (2018) redovisar förskollärarnas skapande av tematiska arbeten där det
finns en strävan efter att barnens färdigheter och läroplansmålen ska sammanflätas. Det finns
en tendens till att barnens erfarenheter har en stor roll i hur de ska kunna utveckla ett, från
förskollärarnas håll, avsiktligt kunskapsområde.
Sammanfattningsvis framställs barnens inflytande i relation till läroplanen samt till
barnkonventionen. Det framgår att förskollärarna kan använda sig av olika strategier för att
antingen styra barnen eller planera sina aktiviteter efter barnen, där barnen även oftast ges
inflytande över triviala beslut om förskolans innehåll. Forskningen som vi har presenterat blir
viktig för studien, eftersom det finns en komplexitet mellan formuleringarna i läroplanen samt
vardagen på förskolan, vilket i föreliggande studier kan tolkas ge konsekvenser för hur
förskollärarna arbetar med barnens inflytande i förskolan. Vidare redovisas forskning kring hur
förskollärarna konstruerar lärmiljöer i förskolan för att utmana barnen men även för att
strukturera barngruppen.

2.3 Att konstruera lärmiljöer i förskolan
Cameron (2010) diskuterar strategier som förskollärare använder i de olika lärmiljöerna för att
barnen ska fungera tillsammans och enskilt, och hur det i sin tur påverkar deras kreativa
färdigheter. Cameron (2010) förklarar att förskollärarna i studien har lagt fokus på att materialet
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i miljöerna ska vara mångsidigt så att barnen ges möjlighet till att använda det på ett varierande
sätt. Eriksson Bergström (2013) hävdar dock att det krävs en skicklighet från barnens sida för
att kunna se vilka olika användningsområden ett visst material besitter. Det räcker inte att skapa
utrymme för mångsidigt material om barnen inte finner gemensamma tankar kring vad
materialet skulle användas till. Cameron (2010) belyser även förskollärarnas starka åsikter
kring att förskolemiljön ska vara som ett andra hem för barnen, och att det i sin tur kan
möjliggöra en trygghet mellan barn och förskollärare men även mellan barn och barn samt till
lärmiljöerna. Lärmiljön ska även vara organiserad på ett sätt som underlättar tillgängligheten
för barnen, exempelvis genom att allt material ska vara på samma höjd som barnen (Cameron,
2010).
Ferguson och Kuby (2015) hävdar att lärmiljöerna i en del fall påverkar vad barnen har tillgång
till att göra i dem. Författarna förklarar att förskollärarna i deras studie inte har några specifika
platser för materialet, och därmed får barnen även möjligheten att ta med sig materialet till olika
rum och använda det i olika sammanhang. Det framkommer även lösningar kring hur de små
rum som finns på förskolan kan inredas på olika sätt, exempelvis genom att sätta upp
avskärmningar och skapa små rum i rummet. Samtidigt behöver det inte endast vara
lärmiljöernas utformning som påverkar barnen, vilket Rosenqvist (2014) belyser när hen även
räknar in storleken på barngruppen. Den fysiska miljön beskrivs utifrån lokalernas och
barngruppens storlek och förskollärarna beskriver att de känner en begränsning kring vilka
aktiviteter och projekt som kan utföras, eftersom lokalerna inte är anpassade till de stora
barngrupper som är ett faktum i dagens förskolor (Rosenqvist, 2014). Författaren förklarar att
förskollärarna finner en svårighet i att dela upp barngrupperna och på samma gång låta barnen
vara koncentrerade i sin lek eller i de aktiviteter som förskollärarna planerar för dagen. Det
problematiseras även kring hur barngruppen skulle kunna bli indelad i olika grupper där varje
grupp skulle kunna ha tillgång till ett rum.
Eriksson Bergström (2013) hävdar att förskollärare har ett tankesätt där var sak har sin egna
plats och att lärmiljöernas små rum begränsar vad barnen har tillgång till att göra. Författaren
beskriver även att förskollärarna ser lärmiljön som ett verktyg där de kan organisera och
strukturera barngruppen för att undvika kaos. Lärmiljöerna har exempelvis olika regler i ateljén
som hindrar barnen till att skapa individuella variationer i olika uppgifter och dess utförande.
Samtidigt förklarar Edwards, Cline, Ganindi, Giacomelli, Giovannini och Galardini (2014) att
rum
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utforskningsmöjligheter. Studien visar exempel på att förskollärarna skapar regler kring vad för
slags lärande och utforskande som gäller för den specifika lärmiljön, vilket skapar
förutsättningar för barnen att själva välja vilket rum och samtidigt vilken aktivitet som de vill
hålla sig till just för den dagen. Som exempel har förskolan ett rum specificerat för
undersökning av kreativa material, ett rum som dekorerats som ett hus där barnen får chansen
till att spela rollspel, samt ett rum där barnen får möjlighet till att utforska ljus och skugga. Att
inreda rummen på det här sättet förklarar Edwards et al. (2014) gör barnen mer insatta i en viss
aktivitet och skapar mindre kaos i form av att barnen går runt och inte vet vad de ska aktivera
sig med. Det här kan även jämföras med Westlunds (2011) studie där barnen får möjlighet till
inflytande genom att ta egna initiativ men även genom de möjligheter som förskollärarna själva
skapar, förskollärarna tar därmed direkt hänsyn till barnens intressen när verksamheten
planeras. Ahrnér (2006) framför i sin studie att det finns förskollärare som känner en stark oro
när det handlar om att barnen ska ha ett större inflytande över verksamheten, eftersom några av
kollegorna anser att barnen fick bestämma för omfattande. Samtidigt förklarar Ahrnér (2006)
att barnens inflytande inte behöver införas direkt utan att det snarare handlar om en ständig
förändring där förskollärarna låter barnens röst framträda.
Det här kapitlet kan sammanfattas som en framställning av förskollärarnas förklaringar kring
förskolans lärmiljöer utifrån intervjuer, det vill säga hur deras utformning av lärmiljöerna
påverkar barnen på olika sätt samt ur observationer från författarnas perspektiv. Förskollärarnas
tankar och strategier kring lärmiljöernas uppbyggnad är betydelsefull för den här studien,
eftersom vi har som avsikt att belysa hur barnen erfar förskolans lärmiljö, lärmiljöer som skapas
av förskollärare och hur det i sin tur påverkar barnen.

2.4 Begreppsförklaring
Under det här kapitlet definieras studiens centrala begrepp barnperspektivet och barns
perspektiv, inflytande och dokumentation.

2.4.1 Barnperspektiv och barns perspektiv
Barnperspektivet tar sin utgångspunkt i vuxnas sätt att värna om och kunna förstå barn, tolka
deras intentioner och subjektivitet (Johansson & Samuelsson, 2003). Det vill säga att den vuxne
avser vad som är bäst för barnet, vilket även Engdahl (2014) beskriver som platser avsedda för
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barn. Ett barns perspektiv är däremot enligt Johansson och Samuelsson (2003) ett sätt att ge
utrymme för barnens idéer och synliggöra deras upplevelser, erfarenheter, intentioner och
känslor. Engdahl (2014) symboliserar barns perspektiv som barnens egna platser i miljön.
Barnperspektivet och barns perspektiv är två perspektiv som skapats för att ge förutsättningar
för barnens bästa (Johansson & Samuelsson, 2003). Vi tolkar att förskollärare antingen kan
närma sig ett barnperspektiv där de tror sig veta barnets bästa, eller närma sig barnens
perspektiv där de kan ta reda på vad barnen uppfattar är deras bästa, och därför blir båda
perspektiven relevanta för studien. Vi har dock som avsikt att närma oss ett barns perspektiv
eftersom metoden i studien är barnintervjuer. Vi behöver ha i åtanke att vi inte kommer förstå
barns perspektiv fullt ut, för i forskning kring barns perspektiv är barnen alltid underordnade
de vuxna, det är istället avgörande att respektera barnets samtycke och att lyssna på deras
åsikter (Johansson, 2003).

2.4.2 Inflytande
Inflytande i den här studien tar sin utgångspunkt i Ungerbergs (2019) förklaring av inflytande,
som möjliggör för individen att få uttrycka sin egen vilja eller uppfattning om något, vilket i
den här studien relateras till barnens uppfattningar av förskolans lärmiljö. Den här studiens
undersökningsmetod synliggör inte enbart barnens uppfattningar av lärmiljön, utan ger även
barnen möjlighet att få tala om sina personliga önskemål kring förskolans lärmiljö. Samtidigt
kan barns inflytande i verksamheten problematiseras, med det faktum att barnen oftast ges
inflytande över triviala beslut som egentligen inte påverkar förskolans utformning (Westlund,
2011;Qvarsell, 2011), och Skolverket (2018) hävdar att barnen ska ha ett reellt inflytande över
verksamhetens innehåll, vilket ligger till grund i utformningen av den här studiens
frågeställning.

2.4.3 Pedagogisk dokumentation
Elfström (2013) förklarar pedagogisk dokumentation som ett verktyg för förskollärarna att
kontrollera att barnen har förutsättningar att bli sitt allra bästa i förskolans lärmiljöer och att
förskollärarna kan förändra miljöerna efter barnen. Författaren förklarar att det är i den
pedagogiska dokumentationen som både förskollärarna och barnen får chansen att tillsammans
undersöka verksamheten och möjliggöra utveckling efter barnens egna perspektiv. Vi har i vår
studie som mål att närma oss ett barns perspektiv, och kommer därför i vår insamlingsmetod
7

av empirin använda oss av Rasmussens (1999) dokumentationsmetod där barnen själva får ta
fotografier på olika delar av verksamheten. I dialog med barnen används sedan fotografierna,
vilket framhäver barnens uppfattningar om lärmiljöerna (Rasmussen, 1999).

3. Vetenskapsteori
Här nedan följer en redogörelse kring vår valda teori och centrala begrepp lyfts fram.

3.1 Fenomenografisk ansats
Inom den fenomenografiska ansatsen ses människan som aktiv och gör världen meningsfull
genom sitt möte med denna. Den fenomenografiska ansatsen har sin grund i pedagogisk och
didaktisk forskning, och här studerar forskaren fenomen och företeelser. Dahlgren och
Johansson (2019) förklarar att fenomenografin har som syfte att beskriva människors förståelse
av fenomen i sin omvärld, vilket i vår studie är att beskriva barns förståelse av lärmiljöerna på
förskolan. En av utgångspunkterna i den fenomenografiska ansatsen är att det finns en variation
kring hur människor uppfattar olika fenomen i olika situationer och kärnan inom
undersökningen blir det uppfattade innehållet (Larsson, 2011). Det kan liknas med Dahlgren
och Johansson (2019) som förklarar att uppmärksamheten riktas mot de variationer i
uppfattningar som uppkommer och det är även där skillnaderna snarare än likheterna sätts i
fokus. En uppfattning inom fenomenografin är enligt Dahlgren och Johansson (2019) ett sätt
att förstå något, och genom att undersöka andras uppfattningar kommer det med stor
sannolikhet uppkomma varierande uttalanden kring samma fenomen. Det viktiga enligt Larsson
(2011) är att undersöka vilka olika uppfattningar som finns och beskriva dem, snarare än att se
till hur många av varje person som har samma uppfattning. Vidare förklarar Larsson (2011) att
variationer inom fenomenografin kan återfinnas i en rad olika situationer, och det är när
variationerna kan presenteras som underlag som reflektioner skapas. I analysarbetet av
uppfattningarna hävdar Larsson (2011) att variationen i de olika uppfattningarna är det som ska
vara i fokus. Uppfattningen gestaltas genom att olika skillnader i respondenternas utsagor
jämförs och utifrån kontrasten till andra uppfattningar kan den enskilda uppfattningens karaktär
framhävas. Genom att se till empirins variationer fördjupas även förståelsen av materialet,
eftersom materialet och reflektionerna konfronteras med varandra. Kärnan i variationerna är
jämförelsen mellan olika svar och reflektionerna blir således ett sätt att ständigt söka efter
likheter och skillnader i empirin (Larsson, 2011). Den ontologiska utgångspunkten inom
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fenomenografin grundar sig i att människan ses självklar i en redan existerande värld.
Människans självklarhet består av att hen alltid är inom ett visst perspektiv till världen, där
världen visar sig som en uppfattning för människan (Kroksmark, 2007). Det här kan styrkas i
relation till Marton (1981) som förklarar att människors uppfattningar och perspektiv till
världen är i ständig förändring, där människan relaterar sig själv till omvärlden.
Inom fenomenografin finns det fyra olika särdrag att ta hänsyn till. Det första särdraget innebär
att ansatsen tar sin utgångspunkt i andra ordningens perspektiv. Inom den fenomenografiska
ansatsen förekommer både första och andra ordningens perspektiv som förklarar skillnaden
mellan hur något är och hur något uppfattas vara (Marton, 1981). Första ordningens perspektiv
innebär att människan har ett sätt att se på världen utifrån forskarens intresse, i andra ordningens
perspektiv är det istället beskrivningar av hur andra personer uppfattar aspekter av världen som
är i fokus (Marton, 1981). Inom fenomenografin ses andra ordningens perspektiv som
utgångspunkt och blir alltså en jämförelse mellan olika människors uppfattningar av ett visst
fenomen (Marton, 1981). Vi kommer i vår studie utgå från andra ordningens perspektiv och
barnens uppfattningar av förskolans lärmiljöer kommer jämföras med varandra. Det andra
särdraget för ansatsen är att den empiriska grunden tar sin utgångspunkt i intervjuer med andra
människor (Larsson, 2011), i vår studie kommer vi analysera och beskriva vad barnen säger
under intervjuer. Det tredje särdraget inom fenomenografin är en strävan efter att finna
variation, att finna olika uppfattningar kring ett visst fenomen. Det fjärde särdraget är att
beskrivningskategorierna, som blir byggstenarna i vårt resultatkapitel, har en nära relation till
innehållet som beskrivs och förklarar skillnader i olika uppfattningar (Larsson, 2011).
Kategorierna skapas utifrån de grundläggande uppfattningarna som synliggörs i den
transkriberade empirin (Johansson 2009;Larsson, 2011). Johansson (2009) ställer sig däremot
frågan när forskaren egentligen kan vara säker på att arbetet har kategoriserats färdigt.
Författaren förklarar att det krävs en lång process av läsande och jämförande där
beskrivningskategorierna uppstår genom att leta efter meningsenheter och samband i de olika
utsagorna.

4. Metod
Under den här rubriken redogörs studiens urval, insamling av empiri, insamling av data utifrån
barnens perspektiv, transkribering, studiens tillförlitlighet, etiska ställningstaganden och
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analysprocess.

4.1 Urval
I studien ingick det två olika förskolor placerade i södra Sverige som vi hädanefter kommer
referera till förskola A och förskola B. Den insamlade empirin gjordes på en avdelning på
vardera förskola. Redan innan insamlingen av empirin fanns en medvetenhet om att det
insamlade materialet inte skulle tala för alla förskolor i hela Sverige, utan det resultat som
framställts genom studien är endast exempel på hur det kan se ut. Förskolorna var kända för en
av författarna sedan tidigare och det underlättade kontakten med både förskollärare samt barn.
Totalt intervjuades sju barn, två flickor och fem pojkar, samtliga var mellan fem och sex år.
Urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval, Bryman (2018) förklarar det som en urvalsmetod
där respondenterna finns enkelt tillgängliga för den som ska göra studien.
4.2 Insamling av empiri
Till en början hölls mailkontakt med förskolecheferna på respektive förskola för att få reda på
om deras intresse för medverkan i studien fortfarande fanns kvar. Efter ett godkännande från
förskolecheferna bokades möten in med respektive avdelning för att informera förskollärarna
kring studien, vid samma tillfälle delades även samtyckesblanketter ut till vårdnadshavarna.
Besöket gav oss också möjlighet till att hälsa på de barn som var på förskolorna just den dagen.
En dag som passade alla parter bokades in för att genomföra de planerade barnintervjuerna.
Planeringen kring besökens uppbyggnad tog därefter fart, samt att uppdragen och
intervjuguiden färdigställdes (se bilaga 1 och 2).
Under två sammanhängande dagar besöktes förskola A och B. Utifrån de godkända
samtyckesblanketterna tillfrågades barn ut om de ville delta i vår undersökning, vilket
resulterade i att på förskola A deltog en grupp på fyra barn som befann sig i en gemensam
pågående lek och på förskola B deltog tre barn som inte var i pågående lek. Vi började med att
presentera oss för barnen och förklarade vad undersökningen gick ut på. Enligt Doverborg och
Pramling Samuelsson (2012) är det fördelaktigt att som forskare tala med barnen innan en
intervju påbörjas för att skapa en tryggare relation sinsemellan och genom en god kontakt med
barnen skapas förutsättningar för att få fördjupade svar på intervjufrågorna. Efter det inledande
samtalet tillfrågades även barnen om de visste hur kamerafunktionen fungerade på lärplattan.
Genom att ett barn i taget fick ta fotografier utifrån de uppdrag som tilldelades, öppnades
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möjligheten till att dokumentera vad som helst på förskolan som uppfattades passa in på
studiens uppdrag. På förskola A gjordes ett aktivt val att uppdragen skulle ske i grupp, eftersom
barnen var i pågående lek samt att alla barnens uppmärksamhet riktades emot oss direkt. I
brytningen mellan uppdragen och intervjun spred barnen ut sig på olika platser, vilket
möjliggjorde att vi kunde ha enskilda intervjuer med barnen. På förskola B höll vi oss istället
till planeringen, och uppdragen samt intervjuerna utfördes med ett barn i taget. Intervjuerna på
båda förskolorna utgick från andra ordningens perspektiv i den fenomenografiska ansatsen, där
andras uppfattningar kring ett fenomen sätts i fokus (Marton, 1981), eftersom barnen själva fick
berätta om sina fotografier utifrån studiens intervjuguide. Barnen gavs även möjlighet till att få
tänka till innan de svarade på frågorna, vilket enligt Doverborg och Pramling Samuelsson
(2012) ger barnen chans att uttrycka fler av sina tankar inom ett visst ämne. Författaren förklarar
att barnet även visar med hela kroppen när pausen blir för lång, vilket vi tog hänsyn till och
gick vidare till nästkommande frågeställning när situationen krävde det.
Ljudupptagning och anteckningar användes under samtliga intervjuer för att transkriberingen
av den insamlade datan skulle bli identisk med barnens utsagor samt för att egna tolkningar
skulle undvikas. Dahlgren och Johansson (2019) hävdar att inspelning av intervjuer är
nödvändigt inom fenomenografin för att analysarbetet ska kunna utföras på ett grundligt och
tillförlitligt sätt. Bryman (2018) framhäver också att en skriftlig reflektion med stöd av
ljudupptagning är att föredra för att kunna fånga den intervjuades svar med egna ord och minska
risken för att speciella ord och fraser går förlorade. Vi var även noggranna med att förklara för
barnen varför intervjun skulle spelas in, Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) förklarar
att barn och forskare skapar en trygg relation sinsemellan på olika sätt, om forskaren förklarar
innan intervjuns början hur olika aspekter av intervjuerna kommer gå till.
Under undersökningen skedde ett bortfall i urvalet. Samtycket som från början gavs av tolv
vårdnadshavare resulterade i sju barn som godkände att medverka i undersökningen. Dahlgren
och Johansson (2019) förklarar att ett större antal deltagare i urvalet bidrar till mer variation i
utsagorna, vilket är nödvändigt inom fenomenografin. Bortfallet i urvalet behöver dock inte
påverka resultatet i studien negativt, eftersom ett stort intervjumaterial är tidskrävande och
riskerar att skapa ett ytligt analysarbete som inte berörs på djupet. En ytlig analys belyser endast
den befintliga kunskapen och bidrar därför inte till något nytt (Larsson 2011).
Undersökningarna på båda förskolorna omfattade sammanlagt 120 minuter, när barnen inte
kunde eller ville svara på fler frågor respekterades detta. Doverborg och Pramling Samuelsson
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(2012) förklarar att forskaren behöver ha en viss känslighet när barnet inte kan eller vill svara
på en viss frågeställning och på samma gång respektera det enskilda barnet i varje aspekt av
intervjun.

4.3 Insamling av data utifrån barnens perspektiv
För att nå andra ordningens perspektiv i insamlingen av empirin valde vi att använda oss av
Rasmussens (1999) dokumentationsmetod, där barnen själva fick ta fotografier med hjälp av
lärplattan på olika lärmiljöer för att sedan samtala kring fotografierna. Marton (1981) förklarar
att

andra ordningens perspektiv innebär att kunna ta någon annans perspektiv eller

uppfattningar kring ett visst fenomen, fenomen som i den här studien refererar till förskolans
lärmiljöer. Rasmussens (1999) metod där barnen kan skildra sin verklighet med stöttning av
lärplattan skapar en möjlighet för den vuxna att närma sig barnets perspektiv kring ett visst
fenomen. Tillsammans med en lärplatta tog barnen fotografier på olika områden i lärmiljön
utifrån uppdragen. Rasmussen (1999) förklarar att fotograferande är en metod att föredra,
eftersom fotografiet framkallar berättelser för betraktaren och med hjälp av enkla instruktioner
kan barnen använda kameran på egen hand. Rasmussen (1999) hävdar även att bilden av barnen
förändras när de blir involverade i vetenskapliga undersökningar, barnen blir som
forskningsassistenter och det medför samarbetsrelationer som ger möjligheter till ett djupare
perspektiv på barnets syn och tankar om deras egna verklighet.
Inom fenomenografin är intervjuer att föredra om syftet är att få reda på hur någon uppfattar ett
visst fenomen (Larsson, 2011; Johansson 2009). Det handlar om att få kunskap om hur någon
annan uppfattar något, vilket i den här studien är förskolans lärmiljöer. Enligt Dahlgren och
Johansson (2019) är halvstrukturerade intervjuer att föredra inom fenomenografin och en
halvstrukturerad intervjuguide innehåller endast ett fåtal frågor kring ett visst fenomen.
Intervjuguiden bestod av frågor som skulle stötta barnen i deras samtal kring de fotografier som
de tog på lärmiljön. Rasmussen (1999) poängterar att samtal kring fotografier tillsammans med
barnen kan bidra med viktig information som med fördel kan användas i intervjusammanhang.
Intervjuguiden blev även ett stöd för att kunna finna en variation i barnens svar. Potter och
Wetherell (1987) menar att intervjuer bör innehålla ett schema av olika frågor för att säkerställa
sig om att varje individ får svara på samma slags frågeställningar. Det här i sin tur ökar chansen
för variationer i svaren. Variationer är ett centralt begrepp inom fenomenografin för att kunna
analysera det insamlade materialet (Larsson, 2011). Dahlgren och Johansson (2019) förklarar
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vidare att inom den halvstrukturerade intervjun kan intervjuaren använda sig av följdfrågor för
att få ut utförliga svar. I intervjun i den här studien har det även framkommit följdfrågor när
barnen uttryckte något som behövdes förklaras närmare. Intervjuerna utfördes även enskilt,
vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) förklarar är en metod att använda när
forskaren vill få reda på barnens individuella uppfattningar, tankar och åsikter om något.
Stewart, Shamdasani och Rook (2007) beskriver att enskilda intervjuer möjliggör att
intervjuaren och den intervjuade kommer närmare varandra och skapar en större insikt i
varandras tankar. Samtidigt problematiserar Kroksmark (2007) när forskaren ska analysera
uppfattningarna som framkommit kan forskaren inte vara säker på om de är uppfattningarna
eller åsikterna som beskrivs. Däremot lyfter Larsson (2011) att uppfattningar och åsikter skiljs
åt genom att en åsikt skapas när en person får välja mellan olika alternativ och att uppfattningar
blir den oreflekterade grunden där åsikten vilar. Utifrån det här förbigicks problematiken
eftersom vi intresserade oss för barnens uppfattningar i intervjun, snarare än att ge dem olika
svar att välja emellan.
4.4 Etiska ställningstaganden
Johansson (2003) förklarar att det finns en viss etisk problematik när forskaren ska studera en
grupp människor, som både har en underordnad position till forskningen, men också i
förhållande till samhället. Att det finns en maktaspekt inom alla processer är ett faktum, men
blir särskilt problematiskt när det handlar om processen av studier och arbete med barn.
Författaren beskriver att barn har lika stor rättighet till information om samtycke och vad
studien kommer att innebära som en vuxen respondent. Under hela studiens gång har vi förhållit
oss till de fyra grundläggande etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2008). I god tid innan
intervjuerna skulle äga rum delade vi ut samtyckesblanketter till vårdnadshavarna på förskola
A och B för att få ett ställningstagande kring vilka barn som fick delta i vår undersökning.
Samtyckesblanketterna inkluderade även informationskravet, där vårdnadshavarna blev
informerade om vad studien handlade om och vad den skulle medföra. Barnen blev även innan
intervjun informerade kring studiens upplägg och att de när som helst under intervjuns gång
hade rätten till att avsluta sin medverkan, vilket inkluderade samtyckeskravet, där barnen har
rätt till att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2008). Vetenskapsrådet
(2008) lyfter även konfidentialitetskravet, vilket innebär att de som deltar i studien inte kan
identifieras av någon som läser studien, och det här skrev vi även med i samtyckesblanketten
och tog hänsyn till i transkriptionen av materialet genom att inte skriva ut namn på förskola
eller på barnen. Nyttjandekravet som är det fjärde och sista kravet innebär att det insamlade
13

materialet endast får användas i ett vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2008), vilket också
framgår

i

samtyckesblanketten,

att

undersökningen

endast

skulle

användas

i

utbildningsändamål. Vi tog heller inte med oss fotografierna eller det inspelade materialet från
förskolan, utan transkriberade materialet på plats.
4.5 Studiens tillförlitlighet
Bryman (2018) redogör för fyra olika punkter inom tillförlitligheten som forskare men även
läsare bör ha i åtanke, vilka är:
•

Trovärdighet - Det här avgörs utifrån hur forskaren redovisar resultatet och hur det visas
att resultatet är på “riktigt”.

•

Överförbarhet - Det är här en detaljerad beskrivning av metoden görs för att andra
forskare ska kunna bedöma om studien är överförbar på andra studier.

•

Pålitlighet - Här går det ut på att skriva fram forskningsprocessen med tydliga
beskrivningar för att läsaren ska förstå förloppet.

•

Möjlighet att styrka och konfirmera - Det finns här en medvetenhet om att forskaren
inte helt kan vara objektiv, det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet haft
personliga värderingar som tagit över resultatet.

Det är ifrån en läsares perspektiv som den här studien kan avgöras tillförlitlig utifrån de
ovanstående punkterna. Läsaren kan exempelvis avgöra om fenomenografin och barnens
utsagor har samhörighet. I studiens resultatkapitel har vi lyft barnens egna citat och utifrån det
har underliggande teman skapats, våra beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier
synliggörs både i studiens analyskapitel och i diskussionskapitlet. Inom fenomenografin menar
Larsson (2011) att beskrivningen av uppfattningen, kategorin, framställs av citat. Citat är med
i resultatet för att stödja valet av beskrivningskategorier och läsaren kan själv därigenom
bedöma trovärdigheten gentemot materialet. Vi har försökt att tolka innebörden i barnens
uttalanden, och det här medför att vi blir till tolkande subjekt (Larsson, 2011). Enligt Eidevald
(2015) kommer aldrig beskrivningar av ett visst fenomen eller en viss situation att återge något
med exakthet. Inspelning av material, vilket användes under intervjun, kan däremot öka
trovärdigheten i beskrivningarna av en viss situation eller ett fenomen. Samtidigt som
beskrivningarna aldrig kan återges med exakthet, förklarar Dahlgren och Johansson (2019) att
människors uppfattningar är kvalitativt skilda sätt att erfara sin omvärld vilket resulterar i ett
antal olika sätt att förstå olika fenomen, vilket stärks ytterligare med Marton (1981) som
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poängterar att variationer uppstår även om människor talar om samma fenomen utifrån samma
perspektiv. Genom att vi använder oss av en fenomenografisk ansats kan vårt resultat därmed
inte generaliseras, eftersom människor uppfattar fenomen på olika sätt.
4.6 Transkribering
Transkriberingen av det insamlade materialet tog fart direkt efter att samtliga intervjuer
avslutats. Vi började med att lyssna igenom ljudupptagningarna och läste igenom de
anteckningar som genomförts för att sedan sammanslå det i ett gemensamt dokument. Under
transkriberingen är det av stor vikt enligt Larsson (2011) att uppmärksamma om ledande frågor
ställts, enstaka sådana behöver inte påverka utfallet men det kan betyda att variationen i
uppfattningarna minskar. De delar som kan ha påverkats av någon form av ledande fråga har
därmed uteslutits från studien. Den sammanställda transkriberingen studerades ytterligare en
gång ihop med ljudupptagningarna för att klargöra att materialet stämde överens i minsta detalj,
vilket resulterade i att några ord behövde korrigeras och läggas till. Innan en studie utförs
poängterar Bryman (2018) att forskaren behöver ha i åtanke att det kommer ta lång tid att
hantera det insamlade materialet. Vi övervägde därav empirins omfång redan innan
undersökningarna tog fart.
4.7 Analysprocess
Larsson (2011) förklarar att inom fenomenografiska kvalitativa metoder är det centralt att finna
de kategorier och beskrivningar som lämpligast beskriver ett fenomen, att analysera det
transkriberade materialet i vår studie gick alltså ut på att finna olika kategorier som lämpligast
kunde beskriva barnens uppfattningar av lärmiljöerna. Analysprocessen i den här studien har
inspirerats av Dahlgren och Johanssons (2019) sju faser inom deras fenomenografiska
analysmodell, vilket är att bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse, gruppering,
artikulera kategorierna, namnge kategorierna, samt kontrastiv fas.

4.7.1 Att bekanta sig med materialet
Första fasen handlar om att bekanta sig med materialet (Dahlgren & Johansson, 2019), vi
påbörjade analysarbetet med att grundligt läsa igenom de transkriberade intervjuerna om och
om igen för att bli mer insatta i empirin. Genom att läsa utsagorna flera gånger fick vi även
tankeställningar som behövde antecknas.
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4.7.2 Kondensation
Andra fasen innebär att markera de mest signifikanta uttalanden som är mest betydelsefullt för
det som sedan ska användas för jämförelse (Dahlgren & Johansson, 2019). Vårt fokus i studien
är att se till barnens uppfattning av inflytande i förskolans lärmiljö, därför lade vi fokus på att
få fram passager eller stycken, där barnen hade uttryckt vad de inte uppfattat att de hade
inflytande över, vad de uppfattat att de hade inflytande över och vad de önskade att de hade
inflytande över. Utsagorna färgmarkerades efter de uttalanden som passade in i studiens
resultat, vi valde att inte ta med de utsagor där barnen tagit fotografier på individer, på oss eller
på kamrater, eftersom det här går ifrån studiens syfte.
Enligt Dahlgren och Johansson (2019) kan passagerna vara olika stora, vilket även vi
uppmärksammade, några passager är över en sida i text och andra är endast några få rader. Det
är i passagerna som grunden för jämförelse skapas (Dahlgren & Johansson, 2019).

4.7.3 Jämförelse
I den tredje fasen ska de olika passagerna jämföras med varandra, de skillnader och likheter
som uppstår är det som ska läggas i fokus. Inom fenomenografin är det viktigt att finna de olika
variationer som uppstår i människors uppfattningar. Inom jämförelsen av uppfattningarna kan
forskaren även leta efter de uttalanden som liknar varandra, där respondenterna har använt sig
av liknande uttryckssätt (Dahlgren & Johansson, 2019). När sammanställningen av
passagerarna var färdiga jämfördes dessa med varandra för att vi skulle kunna hitta likheter och
skillnader som i sin tur kan åskådliggöra variationer.

4.7.4 Gruppering
När forskaren har funnit olika skillnader och likheter, ska dessa grupperas och relateras till
varandra utifrån dess innehåll (Dahlgren & Johansson, 2019). I barnens utsagor fanns likheter
i form av de uppfattningar som fanns kring en viss lärmiljö eller ett visst material. Likheterna
grupperades med varandra, där likheterna liknar varandra men vägen dit såg olika ut. Även om
likheterna inte var i fokus inom fenomenografin förklarar Dahlgren och Johansson (2019) att
lika uppfattningar kan innehålla variationer när personerna förklarade hur deras uppfattningar
sett ut.
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4.7.5 Artikulera kategorierna
I den femte fasen är fokus att finna essensen, kärnan av likheterna i de olika kategorierna. Det
är även i den här fasen som forskaren sätter gränser för var de olika uppfattningarna ska dras,
det vill säga hur stor variationen inom en kategori kan vara innan en ny behöver skapas
(Dahlgren & Johansson, 2019). I vår studie drogs gränsen utifrån uppdragen och intervjuguiden,
där både likheterna och skillnaderna blev sammansatta till olika kategorier.

4.7.6 Namnge kategorierna
Den sjätte fasen innebär att de olika kategorierna namnsätts, namnen ska vara korta men
förklarande och belysa de mest signifikanta i materialet (Dahlgren & Johansson, 2019).
Kategorierna i den här studien namngavs till en början med det som symboliserade utsagorna,
vilket var “vad som var tillåtet”, “beteende emot varandra”, “lekrummet”, “matrummet”,
“pärlarummet”, “ateljén”, “bilmattan”, “toaletten”, “avskilt rum”, “obefintlig material” och
“befintligt material”.

4.7.7 Kontrastiv fas
I den sjunde och sista fasen fördes de ovanstående kategorierna ihop till ett fåtal mer förklarande
beskrivningskategorier, det var även här de kunde jämföras med varandra för att undersöka om
de rymdes i fler än en kategori (Dahlgren & Johansson, 2019). Vi hade vid det här laget flertalet
olika kategorier, Dahlgren och Johansson (2019) förklarar att materialet till en början kan
innehålla betydligt fler kategorier än vad som i slutändan är nödvändigt. Det var här som “vad
som var tillåtet” och “beteende emot varandra” blev till beskrivningskategori A: Regler.
“Lekrummet”,

“pärlarummet”,

“avskilt

rum”

och

“ateljén”

slogs

samman

till

beskrivningskategori B: Avskildhet och mångsidighet. “Matrummet”, “ateljén”, “bilmattan”,
“toaletten”, “Obefintligt material” och “befintligt material” blev beskrivningskategori C: Hat
och förskolans otillräcklighet. Meningen med beskrivningskategorierna som uppstår i den här
fasen är att de ska vara uttömmande, vilket gör att forskaren arbetar med att få in passagerna i
ett fåtal kategorier för att analysen ska kunna göras mer på djupet (Dahlgren & Johansson,
2019).

När beskrivningskategorierna var färdiga ville vi fördela in resultatet i olika

underkategorier, som var och en skulle ta upp olika uppfattningar av samma fenomen. I
beskrivningskategori A: Regler blev underkategorierna “behandla varandra och lärmiljön”,
“avsaknad av inflytande” samt “varför reglerna finns”. I beskrivningskategorin B: Avskildhet
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och mångsidighet användes inga underkategorier eftersom utsagorna kunde jämföras med
varandra. I beskrivningskategorin C: Hat och förskolans otillräcklighet delades utsagorna in i
underkategorierna “att vara hemma”, “lärmiljöns material”, “praktiska aspekter”, “tillföra mer
till befintligt material” samt “tillföra nytt material”.

4.8 Avslutande kommentarer kring analys
För att öka tillförlitligheten i studien använde vi oss av Dahlgren och Johanssons (2019)
förklaring på samstämmighet, där forskarna använder sig av samma material, men analyserar
fram ett kategorisystem var och en för sig, för att sedan ta del av varandras förslag på kategorier.
Efter att vi gjort ett varsitt kategorisystemen sattes de ihop för att finna gemensamma och
rimliga kategorier att använda i studien. Samtliga beskrivningskategorier har lika stor betydelse
för studien, vare sig det handlar om positiva eller negativa aspekter om lärmiljön, eftersom det
är barnens uppfattningar kring lärmiljön i helhet som ligger i fokus. Det horisontella systemet
är enligt Uljens (1989) något som dominerat den fenomenografiska ansatsen och handlar om
att beskrivningskategorierna ses som jämbördiga, lika viktiga och att dessa i sin tur inte
överlappar

varandra.

Därav

föll

det

naturligt

att

inbördesordningen

för

beskrivningskategorierna utgick från det horisontella systemet, eftersom ingen kategori har
varit mer eller mindre betydelsefull än den andra.
Under analysprocessen behöver det även påpekas att det fanns en strävan efter att återge barnens
uppfattningar kring lärmiljöerna i så lång utsträckning som möjligt. Det innebär att vi har
behövt ställa oss kritiska till våra egna tolkningar och ständigt ifrågasätta oss själva när det
handlar om våra förgivettaganden. Det har funnits en strävan efter att tänka utifrån olika
perspektiv och analysera vad vår förståelse kan ha för påverkan på arbetet. Larsson (2011)
förklarar att en kvalitativ analys aldrig blir fördomsfri, men istället behöver den som undersöker
något finna alla olika perspektiv som finns att se på ett fenomen för att ha tillgång till olika
tolkningsmöjligheter. Därför är det även av största vikt att den som undersöker något skaffar
sig förtrogenhet med det fenomen som ska undersökas.

5. Resultat och Analys
Utifrån det insamlade materialet har resultatet kategoriserats i tre olika kategorier som
framställdes under vår analysprocess. Beskrivningskategorierna är ordnade utifrån de
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variationer i uppfattningar kring lärmiljöerna som vi har identifierat och är namnsatta med A,
B och C för att särskilja dem. Samtliga namn i resultatavsnittet är fiktiva.
I beskrivningskategori A: Regler framkommer det att barnen uppfattar det som är otillåtet i
lärmiljöerna efter hur de ska behandla varandra och lärmiljön. Det framkommer även att barnen
inte vet varför reglerna finns där. I beskrivningskategori B: Avskildhet och mångsidighet och
C: Hat och förskolans otillräcklighet är materialet i lärmiljöerna något som är fokus både när
barnen talar om det som är bra och det som är mindre bra i lärmiljöerna.

5.1 Beskrivningskategori A: Regler
När barnen blev tillfrågade vad de inte fick göra i de olika lärmiljöerna framkom det varierande
uppfattningar av det som inte fick göras, både som en konsekvens till ett visst beteende, men
även som ett sätt att reglera vad som inte fick göras mot varandra i de olika lärmiljöerna,
samtidigt visste barnen heller inte varför det finns otillåtna aspekter på förskolan. Utifrån det
här valdes beskrivningskategorin Regler ut som ett samlingsnamn på de olika uppfattningar av
det som av barnen uppfattade som otillåtet.

5.1.1 Behandla varandra och lärmiljön
Under intervjufrågan om vad barnen inte får göra i de olika lärmiljöerna beskriver de det som
inte är tillåtet på förskolan.
Kim: “Man får inte slåss, och inte retas”
Nicko: “Inte springa, inte skrika, inte doppa håret i toan”
Sam: “Man får inte springa runt, jag får inte skrika och jag får inte klättra på saker”

Det uppstår variationer i hur barnen uppfattar frågan kring vad som inte får göras i lärmiljön.
Utifrån barnens utsagor synliggörs en mer generell uppfattning där det som inte är tillåtet
uppfattas som något som innefattar ett beteende i lärmiljön, men även ett beteende emot
varandra. Det framgår att det inte är tillåtet att springa runt och klättra på saker i lärmiljön,
samtidigt som det heller inte är tillåtet att slåss och retas, vilket går ifrån objektens placeringar
och istället fokuserar på det fysiska och psykiska beteendet.
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5.1.2 Avsaknad av inflytande
Det som inte är tillåtet på förskolan beskriver barnen begränsa deras valmöjligheter i olika delar
av verksamheten, vilket även reglerar deras inflytande.
Sam: “Vi får inte sitta var vi vill”
Michelle: “Vi får inte bestämma vart möblerna ska stå”
Nicko: “Inte välja själva vilken film, inte titta på mördarfilmer, vi får inte se vuxenfilmer”
Lex: “Att jag inte får ha magneterna överallt”
Michelle: “Man får inte…. man får inte hälla flaskfärg på golvet… Eller det får man aldrig” [...] “Man
får inte ha flaskfärg utan en vuxen, man får heller inte ha glitterlim”

Citaten ovan innefattar uppfattningar om en avsaknad av att ha inflytande över möblernas
placering samt till material och olika objekts användningsområden. Det finns varierande
uppfattningar av vilka valmöjligheter som begränsas av det som inte är tillåtet på förskolan, det
varierar bland annat mellan att magneterna inte får placeras i vilket rum som helst, att
barngruppen inte får välja film under filmstunderna, att de inte får bestämma var möblerna ska
placeras eller var barngruppen ska sitta vid matbordet. Barnen lägger fokus på vad som inte är
tillåtet att göra i förskolan, samtidigt som det uppfattas att ett visst material inte får användas
utan en vuxens närvaro, där aktiviteterna alltså regleras av en vuxens närvaro.

5.1.3 Varför reglerna finns
När barnen beskriver vad som inte får göras på den utvalda platsen uppkommer en
frågeställning kring varför barnen tror att reglerna finns.
Michelle: “Jag vet inte”
Sam: [...] “de säger åt mig när jag klättrar, att jag ska gå ut” [...] “Jag hatar att vara ute, det är så tråkigt”

Barnen förknippar reglerna i samband med tillsägelser när de gör något som är otillåtet men det
uppkommer även uppfattningar om att de inte vet varför ett visst beteende inte är tillåtet. När
ett visst otillåtet beteende utförs skapas tillsägelser där en viss konsekvens på beteendet
tillhandahålls. Konsekvensen i sin tur uppfattas inte som något positivt på grund av meningen
“hatar att vara ute”, däremot ges ingen mer utförlig förklaring av varför reglerna uppkommit.
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Samtidigt som barnen ovan inte har några specifika uppfattningar om varför reglerna finns,
framkommer en förklaring på vilka de är som skapat reglerna.
Kim: “Vuxna bestämmer”
Flynn: “De har inte sagt varför, men de är ju vuxna”

Det uppkommer uppfattningar om att det är de vuxna på förskolan som bestämmer vad som
inte är tillåtet på förskolan, samtidigt uppfattas det även som att barnen inte får en förklaring på
varför reglerna finns. Även om det är ett konstaterande på vilka det är som bestämmer sker
heller inga förklaringar på varför reglerna finns där.
Analys av beskrivningskategori A, Regler: Det kan konstateras att förskolans lärmiljö regleras
av vad barnen får och inte får göra och det finns skilda uppfattningar inom vad reglerna
egentligen handlar om. Det kan tolkas som att uttalandena om att “inte få doppa håret i toan”
eller att “inte få springa inomhus” är något som barnen blivit tillsagda om i de situationer där
de faktiskt har utfört handlingarna, och att barnen i sin tur relaterar det som inte är tillåtet till
sina egna beteenden och tillsägelser. Det uppkommer även uppfattningar om hur barnen på ett
generellt sätt ska bete sig mot varandra, vilket kan tyda på förskollärarnas förhållningssätt kring
värdegrunden i förskolan och hur detta i sin tur implementeras till barnen. Det är i
uppfattningarna om vad som inte får göras i lärmiljöerna som barnen även uttalar sig om hur
de “inte får bestämma var möblerna ska stå” eller att “magneterna inte får tas med överallt”,
vilket skulle kunna tyda på att barnen har idéer och tankar om lärmiljöernas utformning men
som inte kommer till uttryck i verksamheten. Det finns även uppfattningar om att “inte få sitta
var man vill” eller “inte få titta på mördarfilmer”, detta kan tolkas som ett tillvägagångssätt från
förskollärarnas sida för att skapa ordning och reda i verksamheten och för att det som
exempelvis tillåts göras i hemmet inte platsar i förskolans verksamhet. Det finns även
uttalanden om att flaskfärgen endast får användas i en vuxens närvaro, vilket kan tyda på att
barnen inte ses som kompetenta nog att använda ett visst material själva. Det uppfattas som att
det är de vuxna som bestämmer vilket synliggörs i barnens uttalanden, och även om ingen
egentligen har ett svar på varför reglerna har skapats finns det en norm i att de vuxna reglerar
vad det är som barnen har och inte kan ha inflytande över. Kortfattat kan variationerna
konstateras genom att det är de vuxna som bestämmer, men på ett mer djupgående plan tyder
det på att barnen inte har fått reda på varför reglerna finns. Reglerna uppfattas på samma gång
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vara en konsekvens av ett visst beteende, där konsekvensen kan tolkas som ett slags straff
genom uttalandet om att “hata att vara utomhus”.

5.2 Beskrivningskategori B: Avskildhet och mångsidighet
Utifrån intervjuguidens frågeställningar får barnen förklara vilka lärmiljöer på förskolan som
de tycker bäst om, vilket resulterade i beskrivningskategorin avskildhet och mångsidighet.
Till en början beskriver barnen en bra lärmiljö som en plats där det går att stänga om sig och
förklarar vidare vad det “instängda rummet” har att erbjuda.
Kim: “Jag tycker det är bra att sitta där ensam, och att det är lugnt och tyst”
Lex: “Jag gillar att man kan stänga om sig, och klossarna, men jag leker mest med magneterna, det är
skönt att ha min kompis här inne också, eller hur *kompisens namn*?”
Charlie: “Tycker de är bra med många leksaker och jag får leka ibland själv”

Barnens uppfattningar om “bästa platsen” på förskolan visade sig vara den plats där barnen har
möjlighet till att sitta instängt och uppleva ett lugn, samtidigt som det går att leka med mycket
leksaker i rummet och leka med en enstaka kompis. Det avskilda rummet uppfattas ge möjlighet
till flera olika sorters lek.
Ovan lades fokus på ett rum men även på utbudet av leksaker. Vidare förklaras vilka leksaker
som är mest intressanta enligt barnen.
Lex: “Att vi ska leka med bilar och magneter”
Flynn: “Jag gillar legot, men inte det med ritningar för jag vill göra själv”

Det framgår att bilar, magneter och lego är leksaker som uppfattas som populära. Samtidigt
uppfattas det att legot som innehåller ritningar inte erbjuder möjligheten till att kunna användas
på barnets egna sätt, vilket kan beskrivas som att leksakerna har olika betydelser för olika
människor.
Ovan riktas fokus på det material och erbjudanden som finns tillgängliga i lärmiljöerna medan
det finns en tanke kring att ett annat material i förskolans lärmiljö väcker ett större intresse.
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Nicko: “Att de har en teve precis som jag har hemma, men vi får bara kolla på tjejfilmer, tjejfilmer är
inte mördarfilmer ”

Fokuset lades inte på leksakerna på förskolan utan istället på förskolans elektronik, tv-apparaten
uppfattas som något som är bra med förskolan och barnet associerar detta med samma produkt
från hemmet.
Vidare sker beskrivningar av ateljéns skilda användningsområden, det framgår att barnen ser
olika på de valmöjligheter som finns i rummet.
Michelle: “Jag gillar att rita [...] pyssla, och man leka kurragömma här inne” [...] “Att det är fint”
Kim: “Jag tycker om att rita” [...] “I rummet får man pärla, göra fjärilar” [...] “Det finns många färgglada
papper”

Ateljén uppfattas som en plats för kreativa möjligheter där barnen kan rita, pyssla och pärla.
Samtidigt uppfattas ateljén som en plats för kurragömmalek, vilket frångår ateljéns
temabaserade uppfattningar av pyssel och måleri.
Analys av beskrivningskategori B, Avskildhet och mångsidighet: Det kan konstateras att det
avskilda rummet som barnen kan stänga in sig i är en plats som erbjuder varierande aktiviteter
i förhållande till subjekt och objekt. Uppfattningen av rummets bra egenskaper uppkommer på
grund av dess möjlighet till att kunna “sitta själv och att det är lugnt och tyst”, det här tyder på
att det behövs rum på förskolan som erbjuder ett lugn där barnen kan varva ner, samtidigt som
det även finns variationer i uppfattningar av att kunna vara flera och leka tillsammans eller leka
med de leksaker som rummet erbjuder, vilket även tyder på rummets mångsidighet av
aktiviteter. Samtidigt sker inga direkta förklaringar på vilka leksaker som är av intresse, vilket
kan tyda på att det går att leka med alla leksaker som finns i rummet. Det uppkommer dock inte
bara uppfattningar kring rummets betydelse i sig utan även uppfattningar kring vilka objekt
som är av intresse där barnen refererar både till leksaker och till elektronik. Att “gilla legot men
inte det med ritningar” tyder på uppfattningar om att de leksaker som erbjuder ett visst
användningsområde där det finns regler för hur det ska användas inte uppskattas, eftersom det
ska kunna användas på sitt egna sätt. Samtidigt som både “bilar och magneter” är material som
erbjuder en variation av erbjudanden. När det istället uppfattas att “teven” är det som är bra
med förskolan finns det en tendens till att ett visst material associeras till det som finns i
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hemmet, vilket kan tolkas som en trygghet. Det kan också tyda på att tv-apparaten ska kunna
användas på samma sätt som den görs i hemmet, eftersom det görs en koppling till vad som är
tv-apparatens användningsområden där barnen bara får se på “tjejfilmer”. “Tjejfilmer” förklaras
som filmer som inte är “mördarfilmer”, vilket i det här fallet kan tyda på att “tjejfilmerna” inte
skildrar våld. Variationen uppstår både mellan om det är rummet eller material som är det som
är bra med förskolan, men även inom vilka rum eller vilket material som uppfattas bra. Det
finns en tendens till att materialet har en stor påverkan på barnen och att det är något som kan
tillföras i en lek, både ensam och i grupp. Variationen till det avskilda rummet är ateljén som
uppfattas som ett temabaserat rum med fokus på skapande och kreativitet där barnen kan “rita
och pyssla” eller “pärla och göra fjärilar”. Samtidigt uppfattas det som att det temabaserade
rummet kan användas till kurragömmalek, vilket tyder på att rummet inte har några egentliga
regler kring vad för slags aktivitet som får utföras. Det kan också tyda på att rummet har olika
betydelser för olika personer.

5.3 Beskrivningskategori C: Hat och förskolans otillräcklighet
Utifrån intervjufrågorna som synliggjorde vilka platser barnen tyckte mindre om associerade
de till både platser och befintliga objekt, vilket vi sammanställde till beskrivningskategorin Hat
och förskolans otillräcklighet.

5.3.1 Att vara hemma
När barnen berättar om platser eller objekt som de tycker mindre om uppkommer beskrivningar
av förskolan i samband med hemmet.
Sam: “Jag hatar hela förskolan” [...] Jag vill vara hemma” [...]
Nicko: “Jag vill hellre vara hemma och spela TV-spel”

Det uppfattas som att förskolan är en helhet som antingen “hatas” eller där hemmet är mer
intresseväckande. Det som kan beskrivas utifrån barnens uttalanden är att hemmet har något
som förskolan inte har.
Det är dock inte bara hemmet som är av intresse, utan det finns även en vidare förklaring till
varför förskolan “hatas” och att det istället är dags att se sig om efter nya möjligheter.
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Sam: [..] “eller börja skolan, jag börjar faktiskt bli för stor för stor för allt det här”

Det framgår att förskolan uppfattas som icke stimulerande och att skolan kanske har mer
utmaningar. Uppfattningen om att börja skolan förklaras med att vara för stor för förskolan,
vilket kan tyda på att förskolan inte har något mer att erbjuda.

5.3.2 Lärmiljöers material
När barnen samtalade kring det som var mindre bra med förskolan beskriver de förskolans
material i form av utbud men även till ett visst föremål.
Kim: “Jag tycker inte om böcker” [...] “Det är tråkigt att lyssna på böcker”
Kim: [...] “vuxna bestämmer, vilka böcker”
Nicko: “Barnen säger att jag får leka med något annat, vill ha mer leksaker”
Flynn: “Jag gillar allt inne men inte det som är ute”
Michelle: “Att det inte finns någon studsmatta” [...] “Ni kan ju ta hit en”
Flynn: “Jag gillar inte dockskåpet, jag leker aldrig med den”
Charlie: “Jag brukar inte få vara med och leka med bilarna, borde finnas fler bilar”

Det uppfattas som att böckerna på förskolan inte är omtyckta, eftersom det finns uttalanden om
att det är tråkigt att lyssna på böcker. I samband med uttalandet sker även en beskrivning om
att det är de vuxna som bestämt böckerna, vilket kan vara en av anledningarna till att böckerna
inte uppskattades. Samtidigt finns det uppfattningar om att utbudet av leksaker på förskolan
inte är tillräckligt, vilket leder till att barnen uppfattar att de inte får vara med eller att de får
leka med något annat. Materialet uppfattas även som något som ogillas på grund av att det
aldrig är något som de leker med, där det har gjorts ett aktivt val att inte leka med dockskåpet.
Vidare beskrivs det att det inte finns något specifikt på förskolan som inte är bra.
Kim: “Ingenting”

Uppfattningen av att ingenting på förskolan är mindre bra kan beskrivas som ett sätt för barnet
att förklara att det som finns på förskolan är tillräckligt stimulerande, intresseväckande och
utmanande.
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5.3.3 Praktiska aspekter
Utifrån vad som är mindre bra i förskolans lärmiljöer uppstår även mer praktiska aspekter, där
barnen beskriver hur förskolans uppbyggnad i vissa fall inte utmanar eller anpassas efter deras
behov.
Sam: “Att det är svårt att få plats när vi tittar på filmen”

Uppfattningen av att inte få plats när de ska titta på film ses som en negativ uppfattning av
förskolans uppbyggnad. Det kan beskrivas som en praktisk aspekt som hindrar barngruppen när
de ska titta på filmen alla samtidigt.
En annan praktisk aspekt som uppkommer är att förskolan inte är anpassningsbar efter barnens
storlek och ålder.
Lex: “Toaletten, jag tycker inte om den för min rumpa får inte plats på toan” [...] “Toan är för stor. Jag
är faktiskt sex år nu, eller jag är fem år nu”
Sam: “Jag vill vara hemma eller börja skolan, jag börjar faktiskt bli för stor för stor för allt det här”

Uppfattningarna kring vad det är med platsen som barnen uppfattar som mindre bra, är där det
inte finns någon anpassning efter barnens storlek och ålder. Det kan beskrivas som att hemmet
lockade och att barnen uppfattar att förskolan inte är anpassad efter deras behov.

5.3.4 Tillföra mer till befintligt material
Utifrån vad som var mindre bra med förskolans lärmiljöer framkom varierade uppfattningar
kring förskolans utformning. Det var här som barnen fick möjlighet till att förklara vad de
uppfattade behövde tillföras i lärmiljön. Det uppkommer uppfattningar om att material behöver
tillföras till det redan befintliga materialet på förskolan, samtidigt som det uppstår en önskan
om att tillföra mer aktiviteter till ett specifikt material.
Kim: “Barnen bestämmer inte, de är de vuxna som bestämmer” [...] “Men mer till lekar, mer till kök och
så”
Lex: “Mer spel”
Michelle: “Vi vill måla med metallicfärgen, vi får bara måla med kritor när vi är själva”.
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Det uppfattas som att det är de vuxna som bestämmer, vilket uttrycks innan önskningen kring
vilket material som ska tillföras framförs. I samband med detta uttrycks en önskan om att få
använda ett visst material, men att det endast får göras i en vuxens närvaro, vilket pekar på den
vuxnes styrning. Samtidigt önskas det mer spel till förskolan, vilket ännu en gång är en önskan
om att tillföra mer till förskolans befintliga material.

5.3.5 Tillföra nytt material
Vidare redogörs det hur lärmiljön på förskolan ska kunna förnyas. Genom att tillföra nytt
material till förskolans redan befintliga ska nya aktiviteter av fysisk karaktär kunna utföras.
Michelle: “Jag skulle vilja ha en studsmatta på hela avdelningen”
Flynn: “Jag vill ha en klätterställning inomhus, då får vi ju klättra där”

Det uppkommer en önskan om att material som är utomhus ska tillföras, och som vanligtvis
används under fysisk aktivitet, en klätterställning och en studsmatta. Att placera en
klätterställning inomhus ger uppfattningen av att barngruppen får möjlighet att klättra inomhus,
vilket även kan tyda på att det finns en plan för att kringgå regeln om att inte få klättra inomhus.
Vidare har det under intervjuns gång visats hur längtan efter hemmet är framträdande, när vi
frågade vad som önskades tillföras till förskolan fanns inga förslag.
Sam: “Vet inte, vill bara vara hemma”

Analys av beskrivningskategori C, Hat och förskolans otillräcklighet: Det kan konstateras att
hat är ett väldigt starkt ord och det relateras i samband med att vara “för stor för förskolan” och
“hellre vara hemma”, vilket kan tyda på att förskolan inte har något mer att erbjuda eller att det
inte finns utmaningar kvar. Det kan även tyda på att det finns en trygghet till hemmet där det
går att göra saker som inte görs på förskolan såsom att “spela tv-spel”. Uppfattningen av att
“börja skolan” kan i sin tur tolkas som en längtan efter något nytt och spännande. Förskolans
otillräcklighet synliggörs även genom uppfattningar av praktiska aspekter, såsom att “rumpan
inte får plats på toan” eller att ha “svårt att få plats när vi tittar på filmen”. Det här tyder även
på att det finns tankar hos barnen om att inte erbjudas möjligheter för att helt passa in i
förskolans verksamhet. Det blir även i denna kategori, precis som föregående, synligt att
materialet har en stark påverkan på vad som går att göra på förskolan.
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Att “lyssna på böcker” anses som tråkigt, det finns en antydan till att det är de vuxna som
bestämmer vilka böcker som ska finnas på förskolan, vilket kan tyda på att de böcker som valts
ut inte inger ett intresse hos barnen. Samtidigt kan det även tolkas ligga till grund över varför
barnen saknar ett visst material, om de inte får möjlighet att bestämma över det som finns
tillgängligt. Att få dit en “studsmatta” eller en “klätterställning” är något som i praktiken kanske
är omöjligt på grund av dess storlek. Det blir dock tydligt att “klätterställningens” plats på
förskolan skulle kunna förbigå problemet med att inte få klättra inomhus, vilket kan tyda på att
det finns lösningar från barnens sida hur de kan kringgå de regler som finns på förskolan. En
annan negativ aspekt som uppstår är att inte få använda “metallicfärgen” utan en närvarande
vuxen, vilket kan tolkas som att förskollärarna själva väljer ut vad barnen är kompetenta nog
att hantera självständigt och att “kritorna” i det här fallet är ett material som barnen anses klara
av att använda själva, samtidigt som barnen uppfattar att “kritorna” inte är det material som kan
användas till allt som barnen skapar, vilket i sin tur hindrar deras kreativitet. Uppfattningen av
att det är de vuxna som bestämmer kan tolkas som att det finns en norm i att det är de vuxna
som bestämmer och att barnen inte är vana vid att få uttala sina egna uppfattningar av vad som
får göras i förskolans lärmiljöer. Även om materialet uppfattas som otillräckligt av barnen
uppkommer variationer i uppfattningarna när det istället framförs att det inte finns något i
lärmiljön som är mindre bra, vilket kan tolkas som att utbudet på förskolan är uppskattat. Det
uppfattas även som att ett visst material är tråkigt eftersom det aldrig leks med, vilket kan tolkas
som att det går att välja bort materialet och att det här i sin tur egentligen inte påverkar
lärmiljöns otillräcklighet.

6. Diskussion
Här nedan presenteras två olika diskussioner, resultatdiskussion samt metoddiskussion. I
resultatdiskussionen diskuterar vi de olika beskrivningskategorierna tillsammans utifrån två
olika teman vilka är Relationen mellan hemmet, skolan och förskolan och skapa en förskola för
alla. I metoddiskussionen diskuteras de för- och nackdelar som visats sig med den valda
metoden.

6.1 Resultatdiskussion
Innan resultatet presenteras kommer en rekapitulation av syftet samt forskningsfrågor, syftet är
att bidra med kunskap kring barnens perspektiv om lärmiljöer i förskolan, genom att undersöka
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hur barnen samtalar om sina egen dokumenterade fotografier, med frågeställningen “Hur
uppfattar barnen sitt inflytande över förskolans lärmiljö?”.

6.1.1 Relationen mellan hemmet, samhället och förskolan
Utifrån uppfattningarna om att “hellre vara hemma och spela tv-spel”, “börja skolan” eller att
“vara för stor för allt det här” kan en diskussion kring relationen mellan hemmet, samhället och
förskolan uppkomma. Vad är det egentligen som gör att barn kan känna en “hat-känsla” till
förskolan och vad är det som gör att det går att uppfatta sig för stor för förskolan? Det kan tolkas
som att förskolan inte erbjuder och utmanar varje barn på förskolan, eller att det finns något i
hemmet eller i skolan som lockar mer än förskolan. Det kan också tolkas som att barnen har en
annan atmosfär i hemmet som erbjuder dem att göra saker som inte går att göra på förskolan
såsom att “spela tv-spel” eller att “titta på mördarfilmer” men samtidigt finns det en fråga kring
hur sådana aktiviteter skulle kunna platsa i förskolan. Uppfattningen om att tv-apparaten är det
som är bra på förskolan eftersom det finns hemma, kan tolkas som att det finns en trygghet till
det som känns igen från hemmet. Å ena sidan beskriver Cameron (2010) att förskollärarna i
studien lade stor vikt vid att förskolemiljön skulle vara som ett andra hem för barnen, för att
inge trygghet till både andra barn och förskollärare, men även till lärmiljöerna i sig. Å andra
sidan uttrycks det i vår studie att tv-apparaten regleras av någon annan och att filmerna inte
bestäms av barngruppen, vilket kan tolkas som att objektet styrs av förskollärarna och ofta
används för att uppfylla specifika syften, vilket kan resultera i att barnet inte får använda den
när som helst. Förskollärarna behöver ibland leda in barnen i ett annat lärande än vad de skulle
åstadkomma genom att få se på “mördarfilmer” eller använda det speciella “glitterlimmet”.
Alvestad och Sheridan (2015) förklarar att förskollärarna i deras studie anser att det inte helt
och hållet går att bortse från läroplansmålen eller andra regler som reglerar förskolan, eftersom
det har en stor inverkan på hela verksamheten.
Det finns inte bara uppfattningar om att inte få titta på en viss typ av filmer utan också att inte
tycka om en viss typ av böcker på avdelningen. Granbom (2011) förklarar att det finns en
mångfald av både öppna och stängda material i förskolan som påverkar barnen i deras lek.
Öppna material kan användas på flera sätt och de stängda materialen har en viss typ av
användningsområden. Att böckerna uppfattas tråkiga kan å ena sidan vara för att böckerna
uppfattas som ett stängt material, som endast används för att lyssna på. Å andra sidan uppfattas
det även att böckerna väljs ut av de vuxna, vilket kan tolkas som att förskollärarna har försökt
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att ta barnets perspektiv men inte lyckats. Samtidigt kan det även betyda att förskollärarna väljer
ut böcker som ska leda in barnen i ett visst lärande, ifall de arbetar med ett specifikt tema eller
att de utgår ifrån läroplanen. Å ena sidan poängterar Björklund och Ahlskog-Björkman (2018)
att utifrån läroplanen kan förskollärare skapa tematiska aktiviteter som utmanar och främjar
barnens perspektiv. Å andra sidan hävdar Sheridan et al. (2011) att det finns en oro i att leda in
barnen i ett specifikt lärande om barnen själva inte har intresset för det. Vi tolkar att samtidigt
som det går att välja att inte leka med exempelvis dockskåpet om det inte är omtyckt, kan någon
annan tvingas lyssna på en bok som inte är av intresse eller inte få titta på en viss typ av film
på grund av ett bakomliggande syfte. Granbom (2011) förklarar att det är upp till förskolläraren
att sätta ramar för vilka aktiviteter som görs möjliga genom att erbjuda leksaker och annat
material. Det går dock att diskutera varför det ska finnas en tv-apparat om barnen ändå inte kan
titta på vad de vill, eller varför böcker ska väljas ut som barnen inte intresserar sig för.
Skolverket (2018) förklarar att barnen ska ha inflytande över verksamheten och eftersom regler
och riktlinjer är en stor del av verksamheten (Alvestad & Sheridan, 2015), borde väll barnen ha
ett visst inflytande över detta också? Det vi kan fråga oss ur en samhällsaspekt är vad som sker
med de barn som inte får chansen under sin förskolevistelse att utöva inflytande och ansvar
över större och viktigare frågor. Enligt Ungerberg (2019) kan barn som inte är vana vid att
utöva ett inflytande i verksamheten sakna kunskap kring hur de ska agera när de blir tillfrågade
att tala om sin åsikt. Det här kan i sin tur även ge konsekvenser för hur barnen i senare ålder
agerar inför de rättigheter och skyldigheter som vårt demokratiska samhälle besitter. Skolverket
(2018) poängterar att barnen i förskolan ska skapa sig förståelser av hur det fungerar i det
demokratiska samhället, vilket kan ske genom att barnen ges möjlighet till delaktighet och
inflytande i förskolan.

6.1.2 Skapa en förskola för alla
Det uppstår en problematik kring att barnen uppfattar att förskolan inte är anpassad efter deras
storlek, vilket i sin tur kan hindra barnen från att utföra en viss typ av aktivitet eller att de till
och med väljer att undvika de rum eller det material som inte anpassas efter dem. Eriksson
Bergström (2013) förklarar att barn ofta väljer bort rum som inte anpassas efter dem eller som
innehåller höga ljudvolymer och trängsel. Chen och Wang (2018) instämmer och kompletterar
med att barn hindras från att utföra aktiviteter med det material de uppskattar när de väljer bort
delar av verksamheten. Det här kan förbises med mindre medel genom att skapa rum i rummet
för att minska buller och för att barnen ska kunna utföra olika aktiviteter i samma rum. Genom
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olika ställningstaganden kan förskollärarna ge barnen mer förutsättningar i förskolan.
Skolverket (2018) hävdar att förskolan ska vara en plats för alla barn, och ändå uppfattar barnen
att förskolan inte anpassas efter dem. Vi ser även i barnens utsagor att det är de vuxna som
bestämmer vad som ska finnas i lärmiljöerna och att de även bestämmer hur barnen ska bete
sig i dem. Det som är intressant i barnens utsagor är de skilda variationer i uppfattningarna som
faktiskt uppstår. Det går från uppfattningarna om att “inte slåss”, “inte doppa håret i toan”, “inte
titta på mördarfilmer” till att behandla förskolans utformning i form av var objekten i rummen
ska befinna sig till möblernas placering och vilket material som saknas på avdelningen. När
barnen beskriver det som inte är tillåtet i lärmiljöerna beskrivs olika regler som reglerar deras
beteende mot varandra och i lärmiljön. Det finns uppfattningar av att det är de vuxna som
bestämmer, det här uttrycks på varierande sätt där barnen uppfattar reglernas uppkomst, men
samtidigt kan de ge oss förslag på vad de önskar att tillföra i lärmiljöerna. Det som kan
problematiseras här är att barnen först ger oss en indikation på att önskemålen egentligen inte
gör någon skillnad eftersom det är de vuxna som bestämmer, samtidigt som egna tankar kring
hur lärmiljön ska kunna se ut uppkommer. Vi ifrågasätter om uppfattningen av att det är de
vuxna som bestämmer inte hade uppkommit om barnen själva hade haft ett inflytande över
lärmiljöns konstruktion. Westlund (2011) förklarar att i förskolan kan de vuxna skapa ett större
inflytande för barnen genom att samarbeta med dem. Samtidigt kan det finnas en problematik
i att ge varje barns önskemål utrymme utifrån deras intressen, att tillföra mer till en specifik
plats behöver inte vara något som alla önskar. Westlund (2011) beskriver vidare att det finns
en problematik kring huruvida det är rättvist att ge barnen inflytande efter deras egna
personligheter och intressen eller ge alla barn lika mycket inflytande. Det går att fråga sig hur
mycket barnen ska ha inflytande över i förskolans verksamhet. Ur en förskollärares perspektiv
kan det å ena sidan vara komplicerat att utmana och tillgodose varje enskild individs behov i
dagens stora barngrupper (Rosenqvist, 2014). Å andra sidan kan barnens inflytande styrkas
genom att förskollärarna lyssnar in barnens åsikter. Ungerberg (1999) förklarar att barnens
inflytande stärks när förskollärarna lyssnar in deras åsikter och tankar om något. När vi lyssnar
på barnen har de idéer och tankar kring vilka material som kan tillföras i lärmiljön för att
kringgå regler, såsom att tillföra en klätterställning inomhus för att de inte får klättra på de
befintliga möblerna. Barnens uppfattningar kring att materialet i lärmiljön på olika sätt påverkar
deras aktiviteter synliggörs, samtidigt som barnens önskemål ibland kan bli ogenomförbara kan
förskollärarna och barnen gemensamt finna en lösning som gynnar samtliga parter. Samtidigt
förklarar Ahrnér (2006) att det kan finnas en viss oro till att låta barnen styra mer över
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verksamheten, det är svårt att veta hur barnen ska få bestämma, vilket kan vara orsaken till att
barnen tidigare uttryckt att de uppfattar att det är förskollärarna som bestämmer.
Det uppfattas att metallicfärgen i ateljén inte får användas när en vuxen inte är närvarande.
Förskollärarnas beslut kring att barnen inte får använda färgen utan en vuxens närvaro kan å
ena sidan bero på att minska risken för kaos. Eriksson Bergström (2013) förklarar att
förskollärarna vill ha ordning och reda och den fysiska miljön reglerar ofta barngruppen snarare
än tvärtom. Å andra sidan kan det bero på att det finns en norm i att det ska kunna vara en
förskollärare i samtliga rum. Enligt Rosenqvist (2014) förklarade förskollärarna svårigheterna
i att organisera barngruppen efter de få förskollärare som finns på plats, det här kan därför ha
påverkat varför barnen i vår studie inte får använda metallicfärgen ensamma. Det uppkom även
uppfattningar om att ateljén, var ett temabaserat rum som användes i ett kreativt syfte. Eriksson
Bergström (2013) poängterar att förskollärarna ser ateljén som en plats där specifika regler ägde
rum. Dessa regler förklarar Eriksson Bergström (2013) hindrar barnen från att skapa varierande
aktiviteter. Å andra sidan framkommer det i utsagorna i denna studie att barnen uppfattar ateljén
som en plats för kurragömmalek, vilket kan tolkas som att ateljén inte innefattar specifika regler
utan är mer öppen för barnens egna tankar och fantasi. Samtidigt kan det ha förbigått
förskollärarna att barnen brukar leka kurragömma inne i ateljén och att förskollärarna
fortfarande ser ateljén som ett rum för skapande och tillför material och utformning utifrån det.
Ulrich (2004) poängterar att förskollärare ofta känner till de platser som barnen föredrar men
att de kan sakna kunskap kring vad dessa platser betyder för barnen. Denna bristande kunskap
påverkar i sin tur vilka material som placeras i lärmiljön, om inte barnen tillåts vara delaktiga.
Det kan tolkas att förskollärarna har använt sig av någon form av strategi för att planera in
materialet efter barnens intressen, eftersom barnen uppskattar det befintliga materialet och leker
i de rum som erbjuder hög variation, precis som Eriksson Bergström (2013) nämner i sin studie.
Det framkommer tydligt att det finns en problematik kring regler i förskolan, Ungerberg (2019)
förklarar att barns inflytande ofta blir ur ett barnperspektiv eftersom förskollärarna själva väljer
vad barnen ska ha inflytande över, ur barnens uppfattningar i vår studie framgår det att barnen
inte har ett inflytande över placeringen av möbler, samtidigt som de heller inte får använda ett
visst material utan närvaron från en vuxen. Å ena sidan kan det finnas en förväntning från
förskollärarnas sida att barnen ska bete sig på ett visst sätt med materialet som i sin tur gör att
barnen hellre väljer de rum där dessa förväntningar inte är lika starka (Eriksson Bergström,
2013), vilket kan betyda att förskollärarnas förväntningar på vad barnen ska använda materialet
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till påverkar barnens uppfattningar. Å andra sidan kan det som reglerar vad barnen får använda
utan en vuxens närvaro reglera vad barnen är kompetenta nog att klara av på egen hand, vilket
i sin tur även påverkar variationen av lek i rummet. Enligt Eriksson Bergström (2013) vill
barnen ha tillgång till rum med hög variation för att kunna skapa sig egna normer och värden.
Det kan vara en anledning till att barnen uppfattade det “avskilda rummet” med möjlighet till
att stänga om sig, som en aspekte som var bra med förskolan, vilket medför att barnen undviker
förskollärarnas medverkan och deras förväntningar på barnen uteblir. Eriksson Bergström
(2013) förklarar att barn ofta söker sig till rum där de vuxnas förväntningar på hur de ska bete
sig inte sträcker sig, barnen i vår studie uttrycker att de har tillgång till att befinna sig i rummet
ensamma. Å ena sidan är förskollärarnas närvaro av stor vikt för att utmana barnen vidare, och
för att leda in barnen i ett visst lärande kan förväntningar på materialet behövas. Thörner (2017)
redovisar att strategin “lockande modifiering” används för att ge barnen möjlighet till att se nya
perspektiv på ett visst material, vilket kan förbises utan en vuxens närvaro. Å andra sidan
förklarar Cameron (2010) att förskollärarna kan använda sig av andra strategier, de har lagt
stort fokus på att materialet ska vara mångsidigt för att barnen ska kunna fungera både
tillsammans och enskilt, vilket tyder på att barnen kan utmanas och utvecklas självständigt om
materialet och miljön är mångsidigt. Samtidigt kan förskollärares förväntningar på hur
materialet ska användas i lärmiljön stimulera barnen och inte enbart jaga bort dem,
förväntningarna skapar istället tematiseringar i rummen som gör barnen mer insatta kring en
viss aktivitet, istället för att de ska vandra runt och inte veta vad de ska göra (Edwards et al,
2014). Den här strategin kan tolkas till Thörners (2017) beskrivning av efterföljande guidning
där förskollärarna planerar olika aktiviteter, rum och material efter barnens egna intressen.
Däremot beskrivs en uppfattning av att inte uppskatta ritningarna till legot, vilket kan tolkas
som att förskolan behöver mångsidigt material som barngruppen kan utforma på sitt egna sätt
(Cameron, 2010), och att barnet väljer att bortse från ritningarna för att kunna skapa med legot
på sitt egna sätt. Samtidigt krävs det ur barnets perspektiv att kunna urskilja vilka möjligheter
ett visst material har, vilket inte alltid är det lättaste (Eriksson Bergström, 2013). Det kan tolkas
som att förskollärarnas närvaro är avgörande igen för att belysa materialets olika
användningsområden (Thörner, 2017), vilket än en gång från förskollärarnas sida ger
förväntningar på materialet.
Granbom (2011) förklarar att det är förskollärarna som sätter ramar och regler i verksamheten
som barnen ska förhålla sig till. Vi menar att barn inte bara ska synas när de bryter mot regler,
utan att barnen ska få en inblick i varför reglerna finns där, exempelvis talade barnen mer om
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vad som inte var tillåtet än varför. Förskollärarna behöver inte förändra allt på en gång, utan de
kan istället skapa en ständig förändring där barnens röst får höras (Ahrnér, 2006). Samtidigt
kan barnens utsagor kring att de inte vet varför reglerna existerar eller att det är de vuxna som
bestämmer, bero på att barn oftast får utöva inflytande över en viss del av verksamheten som
inte handlar om lärmiljöerna eller reglerna i sig. Westlund (2011) tar upp exempel där barnen
får välja aktiviteter eller redan existerande böcker för lässtunden. Qvarsell (2011) förklarar i sin
tur att barn ofta får välja mellan “oviktiga saker” ur förskollärarnas ögon, såsom hårt eller mjukt
bröd till frukosten. Det här i sin tur väcker en frågeställning kring hur hårt eller mjukt bröd
egentligen ger barnen ett mer reellt inflytande i förskolan, vilket Skolverket (2018) förklarar att
barnen ska ha i förskolan. Samtidigt förklarar Ungerberg (2019) att barnen i förskolan får ett
slags inflytande när deras röster blir hörda, eftersom barnen i vår studie inte kan svara på varför
reglerna finns, skapas dock en tolkning av att de inte har ett inflytande över reglernas
uppbyggnad i lärmiljöerna. Det kan däremot finnas en bakomliggande tanke av förskollärarna
att inkludera regler i verksamheten för barnens egna bästa, det blir dock ett påtagligt dilemma
när barnen själva inte får en förståelse kring varför reglerna finns. Qvarsell (2011) förklarar att
förskollärarna ser till barnets bästa, vilket kan medföra att deras handlingar omedvetet förbiser
barnens perspektiv. Utifrån barnens utsagor finns det en tolkning av att de inte får vara med och
ta olika beslut som rör barngruppen. Det framgår att barnen uppfattar att det finns saker som
inte får göras men samtidigt framkommer det inte vad dem anser om det, utan snarare ett
konstaterande att det är de vuxna som bestämmer. Å ena sidan förklarar Ahrnér (2006) att det
finns en oro till att låta barnen ha ett större inflytande över verksamheten, eftersom barnen
kanske får bestämma i för stor utsträckning. Å andra sidan hävdar UNICEF (2009) utifrån
barnkonventionen att barn har rätt att uttrycka sig inom alla frågor som rör individen, och att
det är förskollärarna som ger barnen chansen till att få höras och synas.

6.2 Metoddiskussion

Studien är kvalitativ och grundar sig i intervjuer eftersom vi ville synliggöra barnens
uppfattningar av förskolans lärmiljöer. Som komplement till intervjuerna användes Rasmussens
(1999) dokumentationsteknik, utifrån ett barns perspektiv fick barnen ta fotografier på olika
delar av lärmiljön i förhållande till uppdragen. Rasmussens (1999) teknik var att föredra,
eftersom barns perspektiv skulle synliggöras i studien. Det fanns dock både fördelar och
nackdelar med den här metoden. Fördelarna var att genom fotografierna skapades samtal enkelt
även om vi själva inte hade någon djupare relation till barnen, vi upplevde även att fotografierna
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vidgade barnens egna perspektiv och i samband med intervjuguiden synliggjordes deras tankar
på ett mer djupgående plan kring lärmiljöerna. Enligt Larsson (2011) är intervjuer en del av den
fenomenografiska ansatsen och fotograferandet blev även att föredra eftersom Rasmussen
(1999) själv poängterar att barnens egentagna fotografier med fördel kan användas i
intervjusammanhang, vilket underlättade i intervjuerna eftersom vi inte hade någon erfarenhet
av

barnintervjuer

sen

tidigare.

Samtidigt

upplevdes

även

nackdelar

med

dokumentationstekniken, somliga svar fick utelämnas från resultatet eftersom barnen fann det
mer intressant att springa runt med lärplattan och ta fotografier på oss istället för att ta foton på
lärmiljön, vilket gjorde att de fotografierna inte passade in i studiens syfte. Det här kan ha
uppstått på grund av att barnen kan ha saknat erfarenhet av att visa sin uppfattning av lärmiljöns
uppbyggnad och att dokumentationstekniken snarare blev som en “kul grej” att utforska.
Ungerberg (2019) förklarar att det kan uppstå konsekvenser för de barn som inte får träna på
att ha inflytande, vilket kan synliggöras genom att de saknar kunskaper kring hur de ska agera
när andra väl intresserar sig för deras åsikt.
På förskola A utfördes uppdragen i grupp, vilket vi upplevde gjorde att barnen uppehöll
varandra under fotograferandet. Doverborg och Pramling Johansson (2012) förklarar att
gruppsamtal i en del fall kan påverka barnens koncentrationsförmåga och beslutstagande. Hade
vi gjort det här igen hade vi istället valt att göra på samma sätt som vi gjorde på förskola B,
med att ha uppdragen enskilt med barnen. Samtidigt kan vi konstatera att fler barn ville
medverka på förskola A än på förskola B, vilket gör att det enskilda samtalet kan ha lett till att
det enskilda barnet kände en press på sig att prestera. Doverborg och Pramling Samuelsson
(2012) förklarar att ingen kan komma ifrån att den vuxna har en auktoritet över barnet. I
uppdragen var vi noggranna med att respektera barnen och var intresserade av deras handlingar.
Qvarsell (2011) förklarar att när barn blir respekterade utifrån deras val och ges möjlighet till
att uttrycka sig skapas rättvisa förhållanden. Vi lät även barnen beskriva de fotografier som de
tagit och vi skapade en öppen dialog mellan oss. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012)
förklarar att intervjuer ska ske i dialog med barnet och inte framstå som ett slags förhör. I
samband med den halvstrukturerade intervjun hade vi en öppenhet i frågorna som erbjöd barnen
att spinna vidare på sina svar och mer av deras uppfattningar kunde därför synliggöras.
Dahlgren och Johansson (2019) betonar att inom den halvstrukturerade intervjuformen finns
det möjlighet till följdfrågor som i sin tur ger utförligare svar.
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Vi hade stor nytta av Dahlgren och Johanssons (2019) analysteknik, där deras sju steg stöttade
oss genom hela analysprocessen. Det var också här vi lärde oss att vi kunde göra en varsin
analys och sedan jämföra analyserna med varandra för att skapa oss en uppfattning kring vilka
kategorier som arbetet skulle delas in i. Det här i sin tur ökade även tillförlitligheten till arbetet
(Dahlgren

&

Johansson,

2019).

Samtidigt

fann

vi

svårigheter

i

att

få

ner

beskrivningskategorierna till ett fåtal och hade vi gjort om den här studien igen hade vi skapat
oss en längre tidsperiod för att sätta oss in i den fenomenografiska ansatsen på djupet.

6.3 Slutsats
Utifrån den här studien kan det konstateras att förskollärarnas förhållningssätt till regler och
uppbyggnad av lärmiljön påverkar barnets uppfattning av deras inflytande i lärmiljön. När
barnet inte får utöva inflytande i sin vardag kan en instabilitet synliggöras genom att barnet har
svårigheter i att förklara och beskriva sin verklighet (Ungerberg, 2019), vilket vi upptäckte när
barnen hade svårigheter i att förklara hur de uppfattade lärmiljöerna på förskolan men även när
de refererade till de vuxnas styrning. Utifrån att barnkonventionen blir en svensk lag regleras
barnens rättigheter till att uttrycka sina tankar och åsikter (UNICEF, 2009), samt att de utifrån
Skolverket (2018) ska ha ett inflytande över verksamheten. Det är av stor vikt att förskollärarna
och barnen finner ett samarbete i förskolan där bådas tankar och idéer kommer till uttryck. Om
förskollärarna inte lyssnar på vad barnen föredrar i förskolans lärmiljöer, är det på samma gång
komplicerat för barnen att få inflytande i lärmiljön, eftersom förskollärarna kan välja ut vad
barnen ska ha inflytande över och därför utgå från ett barnperspektiv (Ungerberg, 2019).
Genom att utgå från Rasmussens (1999) dokumentationsteknik har barnens uppfattningar
synliggjorts genom fotografier och samtidigt har vi närmat oss ett barns perspektiv. Studien har
utgått från en fenomenografisk ansats och utifrån intervjuerna har barnen fått dela med sig av
sina uppfattningar av lärmiljöerna där regler, rum och material har varit i fokus och som inte
kan generaliseras eftersom Dahlgren och Johansson (2019) och Marton (1981) poängterar att
samma fenomen kan uppfattas olika av olika människor.

7. Didaktiska implikationer och vidare forskning
Utifrån att undersöka barns uppfattningar kring lärmiljöerna i förskolan har vi genom resultatet
närmat oss ett barns perspektiv. I och med att lärmiljöerna är en stor del av förskolans
verksamhet, där både förskollärare och barn vistas dagligen, finns det flertalet behov att
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tillgodose och flertalet viljor att antingen ta sig an eller undvika. Genom att använda oss av en
fenomenografisk ansats har vi upptäckt varierande uppfattningar i barnens utsagor men som
alla har behandlat inflytande, eller vem det egentligen är som bestämmer. Det som har berörts
i den här studien handlar i stor mån om vad barnen själva önskar och hur de uppfattar lärmiljön
på förskolan, vilket har gett barnen chansen att få sin röst hörd. Utifrån det här anser vi att
barnen i förskolan ska få chansen att genom dokumentation och intervjuer kunna dela med sig
av sina uppfattningar och att förskollärare och barn tillsammans kan samarbeta för en förskola
för alla, även om det är förskollärarna i slutändan som bestämmer ska barnen få en inblick i
varför dessa bestämmelser är gjorda.
Den här studien hänvisas i första mån till yrkessamma förskollärare, eftersom studien i sig kan
tillföra nya kunskaper om hur förskollärare kan närma sig ett barns perspektiv kring
lärmiljöerna på förskolan. Under arbetets gång upptäckte vi att barnen uppfattades obekväma
med att få dela med sig av sina tankar, där de även uttryckte att det är de vuxna som bestämmer.
Genom vårt arbete kan förskolläraren få en insyn i vad som kan ske när barnen inte får utöva
inflytande, där vi i resultatet bland annat kommit fram till att barnen inte vet varför reglerna i
verksamheten finns. Det finns även en aspekt av att barn som inte får utöva inflytande i
verksamheten heller inte vet vad de egentligen kan ha inflytande över, vilket bland annat syntes
när barnen upplevdes osäkra under intervjun. Det här kan tolkas som att barnen inte är vana vid
att utöva inflytande eller få sin röst hörd när det handlar om att tala kring vad lärmiljöns bra
och mindre bra egenskaper. Samtidigt skulle det vara intressant att undersöka barns inflytande
överhuvudtaget i förskolans verksamhet. Till vidare forskning skulle därför den som gör studien
kunna förbigå fokuset på lärmiljöerna och istället med en liknande metod, dokumentation med
egentagna fotografier, undersöka barnens relation till inflytande över verksamheten i stort.
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Bilaga 1, Uppdrag
Inledande frågor:
Dessa frågor har inget med studien att göra utan är endast med för att introducera själva
metoden med barnen.
•

Fråga barnen hur gamla de är och vad de heter?

•

Vad tycker ni om att leka på förskolan?

Uppdrag:
•

Vilken plats på förskolan tycker du bäst om?

•

Berätta för mig vad det är som gör att du tycker om den platsen!

•

Jag skulle vilja att du tog ett foto på en plats som du tycker om? Vill du göra det?

•

Vilken plats tycker du inte om att vara på här på förskolan?

•

Jag vill gärna att du tar ett foto på en plats i rummet som du inte tycker om?
Vill du göra det?
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Bilaga 2, Intervjuguide
Intervjufrågor kring barnens fotografier:
Vi kommer nu ställa lite frågor till er om de foton vi tagit, är det okej?
•

Varför tog du ett foto på just det här?

•

Vad får man göra på den här platsen?

•

Finns det något man inte får göra på den här platsen?

•

Vad tycker du är bra med den här platsen?

•

Vad tycker du är mindre bra med den här platsen?
•

Följdfråga: Har du någon önskan som hade gjort den här platsen bättre?
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Bilaga 3, Samtyckesblankett

Till vårdnadshavare i förskolor
Vi är två studenter från Halmstad Högskola som studerar sista terminen på förskollärarutbildningen. Vi
skriver vårt slutliga examensarbete med fokus på att undersöka barns tankar kring lärmiljöerna på
förskolan. Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att barn och pedagoger inte
kan identifieras och kommer endast användas av oss studenter för utbildningsändamål. Efter
undersökningen kommer allt insamlat material raderas.

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att vi ska kunna planera våra
uppgifter behöver vi få svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande. Kryssa i JA eller NEJ nedan
och skriv under. Ni får gärna klippa av informationen och ta med hem.

Vänliga hälsningar
Emelie Struwe och Julia Klemhs

Kontaktuppgifter:
Emelie: emestr16@student.hh.se
Julia: julkle16@student.hh.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras.

NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras.
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