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Förord 
 

Jag som skrivit den här uppsatsen heter Erika Sigurdsson. Arbetet med uppsatsen har 

verkligen varit en berg- och dalbana både vad gäller mina prestationer och mitt humör. Trots 

ett mycket intressant ämne som verkligen engagerar har jag många gånger varit beredd att ge 

upp. Men med min envishet, mitt tålamod och min beslutsamhet att fullfölja har jag trots allt 

fortsatt kämpa och lyckats komma vidare då jag fastnat i diskussioner med mig själv. Det har 

varit en mycket lärorik och tålamodsprövande tid för såväl mig som min familj. Jag vill därför 

här passa på att tacka alla berörda parter.  

 

Först och främst vill jag tacka alla härliga barn som ställde upp på intervju! Utan er hade 

denna uppsats inte kunnat komma till stånd. Jag vill också tacka föräldrar, förskolechef och 

pedagoger som gav mig tillåtelse att genomföra min studie. Ett varmt tack också till mina 

hjälpsamma och tålmodiga handledare som kommit med konstruktiv kritik, gett mig nya 

infallsvinklar och lett mig in på rätt spår då jag tappat fokus. Sist men inte minst ett stort tack 

till min tålmodiga familj som förmodligen tror att jag älskar datorn mer än dem, då jag suttit 

klistrad vid den dag som natt.  
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Abstract  
 

Uppsatsen handlar om barns inflytande och delaktighet i den fysiska innemiljön i förskolan. 

Syftet med studien är att genom samtal med några förskolebarn bidra med kunskap om deras 

inflytande och delaktighet i innemiljön på förskolan. Jag vill också belysa innemiljöns 

betydelse för lärandet och har i min forskning inspirerats av det sociokulturella perspektivet.  

Min studie har utgått från följande frågeställningar:

 Hur beskriver barn sin innemiljö i förskolan när de berättar om den?  

 Vilka beskrivningar framkommer när barn berättar om sina möjligheter till 

inflytande och delaktighet i innemiljöns utformning? 

 Vilka berättelser framkommer när barn ombeds uttrycka sina behov och intressen 

gällande innemiljön? 

 

För att besvara mina frågeställningar har enskilda kvalitativa intervjuer gjorts med sex 

stycken femåriga barn från två olika avdelningar på en förskola. Jag har även gjort egna 

fältstudier för att få en överblick över de olika rummen på respektive avdelningar. Mitt 

resultat visar att de flesta barnen trivs med innemiljön på förskolan. Det finns vissa saker de 

saknar och rum de vill förändra. Flera av barnen påtalar att de saknar rum med dörrar för att 

kunna leka ostört. Barnen tycks ha ett behov av rum med lugn och ro där man också kan vila 

en stund. Ljud från övriga barn verkar vara ett störningsmoment. Vad gäller inflytande så 

svarade barnen att det är pedagogerna som bestämmer det mesta på förskolan. Ibland 

tillfrågas barnen när innemiljön ska förändras. Barnens inflytande tycks mest handla om val 

av aktiviteter. De flesta barnen tycker om att bestämma och de barnen vill gärna bestämma 

mer än de gör idag. Barnen tycks inte medvetna om att möjligheten att påverka finns. 
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1. Inledning 

Vi har tidigare i utbildningen läst om innemiljön som den tredje pedagogen. Ellneby (2011) 

beskriver detta uttryck som ett arbetssätt som många förskolor använder sig av. Det handlar 

om hur pedagoger ställer iordning rummen för barnen och på vilket sätt de presenterar och 

tillhandahåller material och leksaker. Under utbildningen växte intresset för innemiljön och 

under den senaste verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) dök ämnet återigen upp men nu 

handlade det mer om barnens möjligheter att påverka innemiljön. Jag anser det viktigt att 

verksamma pedagoger tar hänsyn till barnens intressen och gör dem delaktiga i val av 

material och i utformningen av rummen på förskolan. Under utbildningen har tolkning av 

läroplanerna varit ett viktigt inslag, speciellt under vfu-perioder. Eftersom styrdokumenten 

utgör viktiga läromedel i pedagogyrket vill jag därför nämna att i Lpfö98 (reviderad) finns ett 

eget avsnitt om barns inflytande. Här står att barnen ska lära sig grunden för vad demokrati 

innebär i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå 

demokratiska principer genom att delta i olika samarbetsformer och beslutsfattande. Barnen 

ska få ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan, allt efter egen förmåga. Vidare 

står det att utformningen av miljön och planeringen av verksamheten ska utgå från de behov 

och intressen som barnen själva ger uttryck för (Skolverket, 2010).  

 

Med detta som bakgrund har jag valt att fördjupa mig i barns inflytande och delaktighet i 

utformningen av innemiljön på förskolan. Detta innebär att jag vill ta reda på om/hur barn ges 

möjlighet till detta i förskolan. Eftersom dessa båda begrepp är väldigt omfattande har jag valt 

att begränsa mig till att innefatta endast innemiljön. Det blir en stor utmaning i mitt eget 

lärande att forska kring innemiljön och rumsliga förändringar, som Strandberg (2006) talar 

om i sin bok. Han menar att rumsliga förändringar i första hand handlar om att forma rum 

som ska gagna aktiviteter för lärande, och i andra hand att se ”fina” ut. Jag ser det som 

angeläget att forska inom detta område då jag genom att ha läst tidigare forskning upptäckt att 

det finns ett behov av att göra barnens röster hörda. I min studie har jag valt att utgå från 

barnens perspektiv eftersom jag är intresserad av att höra barnens röster. Jag är ute efter att 

försöka förstå deras tankar och upplevelser om inflytande på miljön. Jag anser att miljön 

skulle kunna utformas efter barnens behov i ännu större utsträckning än den gör idag. Då 

verksamheten är till för barnen borde de rimligtvis vara med och påverka den miljö de vistas i 

en stor del av dagen. Det finns några begrepp i uppsatsen som jag vill förtydliga innebörden av, 

som en hjälp för fortsatt läsning. Begreppet innemiljö innebär i min studie inomhusmiljö. Med det 
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menar jag de olika rummen i förskolan där barnen vistas och har tillgång till möbler och material 

att sysselsätta sig med. I arbetet blandas orden innemiljö och miljö, vilka båda avser 

inomhusmiljö. Med begreppen inflytande och delaktighet ställer jag mig bakom Johannesen & 

Sandviks (2010) tolkning som går ut på att barnen ska vara en del av gemenskapen och påverka 

det som händer genom sina uttryck och åsikter. Det handlar inte om att barn ska ta lika stort 

ansvar som vuxna utan om att vara med och förhandla om vad som skapar en bra vardag i 

förskolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med studien är att genom samtal med några förskolebarn bidra med kunskap om 

deras inflytande och delaktighet i innemiljön på förskolan. Jag vill också belysa innemiljöns 

betydelse för lärandet och har i min forskning inspirerats av det sociokulturella perspektivet.  

 

Enligt tidigare forskningsstudie gjord av Claesson & Svedberg (2009), som handlar om 

demokrati och barns inflytande över miljön, (där man gjort gruppintervjuer med 3-5 åriga 

barn), har man funnit att barnen tycker att de ska ha mer inflytande. Med hjälp av min studie 

vill jag frambringa ytterligare kunskap i ämnet. Genom enskilda intervjuer hoppas jag komma 

barnen och deras intressen och behov närmre. Jag vill också uppmärksamma pedagoger på 

betydelsen av att ge barnen mer inflytande och delaktighet i innemiljön i förskolan. 

 

Mina frågeställningar är följande: 

 Hur beskriver barn sin innemiljö i förskolan när de berättar om den?  

 Vilka beskrivningar framkommer när barn berättar om sina möjligheter till 

inflytande och delaktighet i innemiljöns utformning? 

 Vilka berättelser framkommer när barn ombeds uttrycka sina behov och intressen 

gällande innemiljön? 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt definieras betydelsen av begreppen inflytande och delaktighet. Vidare 

sammanfattas forskningsläget kring barns inflytande och delaktighet avseende innemiljöns 

utformning på förskolan och dess betydelse för lärandet. 

2.1 Inflytande och delaktighet 

Arnér (2009), som gjort en studie om utvecklingsarbete i förskolan kring demokrati och 

inflytande, menar att begreppen inflytande och delaktighet ofta används synonymt i både 

forskningssammanhang och inom förskolans och skolans värld. Författaren väljer här att 

särskilja dem. Inflytande menar hon är att ge barnen möjlighet att påverka sin tillvaro medan 

delaktighet är något man tar del av som andra redan har bestämt. Jag har dock valt att använda 

dem synonymt (likt författarna nedan) eftersom jag tycker att de går in i varandra och deras 

betydelser är svåra att särskilja. Johannesen & Sandvik (2010:29), som studerat de yngsta 

barnens rätt till inflytande och delaktighet i förskolan, menar att inflytande och delaktighet är; 

”en etisk praxis där det handlar om mer än val och majoritetsbeslut”. Det handlar inte om att 

barnen ska bestämma, det betyder något mer. Att alla barn ingår i en gemenskap där man ska 

visa respekt för varandra oavsett åsikter. Inflytande och delaktighet innebär att i en 

gemenskap samspela, respektera och lyssna till varandra. Det handlar inte om att barnen ska 

ta lika stort ansvar som de vuxna utan huvudansvaret ska ligga hos de vuxna i förskolan. 

Enligt författarna innebär begreppen inflytande och delaktighet att barnen är deltagande, inte 

bara närvarande. Med detta menar de att barnens uttryck och åsikter på något sätt ska påverka. 

Att dessa uttryck leder till handlingar i en gemenskap. Ansvaret för att detta förverkligas 

ligger hos pedagogen, inte barnen. Jag ställer mig helt och hållet bakom författarnas 

förklaring av begreppens innebörd och vill poängtera att det inte handlar om vem som ska 

bestämma vad utan det handlar om att ta barnens perspektiv.  

2.1.1 Vuxnas makt 

Johannesen & Sandvik (2010) menar att vuxna alltid befinner sig i en maktposition i 

förhållande till barn. Hur vi väljer att möta barnet påverkar dess möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Författarna menar att om barnen i förskolan ska få möjlighet att vara delaktiga 

betyder det att de vuxna måste våga släppa kontrollen (inte ansvaret), vilket fordrar en ny 

vuxenroll. Arnér (2009) menar att forskningen ännu idag tyder på att pedagogerna i förskolan 

har en stark tradition att styra. I förskolan finns en föreställning om hur barnen ska vara och 

vad de får göra. Enligt författaren handlar det om att förstå händelser ur ett barnperspektiv och 
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kunna lyssna och respektera barnets uppfattning och på så vis ge det inflytande över 

situationen. I hennes studie, om sexåriga barns inflytande, berättar hon om en situation där två 

pojkar tar initiativ till lek i den nyinredda källaren, men då pedagogen säger nej tappar de all 

lust och energi och sätter sig på varsin stol och stirrar ut genom fönstret. Detta visar att barns 

inflytande först och främst handlar om att pedagogen måste bejaka barnets initiativ. Om 

pedagogen är öppen för barnens initiativ kan deras lekar och aktiviteter utvecklas. Barn söker 

efter meningsfull sysselsättning som pedagogen kan välja att tillåta eller inte tillåta. Studien 

pekar också på att barnen kände sig styrda av regler som de inte upplevde att de kunde 

påverka (Arnér, 2009). Nordin-Hultman (2010) väljer en annan aspekt på inflytande i sin 

doktorsavhandling om pedagogiska miljöer. Hon har bl.a. studerat ”regleringen” av tid, rum 

och material i förskolan, och funnit att den är mycket stark. Förskolans pedagogiska syfte 

handlar om barns frihet och en pedagogik som är anpassad efter barnens behov, menar hon. 

Ofta ser man inte hur dagsprogrammet styr barnens inflytande. Även materialens placering 

och rummens indelning är också styrande. Ett exempel hon tar upp är snickarrummet, som 

barnen oftast bara har tillgång till när planeringen tillåter det. Samma sak gäller för material 

såsom färg, lera, sand och vatten. Dessa material är ofta placerade högt upp.  

2.2 Innemiljö och lärande 

Björklid (2005) har gjort en forskningsöversikt om samspelet mellan barns lärande och 

fysiska miljö i förskola och skola. Översikten behandlar forskningsarbeten och vissa 

utvecklingsarbeten främst från Sverige men även från de nordiska länderna från 1990-talet 

och framåt. När den pedagogiska verksamheten planeras och utvärderas kommer ofta 

lokalerna i skymundan, menar hon. En av de slutsatser hon drar är, att rum för lärande bör 

likna verkstäder och inspirera till verksamhet och handling. Forskningen beskriver också en 

brist på utrymme i många förskolor, vilket begränsar pedagogernas vilja att arbeta som de 

önskar. Barns behov av att leka avskilt framhålls, såväl som behov av vilorum. Hon betonar 

också vikten av tillgången till mycket löst material såsom; stolar, små bord, kuddar och 

madrasser, så att barnen har möjlighet att ändra miljön efter olika lekteman. Enligt 

forskningen ska miljön vara självinstruerande, vilket innebär att barnen kan klara sig själva 

utan att behöva be om hjälp. Strandberg (2006) menar att miljöns utformning har betydelse 

för barnets aktivitet. När t.ex. barnet börjar gå förändras rummet och förutsättningarna för 

lärandet. Barnet använder de delar av rummet som är meningsfullt för sin egen utveckling.  

Ellneby (2011) påtalar vikten av att möblera och hur det kan ge nytt bränsle till både lek och 

fantasi. När leksaker presenteras på ett nytt sätt får de nytt liv, menar hon. Hon varnar också 
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för att ha för många saker i rummen, vilket kan hämma leken och lusten att lära. Att byta ut 

leksaker med jämna mellanrum kan innebära att barnen upptäcker dem på nytt och använder 

dem i ett nytt sammanhang, menar författaren. Åberg & Lenz Taguchi (2009) berättar om 

dokumentationen som en möjlighet att granska miljön med nya ögon. I hennes arbetslag 

ställde de sig frågan huruvida miljön på avdelningen gav barnen möjlighet att vara 

kompetenta, nyfikna och att utforska tillsammans. De ville skapa en miljö som uppmuntrade 

till lärande möten mellan barnen, men visste inte hur. För att få idéer och inspiration besökte 

de förskolor som under en längre tid arbetat med att förändra miljön. Sen började de 

observera hur barnen använde rummen, vad barnen gjorde i de rummen de ville förändra, och 

vilka saker de lekte med eller inte lekte med. Författaren talar om vikten av att lyssna på 

barnen innan man genomför förändringar. Det är först när vi vet hur barnen tänker och gör 

som vi kan skapa en meningsfull miljö som väcker lust och nyfikenhet att söka kunskap. 

Miljöns utformning handlar alltså om allas delaktighet och allas ansvar, menar författaren. 

Hon poängterar också att hur pedagogerna ordnar miljön säger något om deras uppfattning 

om barn och barns lärande. Att se barn som kompetenta innebär enligt Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson (2010) att ge barnen förmågan att relatera till världen, att skapa 

mening och förstå situationer eller handlingar som de är inblandade i. Detta gäller även de 

yngsta barnen, som också är nyfikna och vill förstå sin omvärld och har intentioner med sitt 

lärande.  

 

3. Teori 

Min vetenskapliga undersökning är inspirerad av det sociokulturella perspektivet, eftersom 

det stämmer överrens med mitt sätt att se på barns lärande och utveckling. Jag sammanfattar 

här vad detta perspektiv innebär samt vilken relevans det har till min forskning. Under detta 

stycke tar jag också upp barns perspektiv och barnperspektiv gällande inflytande och 

delaktighet.  

3.1 Sociokulturell teori 

Lev Vygotskij (1896-1934) som verkade i Sovjetunionen på 1920- och 30-talet, och är 

grundaren till de sociokulturella teorierna, betonar samspelet med omvärlden som 

betydelsefullt för utveckling av kunskap. Han menar att den inre förståelsen är beroende av 

det sociala samspelet. Enligt Vygotskij finns det utrymme för utveckling inom vilket inlärning 

är möjlig. Detta utrymme kallar han för ”proximal utvecklingszon” och innebär att barnet med 

hjälp av en vuxen eller ett annat mer kompetent barn kan lösa ett problem. Vad barnet lär sker 
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alltså mellan barnet och omvärlden för att senare bidra till en tankeutveckling (Doverborg, 

Pramling, Qvarsell, 1994). Den proximala utvecklingszonen är ett resonemang jag ställer mig 

bakom i min forskning. Genom socialt samspel mellan barn och pedagog eller barn och barn 

ökar också barnens möjlighet till inflytande över sin egen lärprocess, anser jag. Jag menar 

också att barnen känner sig mer delaktiga i den miljö de befinner sig. Pedagogens 

handledande roll har stor betydelse för hur detta samspel ter sig. Jag anser att pedagogen kan 

påverka barnens möjlighet till samspel genom att utforma miljön på ett sådant sätt som gynnar 

interaktion. Säljö (2000) definierar denna utvecklingszon som ”avståndet” mellan vad barnet 

kan prestera i samarbete med en mer kapabel kompis eller under ledning av en vuxen. Säljö 

menar att många situationer i vår vardag och i skolans värld har denna karaktär. Vi kan förstå 

vad som sägs och görs men vi kan inte på egen hand klara av alla led utan stöd. Egidius 

(2009) betonar de pedagogiska konsekvenserna av Vygotskijs teori och menar att pedagogen 

har ett stort ansvar som handledare att försöka förstå i vilken utvecklingsfas barnet befinner 

sig. Pedagogen måste därför lyssna på barnet och observera det, för att på så vis förstå i vilken 

utvecklingsfas det befinner sig för att kunna hjälpa det in i nästa utvecklingszon. Här ser jag 

pedagogen i förskolan som en viktig länk i barnets utveckling. Att pedagogen är med och 

stöttar barnet i olika situationer kan hjälpa det att prestera ännu lite till. Detta innebär att 

barnet ges inflytande över sitt eget lärande. Enligt detta resonemang är det sociala samspelet 

mellan barnet och pedagogen en förutsättning för lärande och utveckling, där miljön också 

fyller en viktig funktion. Strandberg (2006) menar att Vygotskijs teorier om barns utveckling 

och lärande också handlar om aktiviteter och interaktioner. Samspel med andra är alltid 

viktigt vid lärande. Barnets kompetens utvecklas i relation till de utmaningar som finns i den 

värld det lever i, menar han. Med min studie vill jag undersöka om barnen upplever att miljön 

möjliggör interaktion och aktiviteter som barnen är intresserade av. Vygotskij (1999) ställer 

sig kritisk till det traditionella skolsystemet som fostrat passiva mottagare av kunskap och 

menar att en god pedagog bör skaffa sig kunskap om den sociala miljön för att kunna 

handleda eleverna. Enligt Vygotskij krävs en aktiv miljö och en aktiv lärare till en aktiv elev. 

Pedagogen har därför en viktig roll att organisera miljön.  

 

Vygotskij (1995) pratar också om det kontextuella lärandet, vilket innebär att lärande sker i 

ett sammanhang. Miljön, liksom de individer som befinner sig i miljön, är en del av 

kontexten. Han talar om individen som ett kreativt subjekt. Enligt Vygotskij finns det ingen 

motsättning mellan fantasi och verklighet. Med fantasi menar han den kreativa förmågan som 

barnet besitter. Ju rikare verklighet barnet befinner sig i, desto mer möjligheter till fantasi. 
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Med hjälp av fantasin tolkar barnet känslor och erfarenheter, menar han. Detta resonemang 

tyder på att miljön fyller en viktig funktion i barnens möjligheter till innovationer och att leva 

ut sina fantasier. Genom min undersökning vill ja få fram om barnen upplever miljön som en 

möjlighet eller ett hinder till kreativ och fantasifull lek. Säljö (2000) beskriver människan som 

en läraktig art, enligt det sociokulturella perspektivet. Människor kan ta tillvara erfarenheter 

och använda dessa i framtida sammanhang. Lärande sker i alla sammanhang genom 

interaktion mellan människor. Lärandet är alltså inte bara begränsat till de miljöer som har 

syftet att förmedla kunskaper (förskola och skola) utan sker överallt, menar han.  

 

Säljö (2000) talar om språket som en länk mellan kommunikation (det vi vill säga) och vårt 

tänkande. Att tänka är en tyst inre process som en utomstående aldrig kan komma åt helt och 

fullt. Enligt det sociokulturella perspektivet kan tänkandet också vara något som äger rum 

mellan människor, inte bara inom dem. Säljö menar att tänkandet enligt detta perspektiv har 

både en kommunikativ och en kollektiv karaktär. Tänkandet ses här som en aktivitet som 

kräver både energi och ansträngning. Arnér (2009) tolkar Vygotskij (1999) och Säljö (2000) 

och menar att det är genom att kommunicera med andra som vi tillägnar oss nya sätt att tänka 

och handla. Det reflekterade tänkandet uppstår inte av sig självt, vi måste fundera över det vi 

möter i tillvaron. En intressant och utmanande miljö på förskolan anser jag kunna bidra till att 

utveckla både språket, kommunikationen och tänkandet och kan på så vis kopplas till den här 

studien.  

 

Strandberg (2006) framhåller inflytande som en viktig aspekt vid inlärning. Det är när man är 

involverad i aktiviteter som pågår som man lär. Barn kan vara delaktiga innan de varken 

förstår eller behärskar aktiviteten. Strandberg framhåller Vygotskijs tankar kring hur barn 

”lånar” kunskaper från vuxna och kan på så vis känna att de kan fastän de egentligen inte kan 

själva ännu. Detta syns tydligt i barns lekar hur delaktighet föregår deras vetande. När barn 

leker vill de utforska något de anar men inte säkert vet. Att vara aktiv tillsammans med andra 

är en förutsättning för lärandet i barnens lekar, menar Strandberg. Att vara delaktig betyder 

mer än att ha ett inflytande. Delaktigheten gör det möjligt för barnet att vara med utan att veta. 

Barnets inre kompetens utvecklas i gemensamma aktiviteter. Därför är delaktigheten viktig, 

menar han.  



13 

 

3.1.1 Barns perspektiv 

Fram till i början av 1990-talet var det ovanligt att i forskningssammanhang tillfråga barnen. 

Begreppet barnperspektiv började då användas för första gången i vetenskapliga texter. 

Tidigare har man ansett att det går att fastställa barns behov på ett objektivt sätt. Orsakerna till 

en förändrad syn på barn de senaste årtiondena kan ha att göra med erkännandet av barns 

rättigheter genom bl.a. barnkonventionen och nya teorier om barns utveckling och lärande 

(Arnér, 2009). Författaren menar att när man utgår från barns perspektiv är det barns 

föreställningar om sina egna liv det handlar om, hur de ser på tillvaron med sina egna ögon. I 

hennes studie tittade hon på barn och vuxnas samverkan i förskolan och vad som är 

betydelsefullt i verksamheten. Det framkom att barnen och de vuxna hade helt olika 

värderingar. Barnen prioriterade att ta egna initiativ, och möjligheten att röra sig mellan 

skiftande miljöer och händelser, medan de vuxna prioriterade omsorgen och kontrollen över 

dem, i rädslan att tappa kontrollen. Barnens eget perspektiv riskerar att försummas då de 

vuxna lägger all fokus på barnets bästa, menar författaren. 

3.1.2 Barnperspektiv 

Sheridan m.fl. (2010) beskriver barn som kompetenta och sociala individer, genom detta 

perspektiv, vilket innebär att barn har förmågan att skapa mening, förstå fenomen och 

handlingar, i situationer de är involverade i. Författarna har gjort en undersökning av olika 

förskolors kvalitet och kommit fram till att kvalitet handlar också om hur barnen kan vara 

delaktiga i sitt eget lärande genom att t.ex. vara med och utforma förskolans miljö, innehåll 

och aktiviteter. Detta perspektiv fokuserar även på huruvida pedagogen försöker närma sig 

och förstå vad barnet har för avsikter i specifika situationer och sammanhang och hur det 

försöker skapa mening. Genom mina intervjufrågor till barnen vill jag finna svar på hur/om 

barnen ges möjlighet att påverka utformningen av lärmiljön.              

 

Åberg & Lenz Taguchi (2009) tar upp betydelsen av att försöka få med barnen i 

förändringsarbetet i förskolan. I sin bok Lyssnandets pedagogik, beskriver hon ett nio år långt 

arbete med att förändra och utveckla den pedagogiska praktiken på en förskola i Bromma. 

Genom att intervjua och observera barnen och dokumentera det barnen gör, kan man skapa en 

miljö som bygger på allas delaktighet, menar hon. Genom dokumentationen kan vi göra 

lyssnandet synligt och därmed förstå vad det är barnen försöker förstå och hur barnen lär. Hon 

berättar om frågor som pedagogerna ställde sig när de observerade barnen, för att försöka 

förstå vilka barn de hade framför sig. Svaret på frågorna gav henne en bild av barnens 
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intressen och behov men hon vidhåller att den bilden förändras hela tiden och att 

dokumentationen är en ständigt pågående process. Genom att intervjua barnen och diskutera 

tillsammans med barnen kan pedagogerna göra dem delaktiga i förändringar på förskolan. I 

sin bok tar hon upp exempel på att när barnen blev delaktiga i diskussioner kring hur miljön 

kunde förändras, blev det för det första begripligt för barnen och för det andra lättare för dem 

att ta ansvar för att följa de nya regler som de gemensamt tagit fram.  

 

4. Metod 

För att kunna samla in data måste forskaren först välja ett lämpligt sätt, en metod, att göra 

detta på. Val av metod är i hög grad kopplat till de syften man har med sin granskning. Det 

finns inga enkla svar på vilken metod som är bäst utan det beror istället på vilken typ av fråga 

man vill ha svar på samt vilka resurser och tidsramar man har menar (Hultén, Hultman, 

Eriksson, 2007). Jag har valt att göra enskilda intervjuer med barn som kommer att 

videofilmas. Som komplement gör jag fältstudier på de båda avdelningarna på förskolan för 

att kartlägga vad som finns i de olika rummen i form av möbler och material. Metodologi 

betyder läran om metoden. Val av metod måste anpassas till forskningsområdet beroende på 

om forskaren söker efter förklaring eller förståelse av sitt ämne eller forskningsobjekt 

(www.mv.helsinki.fi). Mitt val av metod grundar sig i att jag vill undersöka hur barnen 

möjliggörs inflytande och delaktighet gällande innemiljön.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativa intervjuer innebär att man ställer 

raka och enkla frågor och att svaren ofta blir komplexa och mer innehållsrika. I min studie är 

jag ute efter att höra barnens röster kring inflytande på innemiljön och jag kommer därför 

utforma öppna frågor enligt ett kvalitativt synsätt. Mina intervjufrågor är ostrukturerade, 

vilket Trost (1997) beskriver som att svarsalternativen på frågorna är öppna och barnen 

bestämmer således vilken struktur svaret får. Eftersom jag inte är intresserad av ja- och 

nejsvar, utan istället vill få barnen att berätta så mycket som möjligt, har jag valt att ställa 

ostrukturerade frågor. I mina intervjuer har jag använt låg grad av standardisering. Trost 

(1997) förklarar begreppet standard som att allt är likadant för alla, d.v.s. att alla intervjuer ser 

exakt likadana ut för alla tillfrågade barnen. I min studie blir standardiseringen låg vilket 

innebär att variationsmöjligheterna är stora och jag kommer att ta frågorna i den ordning det 

passar. Barn är som bekant spontana, vilket troligtvis innebär att ingen intervju blir den andra 

http://www.mv.helsinki.fi/
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lik. Jag måste därför vara flexibel och ställa frågorna i den ordning som passar utifrån hur 

samtalen utvecklas. Följdfrågorna har jag formulerat beroende på tidigare svar från barnen. 

 

Hultén m.fl.(2007) menar att fördelen med en intervju är att man som intervjuare har 

möjlighet att förklara eller förtydliga de frågor man ställer. Här finns också möjlighet till 

samtal om intervjuaren är ute efter ett utbyte av kunskaper och erfarenheter. Genom intervju 

finns också möjligheten att tolka kroppsspråk, menar författarna. Med tanke på att det är barn 

jag ska intervjua ser jag fördelar med att kunna förklara och förtydliga mina frågor. Jag är 

också intresserad av hur barnen talar genom sitt kroppsspråk, eftersom inte alla barn är 

verbala i intervjusituationer. Till min hjälp har jag valt att använda en videokamera för att i 

efterhand kunna granska och tolka bl.a. barnens kroppsspråk.  

 

Nackdelen med kvalitativa intervjuer kan vara att man efteråt sitter med en mängd data som 

ska analyseras, vilket kan vara mycket tidsödande och innebära hårt arbete enligt Trost 

(1997). Hultén m.fl. (2007) påpekar att samtal och intervjuer inte kan studeras i efterhand 

utan måste registreras genom ljudupptagningar eller noggranna anteckningar direkt på plats. 

Detta kan innebära att viktig och intressant information går förlorad och man kan hamna i ett 

”utredardilemma” när man sitter där och ska sammanställa sitt material, menar författarna. 

Därför är det viktigt att tänka på inom vilka tidsramar man befinner sig. Å andra sidan menar 

Hultén m.fl. (2007) att materialet från intervjuerna ofta blir väldigt intressant och man kan 

finna åsikter, mönster och annat givande för sin analys. Trots att det för mig kan innebära 

tidskrävande arbete med att analysera och bearbeta mitt insamlade intervjumaterial har jag fått 

ut mycket intressant information från barnen genom denna metod.  

4.2 Att intervjua barn 

Barn lever här och nu och därför är det extra viktigt att vara så konkret som möjligt när man 

intervjuar barn, menar Trost (1997). Ellneby & von Hilgers (2010) påtalar också vikten av att 

formulera intervjufrågor. Om man berör barnets intresseområde blir ofta samtalet både mer 

personligt och intressant. Det är viktigt att inte ställa ja och nej frågor, utan formulera så 

öppna frågor som möjligt. Öppna frågor innebär att man omformulerar frågan så att den får ett 

lite mer ”frivilligt” upplägg. ”Varför” är inte lämpligt att inleda frågor med eftersom de kan 

upplevas som anklagande. Att svara på en ”hur” fråga kan vara svårt för barn under sex år 

eftersom de fordrar en förklaring som överstiger barnets förmåga att se sammanhang menar 

Ellneby & von Hilgers (2010). I boken Lyssnandets pedagogik berättar Åberg & Lenz 
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Taguchi (2009) om egna erfarenheter av att intervjua barn och menar att barnen oftast tycker 

att det är både roligt och spännande att bli intervjuade. Barn är ganska ovana vid att 

pedagoger lyssnar på deras tankar och får uppmärksamhet på det här sättet. Dessutom är det 

enligt författarna väldigt lärorikt som pedagog att höra barnens tankar och öva sig på att 

lyssna.  

 

För att sammanfatta vad jag har behövt tänka på vid mina intervjuer med barnen har jag 

fokuserat på att vara så tydlig som möjligt när jag förklarat för barnen varför jag var där och 

vad vi skulle prata om. Det har varit viktigt att jag gett barnen tid att formulera sina tankar 

och att jag lyssnat på vad de haft att säga. Mitt mål med intervjuerna har varit att få barnen att 

förstå att de har möjlighet att påverka sin miljö och känna sig delaktiga i den, något som de 

kanske inte reflekterat över tidigare.  

4.3 Teckningar 

Jag har komplettera och inlett mina intervjuer med att låta barnen rita en teckning över ett 

”favorit lekrum”, eftersom de flesta barn enligt Trost (1997) tycker att det är roligt att rita. 

Dessutom är detta ett bra sätt att fånga deras uppmärksamhet på och motivera till vidare 

diskussion. Teckningen använder jag sen som underlag för fortsatt samtal med barnen. Enligt 

Trost (1997) är detta ett lämpligt sätt att styra innehållet på intervjun. Jag tror också att 

intervjuerna blir mer personliga och intressanta för både barnen och mig när jag visar att jag 

är intresserad av deras personliga val av saker i detta rum. Enligt Trost (1997) har barn i den 

här åldern ännu inte blivit hämmade av att det krävs talang för att rita, vilket jag tror är en 

fördel. Risken är annars att kvaliteten på teckningen hade fått alltför stort fokus. Mitt syfte 

med teckningarna är också att ge barnen en möjlighet att uttrycka sig på ett annat sätt än 

enbart verbalt.  

4.4 Fältstudie 

Jag har gått runt i de olika rummen på de båda avdelningarna och studerat hur rummen är 

möblerade och vilket material som finns framme och om det är tillgängligt för barnen. Vid 

intervjutillfällena ber jag barnen berätta om de olika rummen. Med hjälp av fältstudien hoppas 

jag få en bättre förståelse för vad barnen pratar om vid intervjuerna. Fältstudien syftar även 

till att lära mig mer om rumsliga förändringar, som Strandberg (2006) pratar om i sin bok. 

Han beskriver hur man kan arbeta med läranderummen och göra en checklista över följande 

aspekter: 
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Interaktion – vilka möjligheter till samspel finns i rummet mellan barn-barn och barn-vuxna? 

Aktivitet – vilka aktiviteter är möjliga/omöjliga i detta rum? 

Artefakter – vilka verktyg har barnen tillgång till i rummet? 

Utvecklingshopp – finns det hopp för barnen om en utveckling av rummet? 

Kreativitet – finns det utrymme för barnens innovation i rummet? 

När jag gått runt på avdelningen har jag haft dessa aspekter i åtanke, som ett stöd i mitt eget 

lärande. Min förhoppning är också att skapa nya tankar och idéer hos den enskilde pedagogen 

som läser detta. 

4.5 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att göra min studie i förskolan eftersom inflytande där inte haft samma 

forskningsfokus som i skolan, enligt Arnér (2009). Dessutom föll det sig ganska naturligt att 

genomföra min undersökning i förskolan eftersom det är där jag kommer att arbeta i 

framtiden. Att jag valde att intervjua barnen beror på mitt intresse av att höra barnens röster. 

Jag har intervjuat sex barn från två syskonavdelningar på en förskola i södra Halland. Varför 

det blev just denna förskolaberor på att jag känner barnen väl, vilket jag tror underlättar vid 

intervjuer med dem. Att jag är känd för barnen sen tidigare hoppas jag kunna bidra till en mer 

öppen dialog eftersom barnen känner sig trygga med mig som person. De intervjuade barnen 

består av tre pojkar och tre flickor, samtliga fem år gamla. Jag har valt de äldsta barnen på 

förskolan eftersom jag tror mig få en bättre dialog med dem då deras möjligheter att 

kommunicera med mig verbalt ökar med åldern. Enligt Trost (1997) kan det vara stor skillnad 

på att intervjua fyra- eller femåringar. Medan fyraåringar kan vara svåra att föra en dialog 

med så är femåringar tillräckligt språkligt begåvade och kan koncentrera sin uppmärksamhet i 

högre utsträckning, menar författaren. 

4.6 Genomförande 

Jag valde att genomföra min studie på en förskola i södra Halland. Där går ca 55 barn 

fördelade på en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar. Jag genomförde min studie på 

de båda syskonavdelningarna. 

 

 Före påbörjad studie tog jag kontakt med pedagogerna på den tilltänkta förskolan. Jag 

kontaktade även förskolechefen via mail och efter godkännande av denne informerade 

jag barnens föräldrar, via brev där jag bad om tillåtelse att intervjua och videofilma 

deras barn samt fotografera barnens teckningar. 
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 Före intervjuerna gjorde jag en egen fältstudie för att bilda mig en uppfattning om hur 

innemiljön på de båda avdelningarna såg ut. Jag gick från rum till rum och förde 

anteckningar över vad som fanns i rummen i form av möbler och material och hur 

detta var placerat.  

 Jag spenderade ca 2 dagar på förskolan genom att enskilt intervjua tre barn från 

respektive syskonavdelning, totalt sex stycken.Varje intervju tog mellan 30-45 

minuter. Jag inledde intervjuerna med att be barnen rita en teckning över sin favorit 

lekrum. Barnen var ivriga att bli intervjuade och jag kunde haft med många fler i min 

studie om tid och resurser varit obegränsade. Denna positiva respons från barnen blev 

verkligen en trevlig överraskning. Jag ser klara fördelar med att jag sen tidigare kände 

barnen eftersom jag då inte behövde lägga tid och energi på att presentera mig och lära 

känna dem. Min tid på förskolan blev därför mycket effektiv. Det svåraste var att få 

tillgång till barnen då inbokade aktiviteter och måltider fick styra tiden för samtalen.  

 Före varje intervju var jag noga med att tillfråga barnen om de ville bli intervjuade och 

om de förstod innebörden av det. Jag frågade också om det gick bra att jag 

videofilmade våra samtal och tog bilder på deras teckningar. Samtliga barn var 

positiva till detta. 

 Såväl förskolans namn som barnens namn är fingerade i mina redovisade resultat och i 

analysen. Jag kallar här förskolan för Solskenets förskola och avdelningarna för 

Fjärilen och Blomman. Barnen på fjärilen kallar jag för Oliver, Neta och Adrian, och 

barnen på blomman kallar jag för Josefine, Tilda och Viktor. 

4.7 Trovärdighet 

Ett av de största problemen med kvalitativa studier och intervjuer är just trovärdigheten menar 

Trost (1997). Jag som forskare måste kunna visa de som läser mitt forskningsresultat att min 

datainsamling är seriös och relevant för det aktuella problemet och att min analys är trovärdig 

(Trost, 1997). Ellneby & von Hilgers (2010) beskriver svårigheten med att intervjua barn och 

tar upp saker man bör tänka på. Hon menar att i samtal med yngre barn kan det var extra klokt 

att fråga om, för att försäkra sig om att inga missförstånd skett. Om man vill förtydliga en 

fråga finns det alltid en risk att istället förvirra barnen genom att ”lägga ut texten” för mycket 

innan man ställer den. Följden blir att barnet blir osäkert på vad du egentligen vill veta. Detta 

gäller särskilt yngre barn som kanske inte svarar, till följd av att de inte förstått frågan. Barn 

kan också vara känsliga för vad som förväntas av dem vilket medför att de ibland svarar vad 

de anser att de bör svara istället för det som de vill svara, menar hon. Utan att tänka på det 
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formulerar vi vuxna ofta ledande frågor och eftersom barn gärna vill leva upp till vuxnas 

förväntningar kan de känna in vilket svar som krävs för att göra föräldrar och pedagoger 

nöjda. Därför är det väldigt viktigt att formulera öppna frågor till just barn, menar författaren.  

Avsikten med den här studien är att undersöka några femåriga barns funderingar kring 

fenomenet inflytande och delaktighet i innemiljön. Jag är medveten om att de resultat jag här 

redovisar inte är sanningar utan mina egna tolkningar av barnens berättelser.  

4.8 Etiska överväganden 

I min forskning följer jag Vetenskapsrådets etiska regler (www.vetenskapsradet.se). Där finns 

fyra huvudkrav som ska vara uppfyllda i vetenskapliga arbeten. Nedan följer en kort 

beskrivning av vilka de är och vad de innebär för min forskning. 

 

Informationskravet innebär att jag ska informera deltagare om uppsatsen, dess syfte och 

innehåll. Jag har i god tid informerat förskolechef, personal och föräldrar samt barn om min 

uppsats, dess syfte och innehåll. Samtyckeskravet  innebär att jag måste ha deltagarnas 

samtycke. I mitt fall även från vårdnadshavare. Deltagarna, dvs. barnen, har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.De kan välja att avbryta när de vill och får då inte påverkas av 

påtryck från någon. Jag har informerat föräldrar om metoden för min studie och bett om 

medgivande att intervjua och videofilma deras barn. Jag har också före intervjuerna tillfrågat 

barnen om de ville delta och om jag fick lov att videofilma dem under pågående intervju. 

Konfidentialitetskravet innebär att allt material från min studie ska lagras så att de deltagande 

inte kan identifieras av utomstående. Personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehörigainte kan ta del av dem. All insamlad data kommer jag att förstöra efter att uppsatsen 

avslutats. Nyttjandekravet innebär att mina insamlade uppgifterna om enskilda barn endast får 

användas för forskningsändamål. De får inte utlånas till andra vetenskapliga arbeten. 

4.9 Bearbetning av data 

Mitt insamlade material består av teckningar och videoinspelade intervjuer samt intryck och 

anteckningar från fältstudien, där jag själv gick runt och tittade i de olika rummen på de båda 

avdelningarna. Bearbetningen av materialet inleddes med att jag tittade på varje enskild 

videoinspelad intervju samtidigt som jag noterade i mitt frågeformulär. Därefter summerade 

jag mina intryck och delade in resultaten i kategorier. Jag presenterar och diskuterar resultaten 

utifrån relevant litteratur i resultat- och analysavsnittet. 

 

http://www.vetenskapsradet.se/
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar jag mitt resultat och min analys från fältstudien och intervjuerna. Jag 

har här valt att separera fältstudien från intervjuerna, då jag anser att läsaren får en bättre 

överblick och kan förstå mina och barnens funderingar bättre. 

5.1 Resultat av fältstudien 

Före intervjuerna gjorde jag en egen fältstudie för att bilda mig en uppfattning om hur 

innemiljön såg ut på de båda avdelningarna. Jag ville veta rummen utformning och inredning, 

vad där fanns för lekmaterial och hur detta var placerat i rummen. Jag valde att göra denna 

studie utan barnen istället för i samband med intervjuerna, då jag tror att intervjuerna hade 

tappat fokus om jag istället valt att gå runt tillsammans med barnen. Syftet med fältstudien var 

att titta på olika aspekter (som jag nämnde i metoddelen) för att granska rummens potential 

för lärande. I mitt resultat har jag därför valt att kortfattat beskriva rummen för att läsaren ska 

kunna bilda sig en egen uppfattning. 

5.1.1 Fjärilen 

På Fjärilen kommer barnen in i ett ganska litet kapprum. Till vänster om detta ligger sen 

själva avdelningen och här finns fem olika rum. Ett stort lekrum med en samlingsmatta i ena 

änden och ett litet kök och ett bord i den andra. Här finns backar och lådor med diverse 

byggleksaker utmed väggarna. Ovanför köksskåpen finns också leksaker i platsbackar. I nästa 

rum finns också ett stort bord i barnens höjd där barnen kan sitta och måla/rita, pärla eller sy. 

Här finns två stafflin och en stor hylla med material i form av målargrejer och pysselgrejer. 

En vask och skåp med fler pysselsaker högt upp. Här finns också en snickarbänk i ena hörnet. 

I nästa rum finns ett bord, en soffa och en back med böcker. Här finns också en hylla med 

diverse spel/pussel. I anslutning till detta rum ligger två små rum. Det ena rummet ser ut som 

ett traditionellt ”dock rum” och innehåller bord och stolar, hyllor och skåp med diverse 

kökssaker, dockvagn och dockleksaker. I nästa rum finns en upphöjd scen med cd-spelare, 

speglar, trägitarrer och utklädningskläder. I detta rum finns en dörr med glasruta så barnen 

kan stänga om sig. 

5.1.2 Blomman 

På Blomman ser planlösningen lite annorlunda ut jämfört med Fjärilens. Här kommer barnen 

in i en långsmal T-formad hall, där alla barnens kläder och skor är uppradade längs hela 

korridoren. Den här korridoren används av både blomman och fjärilen som en passage för 

både matvagnar och personal från övriga avdelningar. Även här finns fem rum för barnen att 
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vistas i. Ett stort rum med samlingsmatta och ett bord där man kan sitta och rita, spela spel 

eller pyssla. I detta rum finns också ett litet kök samt en soffa och sagoböcker. Nästa rum har 

två bord där man äter måltider, en hylla med teaterridå´ och en hylla med lite leksaker. Här 

finns också ett dockrum och ett vilorum/byggrum. Båda dessa rum har dörrar med glasruta. 

Här finns även ett ganska litet målar rum med snickarbänk och diverse pysselmaterial. En del 

material ligger framme på hyllor medan andra finns i skåp högt upp.  

5.1.3 Sammanfattning  

Utformningen av rummen på de båda avdelningarna ter sig ganska likvärdiga och traditionella 

med ett stort lek/matrum med samlingsmatta och två lite mindre rum för dockvrå och 

bygg/vilorum. Nordin–Hultman (2010) beskriver detta i sin studie, där hon jämfört miljön i 

sju svenska och fem engelska förskolor med anseende på lokaler, material och dagsprogram.  

När jag gick runt på avdelningarna kunde jag se hur materialet var organiserat i backar, lådor 

och på hyllor. En del material såsom klossar, lego och annat konstruktionsmaterial fanns 

tillgängligt för barnen i backar på golvet. Pussel, spel och ritmaterial fanns på hyllor i barnens 

höjd medan pysselmaterial fanns högre upp på hyllor eller inne i skåpen i målarrummen eller i 

de stora lekrummen. De möbler som fanns i de stora lekrummen bestod i huvudsak av bord, 

stolar och hyllor för förvaring. De mindre rummen för docklek var traditionellt inredda med 

bord och stolar, dockvagnar och köksinredning med redskap. I bygg/vilorummet på Blomman 

fanns lådor med byggleksaker och inga möbler. På Fjärilen hade man istället för bygg rum 

gjort ett musikrum kombinerat med vilorum. Här fanns en scen, DVD-spelare, gitarrer och 

utklädningskläder. Båda avdelningarna hade en traditionell läshörna med soffa och 

sagoböcker i en platsback på golvet. Vad jag kunde se fanns inga avgränsningar av rummen 

eller ”rum i rummen” på Blomman. På Fjärilen fanns möjligheten att dela av det stora 

lekrummet med ett stort draperi.  

5.2 Analys av fältstudien 

Enligt Ellneby (2011) har miljön på förskolan stor betydelse för om barnet känner lust att 

stanna där eller hellre vill följa med mamma och pappa hem igen. Mina intryck av miljön är 

att den känns förutsägbar och uppmanar inte till kreativa och fantasifulla lekar. I byggrummet 

bygger man, i målarrummet målar man, i dockrummet leker man med dockor osv. Båda 

avdelningarna har två små lekrum. Ett varsitt dockrum och det andra är byggrum respektive 

musikrum. Enligt Ellneby (2011) bör inte rummen vara alltför färdiga och iordningställda. 

Detta kan hämma kreativiteten, menar hon. Barn behöver också tillgång till interaktion, och 

med det menar Strandberg (2006) rum som möjliggör olika slags aktiviteter. Under min 
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fältstudie kunde jag notera att båda avdelningarna innehöll rum för olika slags aktivitet såsom 

”mamma, pappa, barn lek” i dockrummet och bygglekar i byggrummet. Strandberg (2006) 

menar att om rummet är ”färdigt” finns det inget utrymme för barnet att delta och inte plats 

för egna innovationer. Men om barnen har en möjlighet att förändra rummen och om det 

förväntas av dem att bidra med sin egen kreativitet kommer de att göra det.  

 

Barnen har tillgång till leksaker som förvaras i plastbackar, lådor eller på hyllor. En del 

pysselmaterial förvaras svåråtkomligt eller otillgängligt för barnen. Saker som förvaras inne i 

garderober eller ovanför överskåpen i de båda köken får de be en fröken om lov att ta ner, 

berättade några av barnen vid intervjuerna. Enligt Ellneby (2011) kan en organisering av 

lekmaterialet vara en tilltalande miljö som barnen förstår. Hon menar att material som är 

organiserat enligt ett visst system med lådor, backar och hyllor skapar ro och trygghet och 

motverkar stress hos barnen. Enligt Strandberg (2006) är inte det viktigaste vad som finns i 

respektive rum utan om barnen har tillgång till det material som finns. Jag vill återknyta till 

Strandbergs rumsliga förändringar där han talar om fem aspekter som en hjälp för att granska 

rummens potential för lärande. Han skriver här att tillgång till kan innefatta många olika 

saker, inte bara materialet, utan även tillgång till interaktion, aktiviteter, artefakter (verktyg 

och tecken), utvecklingshopp och kreativitet. Strandberg menar att barn och vuxna ofta har 

väldigt olika uppfattningar om vad barn har tillgång till. De vuxna säger att barnen har 

tillgång till mycket mer än vad barnen uppfattar att de har i praktiken. Det viktiga i detta 

sammanhang är hur miljön existerar för barnet. Barn behöver veta att de både är en tillgång 

och att de har tillgång till de rum de vistas i, menar han. Att vara en tillgång kan för barnet 

innebära att det känner sig inbjudet att ta del av allt som finns, och att ha möjlighet att 

påverka och förändra sin miljö och få bidra med sin kompetens.  

 

På båda avdelningarna ser jag att sagoböckerna ligger i en plastback på golvet bredvid soffan. 

Spel och pussel ligger på hyllor staplade på varandra. Detta sätt att introducera böcker och 

leksaker på anser inte jag inspirerar barnen till aktivitet. Enligt det sociokulturella 

perspektivet, som Strandberg (2006) talar om, hänger barnets inre motivation samman med 

motiven som finns i det rum där barnet är aktivt. Barnens motiv till utveckling finns inte bara 

i huvudet, det finns även i leksaker och på väggarna. På väggarna finner jag en del av barnens 

alster men inga andra konstverk. En förklaring till detta kan vara små och begränsade 

väggytor. På fjärilen finns ett ”musikrum” där barnen kan spela cd-skivor, dansa, sjunga och 

klä ut sig. Här finns också artefakter såsom speglar, en scen och trägitarrer. Här finns inga 
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möbler förutom scenen, och gott om utrymme för fysiska lekar. Detta rum är väldigt populärt 

att vistas i, enligt barnen jag intervjuade. Enligt Strandberg (2006) är lärande beroende av att 

det finns tillgång till artefakter som är intressanta, utmanande och relevanta. Ellneby (2011) 

menar att nivåskillnader är viktiga eftersom de skapar spänning. Att komma upp ett par steg, 

t.ex. på en scen, innebär trygghet och stärker självförtroendet, menar hon. Ellneby påpekar 

andra saker som kan bidra till en trivsammare miljö såsom ljus och ljud. Genom att sänka 

ljuset kan även ljudnivån sänkas och genom att punkt belysa kan man skapa stämning. På 

båda avdelningarna finns gott om små vägglampor som på några ställen punktbelyser barnens 

alster på väggen.  

 

Avdelningarnas ytor är relativt små i förhållande till mängden barn som vistas där. Det skulle 

vara intressant att se hur väl dessa ytor disponeras. Ellneby (2011) menar att storleken på 

lekutrymmet inte är av betydelse då barn tycker om små och trånga utrymmen, menar hon. 

Hon påpekar också att det ligger i pedagogens ansvar att skapa rätt miljö och att tillhandahålla 

visst material genom att vara lyhörd för vad som intresserar barnen här och nu. 

5.3 Resultat av barnens teckningar 

I detta avsnitt redogör jag förresultatet av barnens teckningar vilka ger uttryck för deras 

intressen och vad de tycker om att leka med på förskolan och hemma. Alla barnens teckningar 

ligger som bilagor sist i arbetet. 

 

Oliver ritar en stor rektangel som är själva rummets yta. Han delar rummet i två, ett 

tv/datarum och ett pysselrum. I tv/datarummet ritar han skrivbord, tv, dator, säng, myshörna 

och en stor matta. I pysselrummet ritar han ett bord med stolar och en hylla att ställa alla 

färdiga pysselsaker på. Olle berättar att han tycker om att spela dataspel, bl.a. Bolibompa (fixa 

rummet), Nintendo DS (piratspel). 

 

Neta ritar en taklampa som hon har hemma. Sen ritar hon en soffa med kuddar och berättar att 

hon tycker om att mysa med gosedjur. Hon tycker om att vara för sig själv och gillar inte när 

det är högt ljud. När hon vill vara själv så väljer hon ett tomt rum. Hon brukar välja det gula 

rummet på förskolan för där finns en dörr. Hon tycker inte om att leka med många, bara några 

stycken. Hon gillar att pyssla och spela spel och leka kurragömma. När jag frågar om alla 

saker hon tycker om att göra finns här på dagis svarar hon; ”soffa, dörr, man kan vara för sig 

själv, och att pyssla”. ”Ja, allt finns här”. Hon ritar ett fönster och tre olika dörrar som leder 
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till andra rum; pysselrum, discorum och det blå rummet (där man kan leka mamma, pappa, 

barn).  

 

Jag ber Adrian rita en teckning över ett favorit lekrum och han förstår nog inte riktigt vad jag 

menar först. Adrian tycks väldigt intresserad av musik, han pratar om gitarrer, trummor och 

en mikrofon som han har hemma. Han ritar instrumenten på sin teckning. Han vill också ha 

ett mixerbord, precis som en discojockey. Till sist ritar han dit en stor tavla och sen är han 

klar.  

 

Josefine tycker det är lite svårt att rita leksaker. Hon börjar rita gosedjur, en apa och en häst. 

Hon tycker om att leka med gosedjur. Sen fortsätter hon att rita saker som hon har hemma, en 

tv, tv-bänk och en säng. Hon ritar ett stort pysselbord, hon tycker om att pyssla. Hon berättar 

om alla olika klistermärken hon har hemma. Hon ritar även en boll och berättar att hon ska 

börja spela fotboll. ”Här finns inga bollar på dagis”, säger hon.  

 

Viktor börjar rita en fyrkant, själva rummet. Han ritar många bilar som ligger i en stor låda. 

Han leker mest med bilar hemma (kör på en bilbana), inte så mycket på förskolan. Jag frågar 

om det finns många bilar på förskolan; ”Nej, några bilar är borta”, säger han. Han fortsätter 

rita en lång hylla där det ligger saker. En radiostyrd bil med fjärrkontroll, lera och en boll. 

Han tycker om att leka med lera. Han ritar ett skrivbord och en stol, pennor och suddgummi. 

Han säger att han tycker om att rita och skriva. Slutligen ritar han ett fotbollsmål. Han spelar i 

ett lag, berättar han. Han tycker också om att spela data, (playstation 3) men det ritar han inte 

på teckningen.  

 

Tilda har lite svårt att komma på vad hon vill rita in i sitt rum så jag frågar henne vad hon 

tycker om att leka med. Hon tycker om Little Pet shop figurerna och spelar även det på data. 

Hon tycker att det är svårt att rita dem. Hon leker med hästar och tycker också om riktiga 

hästar. Hon tycker om att spela ”tjej-dataspel”. Hon tittar mycket på tv berättar hon. Hon 

gillar att pyssla hemma. Hon ritar papper att pyssla med och knappar och diamanter. Hon ritar 

låtsasblommor och en låtsaskatt.  
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5.3.1 Sammanfattning av resultaten 

Det jag kunde uppfatta genom barnens teckningar var vilken variation av intressen som fanns 

bland barnen. Det framkom också vilka olika sociala behov de har i form av en avskild plats 

för lek och soffa för mys. De berättade både om vad de leker med på förskolan och hemma.  

Barnen uppfattade uppgiften jag gav dem (att rita och beskriva ett favorit-lekrum) på olika 

sätt. Några barn ritade sitt rum de har hemma och vilka saker de har där, t.ex. tv, dator och 

säng. Andra barn ritade saker de önskade att de hade i sitt rum hemma. Vissa barn var mer 

detaljerade i sin beskrivning av leksaker än andra.  

5.4 Analys av barnens teckningar 

Genom barnens teckningar fick jag möjlighet att ta del av deras intressen och vad de tycker 

om att leka med på förskolan och hemma. Med hjälp av barnens berättelser kunde jag bilda 

mig en uppfattning om huruvida deras intressen och behov tillgodoses med hjälp av miljöns 

utformning på förskolan. Barnens alster visar att de har väldigt varierande intressen och 

behov. Detta tyder på att miljön i förskolan bör vara variationsrik för att kunna tillgodose alla 

barns olikheter. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad) står följande om barns 

inflytande: ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga 

till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”, 

(Skolverket, 2010:12). Detta betyder att pedagogen måste uppmärksamma vad som sker i 

barngruppen och vara lyhörd för barnens önskemål. Många barn vistas större delen av dagen 

på förskolan och jag tycker därför att miljön är väldigt viktig för såväl välbefinnande som 

lärande. Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2009) är det pedagogens ansvar att ständigt observera 

vad barnen gör i sin miljö för att kunna utforma den efter barnens behov. Hon nämner även 

intervjuer som en hjälp att ta reda på barnens önskemål. 

5.5 Resultat av intervjuer 

Jag genomförde mina intervjuer under två dagar på förskolan Solskenet. Syftet med 

intervjuerna var att ta del av barnens röster gällande om/hur barnen ges möjlighet till 

inflytande över innemiljön och om deras intressen och behov tillvaratas i utformningen av 

miljön. Jag vill ta reda på om barnen anser sig få vara med och påverka och om de vill detta.  

Resultatet av barnens svar på mina intervjufrågor (finns som bilaga) har jag sammanställt i 

följande kategorier: Lekrummen och miljön, Inflytande och delaktighet. 
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5.5.1 Lekrummen och miljön 

På förskolan leker Oliver ofta ”mamma, pappa, barn-lekar”. På förskolan saknar han tv och en 

säng. Han skulle vilja ha ett skrivbord som man kan sitta två vid, med en skärmvägg så att den 

andra inte kan se vad man gör. Oliver berättar om de olika rummen och vad han gör där. I det 

blå rummet (s.k.dock vrå),”här kan man leka mamma, pappa, barn”. I det gula rummet kan 

man dansa och spela cd-skivor. Dessa två rum är hans favoritrum. Han tycker också om 

soffrummet, ”där kan man vila och leka att man är tigrar i Egypten”. I målarrummet pysslar 

och ritar han. Oliver tycker om att rita rum. Han saknar toalettrullar att göra pyssel av. I det 

stora lekrummet kan man spela memory eller pussla. I soffrummet leker Oliver dinosaurier. 

Jag frågar om det finns något rum där man kan vara för sig själv och då svarar han nej. 

”Fyraåringarna kommer alltid och vill vara med”, säger han. Han vill leka med de största 

barnen, femåringarna, utan att bli störd. Han saknar en dörr till det blå rummet.  

 

Netas favoritrum på förskolan är det gula rummet för där finns en dörr. Hon tycker inte om att 

vara i det blå rummet för där finns ingen dörr. Hon tycker att det mesta som hon behöver 

finns på förskolan, saknar piprensare i målarrummet.  

 

Jag frågar Adrian vad han tycker om att leka med och han svarar; ”Trummor, men vi får inte 

det för det är för högt ljud”. Han brukar använda mikrofonerna att trumma med. Han har både 

en elgitarr och ukulele hemma. Hans favoritrum är det gula rummet för man kan spela där och 

så kan man leka Star Wars och Bionicle. Jag ber honom berätta om de olika rummen och vi 

börjar med det blå rummet. Han tycker inte om dockorna i det rummet och vill ta bort dem. 

Sen pratar vi om målarrummet, där tycker han om att vara lite för man kan pyssla och ”ta i paj 

saker” där. Han pratar om att skruva sönder elektriska prylar. Jag frågar vad han gör i det 

stora lekrummet och han svarar; ”Inget, jag är bara där på samlingen för då måste man 

komma”. Jag frågar om det är något rum som han inte tycker om och då svarar han det blå 

rummet. Han vill inte bli störd av andra när han leker själv där eller med en kompis. Han 

tycker att det är svårt att hitta ett ställa att vara för sig själv eftersom han gärna leker ensam 

eller med bara ett par stycken. Man kan vara i det gula rummet om man vill vara själv men det 

är så många barn som vill vara där.  

 

Josefines favorit rum är dockrummet. Här leker hon mamma, pappa, barn lekar. Detta rum har 

en dörr och hon berättar att hon tycker om att stänga om sig. Hon saknar en bänk att lägga 

leksaker på. Hon tycker att det är svårt att nå upp till alla saker på den hylla som finns. Hon 
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leker även kurra gömma i detta rum, här finns många bra gömställen. Efter en stund ändrar 

hon sig och säger att dockrummet är det sämsta rummet, och så visar hon mig ett hål i väggen 

(liknar ett stort mushål) där barnen kan krypa in och ut från det stora lekrummet. Hon tycker 

inte om att det springer in en massa barn. Många barn vill vara i detta rum och de bråkar om 

handväskorna. När jag frågar om det finns något rum hon inte tycker om att vara i säger hon 

återigen dockrummet. Detta rum tycks göra henne kluven. Hon tycker om halva rummet och 

vi diskuterar om man skulle kunna dela av det med ett draperi eller liknande. Sen säger hon 

att vilorummet/byggrummet är favoritrummet för där springer inte så många barn. Hon 

berättar att hon saknar någonstans att kunna vila i lugn och ro. Hon tycker om att kunna 

stänga om sig.Om hon vill vila efter lunchen är hon i byggrummet. Hon klagar över barn som 

skriker utanför när hon ska vila. I detta rum kan man även bygga med klossar, men det brukar 

hon inte göra. Hon tycker om att leka många men det finns barn som blir tjuriga. Hon berättar 

om konflikter både ute och inne. Hon tycker inte om att vara instängd i ett mörkt rum.  

Hon berättar att hon gillar klistermärken och ”sånt”. Jag frågar om det finns klistermärken här 

på förskolan som de får lov att använda och då säger hon att de måste fråga om lov.  

Målarrummet tycker hon om att vara i men ”det är jobbigt för fröknarna för det är trångt”, 

säger hon. Hon berättar vidare om att många barn leker i hallen eller ”körgatan”, som hon 

kallar den, eftersom matvagnen kör igenom där. ”Där ligger alltid massa saker i vägen, typ 

jackor och sånt”. 

 

Viktor berättar om de olika rummen; ”Det finns dockor i ett rum och klossar i ett rum, och så 

finns det många mattor”. Han tycker inte om mattor. Jag frågar vilket favoritrum han har på 

dagis. Han tycker bäst om att vara i dockrummet, där bygger han kojor. Han är i byggrummet 

ibland och bygger med klossar.  

 

Tildas favoritrum på förskolan är dockrummet. ”Där kan man leka och sova och där finns 

dockor och vagnar”. Hon leker mamma, pappa, barn och tycker om att klä ut sig. Där finns 

allt man behöver tycker hon. Hon tycker inte om att vara i byggrummet för där finns mest 

traktorer, motorcyklar och dinosaurier. Målarrummet är hon i ibland och snickrar grejer till 

sin kusin. Hon gör ganska mycket grejer där, målar och pysslar. Om hon fick ändra på något 

på förskolan skulle hon ha diamanter och glitter på väggen så att det glittrade. Hon skulle 

också vilja ha ett slott på förskolan. Tilda tycker både om att leka ensam och med flera. Vill 

man vara lite ensam eller vila kan man gå in i byggrummet, berättar hon.  
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5.5.2 Sammanfattning 

Genom mina frågor bad jag barnen beskriva de olika rummen och hur de använder dem. Jag 

fann att barnen även använder rummen till lekar de inte är ”avsedda” till. Några barn saknar 

en dörr att kunna stänga om sig. Det finns ett behov av avskildhet vid lek och även en plats 

för lugn och ro. Barnen berättar om hinder och möjligheter i rummen. Ibland är det 

pedagogerna som utgör hinder och ibland är det rummens utformning. 

5.5.3 Inflytande och delaktighet 

Jag frågar Oliver vem det är som bestämmer på dagis? Han svarar att det är fröknarna. Jag 

undrar om han frågar fröknarna om han t.ex. vill ha fram en leksak som han inte når. Ja, det 

gör han och är inte rädd för att fråga om han saknar något. Jag frågar Oliver hur han gör om 

han vill ändra något i rummet och då reser han sig upp och flyttar på en sak, i dockrummet där 

vi sitter i. Vi skrattar lite båda två, när jag inser att frågan blev felformulerad. Jag förmodar att 

han tyckte att det var en väldigt konstig fråga. Vad jag var ute efter var om han frågar 

pedagogerna om han vill ändra om i rummen, men det fick jag tyvärr aldrig svar på.  

 

Jag frågar Neta vem det är som bestämmer på förskolan och då svarar hon; ”Det är fröknarna, 

de bestämmer allting”. Neta tycker att det är bra att fröknarna bestämmer men hon blir arg 

ibland när de säger nej. Hon tycker att fröknarna är tråkiga, de pratar bara med varandra och 

lyssnar inte på henne. När jag frågar henne om fröknarna vet vad Neta är intresserad av svarar 

hon; ”Nej. Jag är intresserad av vad de vuxna gör”. Hon frågar mig vad jag brukar göra och 

jag berättar lite om det. Vi pratar vidare och jag undrar om fröknarna brukar fråga barnen om 

deras åsikt i olika sammanhang och då svarar hon ”ja”. Hon säger också att barnen blir 

tillfrågade om hur lekrummen ska se ut. Slutligen frågar jag henne om hon vet om att hon kan 

prata med en fröken om det är något i rummen hon vill ändra på. Hon säger; ”Alla barn har 

aldrig frågat det, inte tänkt på det, eller jag”.  

 

Jag frågar Adrian vem som bestämmer saker på dagis och då säger han fröknarna. Han vet 

inte om barnen får bestämma något, ”bara efter maten och vilan, då får vi välja vad vi vill 

göra”. Han tycker att det känns kul att få bestämma för då skulle han vara ute. ”Det känns inte 

så bra när fröknarna bestämmer så mycket”. Han säger att fröknarna bestämmer hur det ska se 

ut i de olika rummen, och tycks inte ha reflekterat över att de gör det. ”De bara ändrar”, säger 

han. Jag undrar om fröknarna vet vad han är intresserad av och då säger han att han inte vet. 

Om han fick lov att ändra något på förskolan så vill han ta bort dockorna och ha en dörr till 
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det blå rummet. Jag frågar om han vågar säga till fröknarna om det är något han vill ändra på i 

rummen och då svarar han ”Nej, för vi får aldrig. Vi får aldrig gå till skogen eller leka Star 

Wars”.  

 

Jag frågar Josefine vem det är som bestämmer på förskolan och då säger hon ”vaktmästaren”, 

utan att tveka. ”Vaktmästaren säger att vi ska ta det lugnt och inte ta sönder en massa grejer, 

och förskolechefen (som hon benämner vid namn)”. ”Fröknarna bestämmer vad vaktmästaren 

ska göra”. ”Det är fröknarna och vaktmästaren som bestämmer hur det ska se ut i rummen, 

barnen får inte bestämma”. ”Det enda vi barn får bestämma är t.ex. om en lampa gått sönder 

så bestämmer vi att vaktmästaren måste komma och laga den”. Jag frågar hur hon gör om hon 

saknar något i rummen, t.ex. en viss leksak, vågar hon säga det till fröknarna? ”Jag säger det, 

men vissa barn vågar inte”, menar hon. Jag frågar hur hon gör om hon vill ändra om i 

rummen. ”Jag bara gör det”, säger hon. Hon skulle vilja att det fanns en säng högt upp och en 

stege att klättra upp på, på förskolan. Jag frågar om hon tycker om att bestämma saker men 

det gör hon inte. Det är många som ber henne bestämma men hon vill inte.  

 

Jag frågar Viktor om fröknarna brukar intervjua barnen och då svarar han ”nej”. Sen undrar 

jag vem som bestämmer på förskolan och då svarar han ”fröknarna”. Han tycker att det är bra 

att de bestämmer. Han berättar att fröknarna frågar barnen om något rum ska förändras. 

Barnen får bestämma vad de ska leka med. Jag undrar om han vågar fråga fröknarna om det är 

något han saknar t.ex. en bilbana och då säger han; ”Nej, det får vi inte”. Han tror att 

fröknarna säger nej ”för att de måste betala det så mycket”. Han skulle gärna vilja vara med 

och bestämma men vill inte ändra på något, han tycker att det är bra som det är. Han vill 

ändra på byggrummet för man kan inte gömma sig så bra. Målarrummet är sådär, ”Jag brukar 

aldrig vara där så mycket för jag tycker inte om att måla”. Han tycker om att pyssla men inte 

så mycket där. Fröknarna vet vad Viktor är intresserad av, säger han. ”Här finns fotbollar och 

ett fotbollsmål i förrådet”. Han tycker inte att det känns som att fröknarna har tid att lyssna, 

om han t.ex. vill ändra på något. ”Fröknarna måste prata så mycket, med varandra”. ”De 

pratar om det de har sett”. Han skulle gärna vilja ha en pratstund med fröknarna lite oftare, 

enligt min uppfattning. 

 

Tilda vill gärna börja skolan för ”då slipper man vara på dagis och så slipper man lyssna på 

fröknarna”. ”Då får man lyssna på nya”, säger hon. Hon tycker inte om att sitta och lyssna, 

hon vill prata själv. Hon tycker att fröknarna lyssnar på henne om hon vill säga något. 
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Fröknarna brukar inte fråga barnen hur det ska se ut i lekrummen men om de ska göra om 

något av rummen frågar de barnen, säger hon. Hon tycker att det känns bra att fröknarna 

frågar barnen ”så att de inte gör något som inte vi vill”. ”Det känns inte bra när de gör om 

utan att fråga oss barn”. ”Vi har ju rättså roligt nu också”. Hon berättar att de har ändrat 

utemiljön. Det är nog mest fröknarna som bestämmer men vi får bestämma vad vill leka med. 

Jag frågar henne om hon vill bestämma och då säger hon att hon vill att alla ska bestämma, 

inte bara hon. Jag frågar om fröknarna vet vad hon tycker om att göra och då svarar hon, ”Inte 

så mycket men de ser ju vad jag leker med”. ”Ibland frågar de vad jag gillar”. 

5.5.4 Sammanfattning 

Jag frågade barnen vem som bestämmer på förskolan och alla utom ett svarade fröknarna. Ett 

barn sa att det var vaktmästaren och fröknarna som bestämmer. Vissa barn tycker att det är 

bra att fröknarna bestämmer, andra inte. Barnen får mest bestämma val av aktiviteter. Vissa 

barn tycks inte medvetna om möjligheten att påverka miljön. Några barn menar att fröknarna 

ändrar miljön utan att prata med barnen, medan andra barn säger att fröknarna visst frågar 

barnen innan de ändrar i rummen. Barnen påtalar att fröknarna inte har tid att lyssna för att de 

måste prata med varandra. Enligt barnen är pedagogerna medvetna om vad barnen tycker om 

att leka med. 

5.6 Analys av intervjuer 

Trost (1997) menar att forskarens uppgift, vid analys och bearbetning av en kvalitativ 

intervjustudie, är att utröna vad den enskilde menar, tänker och känner. Dessa data blir 

intressanta först när de tolkas med hjälp av något teoretiskt perspektiv. I det här stycket 

analyserar jag barnens intervjuer utifrån egna tolkningar och med hjälp av vald litteratur och 

teoretiskt perspektiv.   

5.6.1 Barnens användning av rummen 

Mina resultat visar att rummen på förskolan används på olika sätt beroende på barnens lekar. 

Barnen gav uttryck för andra aktiviteter än de som rummen var ”avsedda” att användas till. 

Åberg & Lenz Taguchi (2009) menar att rummet sänder ut signaler. Ett av barnen tyckte om 

kurra-gömma lek och berättade att han lekte mest i dockrummet p.g.a. att där fanns flest 

gömställen. Ett annat barn berättade om tigerlek i ”soffrummet”, och ytterligare ett barn 

berättade att hon gick in i ”byggis” för att vila när där var ledigt. Strandberg (2006) pratar om 

kontextens betydelse vid lärande och påtalar vikten av att det ska finnas utrymme för barnens 

kreativitet och innovationer i rummen. Han menar också att pedagoger inte behöver ägna 
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alltför mycket tid åt att iordningställa miljöer åt barnen i förväg. Att utveckla rum för lärande 

handlar inte om design och inredning i första hand. Bra lärandemiljöer ser ut så olika sätt, 

menar han. 

 

När jag ber barnen berätta om de olika lekrummen och vad man kan göra där förstår jag att 

barnen ser möjligheter i rummen som vi vuxna inte alltid ser. Barnen var väl medvetna om 

vad rummen ”ska” användas till och vilket material som finns där men de ser också 

möjligheter till annan lek i rummen. Trots att barnen enligt dem själva inte har särskilt stort 

inflytande över innemiljön så tolkar jag barnens möjlighet att ”förvandla” rummen som en 

variant av inflytande. Det är pedagogerna som kan begränsa barnens möjligheter att göra om 

rummen genom att tillåta eller icke tillåta. Arnér (2009) menar att om barnet får ett bejakande 

av pedagogen blir de inspirerade och växer med förtroendet. Om pedagogen visar respekt och 

intresserar sig för barnets initiativ utvecklar barnet sin lek och sina aktiviteter.  

5.6.2 Barnens behov  

Mitt resultat visar att de flesta barnen trivs med innemiljön på förskolan. Min uppfattning är 

att de inte reflekterat så mycket över den innan jag ställer frågan. Men det finns vissa saker de 

saknar och rum de vill förändra. Några barn saknar rum med dörrar för att kunna leka ostört.  

Vissa barn tycks också ha ett behov av ett rum med lugn och ro och där man kan vila en 

stund. Ljud från övriga barn verkar också vara ett störningsmoment som några påtalar. I 

förskolan påverkas barns välbefinnande både av det sociala klimatet och av den fysiska 

miljön, menar Laike (2004), som i sin doktorsavhandling ”The impact of home environment 

and daycare environment on childrens emotional behaviour”, studerat hur inredningen i 

förskolan påverkar barnens välbefinnande. En rörig miljö med för många visuella intryck kan 

göra att stressen ökar. Olika personligheter behöver olika mycket sinnesstimulans, menar han.  

5.6.3 Inflytande över innemiljön 

Vad gäller inflytande så menade nästan alla barn att det är pedagogerna som bestämmer över 

innemiljön och hur den ska se ut. Ibland tillfrågas barnen när pedagogerna vill ändra om i 

rummen men inflytande tycks mest handla om val av aktiviteter. Enligt Johannesen & 

Sandvik (2010) måste vi vuxna våga släppa kontrollen och ta in det barnen förmedlar både 

verbalt och kroppsligt, om barn ska kunna ges möjlighet att vara delaktiga. De flesta barnen 

tycker om att bestämma men verkar inte veta att möjligheten att påverka miljön finns. De barn 

som tycker om att bestämma vill gärna bestämma mer än de gör idag. I Skolverkets Allmänna 

råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) finns ett avsnitt om inflytande och 
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delaktighet. Här står att personalen med hjälp av att observera, samtala och dokumentera, 

såväl enskilda barn som barn i grupp, kan ta reda på barnens behov och intressen och låta 

denna information få betydelse för utformningen av miljön. Här betonas också vikten av att 

lyssna på barnen och att försöka närma sig barnens perspektiv. 

5.6.4 Vuxna som lyssnar 

Flera av barnen påtalar att pedagogerna inte har tid att lyssna på dem. Detta beror enligt 

barnen på att de måste prata med andra pedagoger. Att lyssna är ett sätt att ge barnen 

inflytande menar Åberg & Lenz Taguchi (2009). Den pedagogiska verksamheten vilar på 

demokratins grund vilket innebär att vi aldrig får glömma bort att lyssna på barnen, menar 

hon. Hon påtalar även att man kan lyssna på barnen genom att observera dem i leken. Barnen 

jag intervjuade hade en önskan om att få en liten pratstund med pedagogerna oftare. Genom 

att intervjua barnen menar Åberg att pedagoger kan öva sig i att lyssna på barnen. Dessutom 

tycker de flesta barn att det är spännande att svara på frågor och att bli lyssnad på, något som 

de inte är vana vid, menar hon. Ellneby & von Hilgers (2010) påtalar också vikten av att 

lyssna på barnen men också att pedagogens förhållningssätt påverkar barnets självkänsla och 

självbild. Om vi ska våga bli bättre på att samtala med barnen måste vi våga reflektera över 

hur vi gör idag och vad vi kan förändra, menar hon.  

5.6.5 Barnens tillgång till materialet 

Barnen berättar att vissa saker måste de fråga fröken om lov att få ta fram eller ner. De verkar 

väl medvetna om vilka saker eller vilket material de har tillgång till. De nämner material 

såsom pappersrullar, piprensare, lera och pärlor som de saknar. Antingen har det tagit slut 

eller så får de inte lov att använda dessa material just för tillfället. Åberg & Lenz Taguchi 

(2009) belyser vikten av att låta barnen vara med i diskussionen om var material ska finnas 

och hur barnen ska kunna skapa ordning. Detta skapar också självförtroende hos barnen och 

ett sätt att bli delaktiga i miljön.  

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag för- och nackdelar med mitt val av metod. Jag diskuterar mina 

resultat och hur dessa kan bidra till kunskapsfältet. Under avslutande reflektion diskuterar och 

sammanfattar jag mina egna intryck från studien. Därefter ger jag förslag till fortsatt 

forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Genom mina videoinspelade intervjuer har jag haft möjlighet att studera samtalen in i minsta 

detalj. Jag har ibland försökt ”läsa mellan raderna”, för att förstå barnen, och haft nytta av att 

kunna studera deras kroppsspråk, vilket Hultén m.fl. (2007) menar är en av fördelarna med att 

intervjua. Genom att i efterhand lyssna på intervjuerna, om och om igen, har jag också kunnat 

reflektera över mitt eget agerande i intervjusammanhang. Detta har varit mycket nyttigt för 

mitt eget lärande som blivande pedagog. Trots att jag vet hur viktigt det är att vara tydlig med 

vad jag menar, att formulera öppna frågor och att ge barnen tid att formulera ett svar osv, 

upplevde jag svårigheten i att förverkliga detta. Ibland märkte jag att barnen inte förstod vad 

jag menade och ibland ställde jag två frågor i samma fråga. Jag märke också hur jag ville 

styra samtalen istället för att leda dem. I detta sammanhang känns det viktigt att fundera över 

trovärdighet och giltighet för min studie. Trost (1997) menar att just trovärdighet utgör ett av 

de största problemen med kvalitativa intervjuer. Med det menar han att jag på något sätt måste 

kunna visa att mina data är insamlade på ett seriöst sätt och är relevanta för min 

problemformulering. Trost pratar också om objektivitet i betydelsen, helt saklig, utan åsikt, 

och menar att det är orealistiskt att vara helt objektiv i anslutning till intervjuer. Däremot bör 

man undvika att pracka på den intervjuade sina åsikter eftersom det är den intervjuades 

föreställningar man vill åt. Jag är dock nöjd med resultaten av intervjuerna och tycker att jag 

fick ut mycket information av barnen. Jag valde att göra enskilda intervjuer eftersom jag inte 

ville att de skulle bli påverkade av varandra utan få en chans att tänka efter utan att bli störda 

av omgivningen. Eftersom jag känner samtliga barn sen tidigare var inte barnen rädda för att 

prata med mig eller fråga om det inte förstod. 

 

Ellneby & von Hilgers (2010) skriver om en annan sak att tänka på vid intervjuer med barn. 

Hon menar att samtalen blir mer intressanta och personliga om intervjuaren berör barnets 

intressen, vilket jag instämmer i. Barnen jag intervjuade ville gärna berätta om sina intressen. 

Med hjälp av teckningarna (som en del av intervjuerna) berättade barnen om vad det tyckte 

om att leka med på förskolan och hemma. Trost (1997) betonar vikten av att vara konkret vid 

intervjuer med barn, och med hjälp av teckningarna tror jag att barnen lättare kunde relatera 

till vad vi pratade om. Dessutom var det inga barn som tröttnade när de hade något att göra 

under vårt samtal. Jag kan även instämma i det som Åberg & Lenz Taguchi (2009) påtalar, att 

barn ofta tycker om att bli intervjuade. Barnen var väldigt positiva och ville aldrig sluta prata. 

Författarna menar också att barn är ovana vid att man lyssnar på dem. Att jag valde intervju 
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som metod för min studie ser jag som en stor fördel, trots nämnd metodkritik, eftersom 

barnen verkligen fick möjlighet att berätta om sina intressen och kände att jag var där för att 

lyssna på dem.  

 

Som ett komplement till intervjuerna valde jag att även göra enskilda fältstudier på de båda 

avdelningarna på förskolan. Genom dessa fick jag en bättre uppfattning av vad barnen pratade 

om vid intervjuerna. Jag kunde på så vis lättare relatera till vad de berättade om de olika 

rummen och hur dessa användes. En fördel hade kanske varit att gå runt och tittat tillsammans 

med barnen då de kunnat visa mig samtidigt som de berättade. Jag valde dock att genomföra 

fältstudien utan barnen eftersom jag befarade att intervjuerna hade blivit alltför röriga och jag 

hade riskerat att missa värdefull information.  

 

Jag känner mig relativt nöjd med studiens tillförlitlighet och tycker att resultaten stämmer 

överrens med tidigare forskning och mina egna erfarenheter. För att öka validiteten och 

reliabiliteten i min studie ytterligare skulle jag kunna valt att även observera barnen. Jag hade 

på så vis kunnat ta del av hur barnen använder rummen och sett hur pedagoger och barn 

kommunicerar och agerar. Jag är trots allt nöjd med den information jag fått fram genom 

valda metoder och inser också att ännu fler datainsamlingsmetoder skulle kräva ännu mer 

bearbetning av materialet. 

6.2 Resultatdiskussion 

För att synliggöra mina resultat vill jag återknyta till mitt syfte. Syftet med studien var att 

genom samtal med några förskolebarn bidra med kunskap om deras inflytande och delaktighet 

i innemiljön på förskolan. Jag ville också belysa innemiljöns betydelse för lärandet genom det 

sociokulturella perspektivet. Detta skulle jag göra genom att försöka besvara följande 

frågeställningar:

 Hur beskriver barn sin innemiljö i förskolan när de berättar om den?  

 Vilka beskrivningar framkommer när barn berättar om sina möjligheter till 

inflytande och delaktighet i innemiljöns utformning? 

 Vilka berättelser framkommer när barn ombeds uttrycka sina behov och intressen 

gällande innemiljön? 

 

Min fråga är då hur jag har lyckats med detta? Genom att intervjua barnen fick jag möjlighet 

ta del av vad de anser om förskolans innemiljö och deras möjlighet att vara med och påverka 
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den. Genom barnens teckningar av sitt favoritrum fick jag en bra inblick i deras intressen och 

behov, och vad de tyckte om att leka med på förskolan och hemma. Jag kan konstatera att 

bara de sex barn jag intervjuade uppvisade en stor variation vad gäller intressen och behov. 

För att kunna tillgodose alla barns behov anser jag det ligga ett stort ansvar på pedagogen att 

försöka utforma en miljö som är lätt att förändra. Genom att pedagogen möjliggör en 

variationsrik och föränderlig miljö, i samråd med barnen, kan därmed också kreativiteten och 

lärandet öka, anser jag. 

 

Barnen beskrev rummen på förskolan och hur dessa användes för olika typer av lekar. Barnen 

hade vissa favoritrum och rum de inte tyckte om att vistas i, av olika anledningar. Barnen 

kunde tillfälligt förändra de redan förutbestämda rummen; dockrummet, byggrummet och 

läshörnan, efter egna önskemål. Genom att använda sig av de artefakter som rummen erbjöd 

kunde de ”förvandla” rummen utifrån egna fantasier, behov och intressen. Detta ser jag som 

en form av inflytande över miljön även om den är tillfällig. Utformningen av den konstanta 

miljön är det pedagogerna som bestämmer över men när den ska förändras har barnen viss 

möjlighet att påverka, då de ibland tillfrågas av pedagogerna. Barnen uttrycker en önskan om 

att vara med och bestämma men menar samtidigt att det känns bra att pedagogerna bestämmer 

det mesta. Barnen berättar att de får bestämma över val av aktiviteter. I övrigt tolkar jag 

verksamheten som ganska styrd av tiden och reglerad av fasta rutiner såsom måltider, samling 

och utelek.  

 

De flesta barnen verkar nöjda med miljön men det finns vissa saker de vill förändra. Flera 

barn påtalar ett behov av att kunna stänga om sig och saknar dörrar för att kunna leka ostört 

antingen ensam eller med en kompis. Vissa barn vill förändra, lägga till eller ta bort saker och 

möbler i rummen. Barnen är inte rädd för att fråga pedagogerna om lov men menar att det inte 

är någon idé då de ändå säger nej.  

6.2.1 Studiens bidrag till kunskapsfältet 

Det har varit väldigt intressant och lärorikt att genomföra den här studien och jag hoppas att 

den kan bidra med ny kunskap och nya infallsvinklar för hur miljöns kan utformas, utvecklas 

och anpassas efter de behov, önskemål och intressen som barnen i min studie ger uttryck för. 

Jag vill lyfta fram vikten av såväl fysiska som psykiska behov hos barnen, som framkom vid 

intervjuerna. Barnen gav uttryck för behov av lek i avskildhet och att kunna gå och lägga sig 

och vila i ett tyst rum. Med ganska enkla medel och små förändringar i miljön och i 
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verksamhetens rutiner skulle barnens behov kunna tillgodoses, om bara barnens röster blev 

hörda och pedagogerna hade tid att lyssna på barnens önskningar. Jag anser att pedagogerna 

måste släppa greppet om barnen och istället släppa in dem i verksamheten och göra dem 

delaktiga. Trots att det finns tidigare forskning om både miljö och inflytande anser jag att 

detta ämne behöver belysas så länge det finns ett uttalat önskemål om ett ökat inflytande hos 

barnen. Detta ämne är viktigt för såväl förskolans framtida utveckling som barnens 

välbefinnande. 

6.3 Avslutande reflektion 

En av mina reflektioner jag gjort är att barnen har väldigt olika behov, intressen och 

önskemål. Jag har fått ta del av 6 barns röster och det från två avdelningar med totalt ca 40 

barn. Tänk så många olika önskemål det finns i denna stora grupp av barn, och så många 

röster som kanske aldrig blir hörda. Jag tror att många barn bara ”följer med strömmen”. Jag 

tänker på Adrian som älskade att vara ute och påtalade att han gärna skulle vilja vara ute och 

leka mer på eftermiddagen. Undrar om pedagogerna har en aning om detta? Vad vet 

pedagogerna om hans stora musikintresse? Jag tänker också på Netas behov av att vara för sig 

själv och kunna stänga om sig. Oliver som inte ville bli störd av fyraåringarna som kom in 

och störde honom i leken. Josefine som saknade ett rum där hon kunde vila i lugn och ro. Jag 

vill återkoppla detta till Nordin-Hultman (2010) som skriver om hur den pedagogiska miljön 

bör anpassas efter barnet och inte tvärtom. Hon menar att en förutsättning för att barns 

olikheter skall rymmas i förskolan är att miljön präglas av flera arbetssätt, där tid och rum inte 

är så styrande. Jag kopplar också mina funderingar till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

reviderad) där det står att ”pedagogerna ska utforma verksamheten efter barnens behov och 

intressen” (Skolverket, 2010). Jag förstår svårigheten i att tillgodose alla dessa olika behov 

och intressen hos barnen, då många förskolor har ett stort antal barn på en begränsad yta. I 

min undersökning såg jag också behovet av att få leka ostört med en eller ett par kompisar. 

Jag har reflekterat över detta och kommit fram till att det faktiskt finns barn som inte trivs 

eller passar in i den miljö som förskolan erbjuder. För att öka trivseln blir det därför extra 

viktigt att försöka ta hänsyn till alla olika behov och önskemål som finns och då funderar jag 

på hur man skulle kunna lösa detta. Ett sätt kan vara att dela av vissa av rummen med t.ex. ett 

draperi. Josefine hade ett dilemma med dockrummet. Hon tyckte om den ena halvan av 

rummet men inte den andra. Ett annat sätt att ge barnen ”egen tid” i de mest populära rummen 

skulle kunna vara att barnen får turas om att vistas där. 
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Jag reagerade ganska starkt på en sak gällande inflytande. Några av barnen sa att pedagogerna 

inte hade tid att lyssna för att ”de måste prata med varandra hela tiden”. Detta är faktiskt 

något jag själv reflekterat över när jag arbetat som vikarie på olika förskolor. På vissa 

förskolor pratar pedagogerna med varandra väldigt ofta på bekostnad av barnen, antingen om 

saker som rör planeringen eller om situationer med barnen, inför de andra barnen. Som alla 

vet så har barn ”stora öron” och det gäller att vakta sin tunga. Ett av barnen i min 

undersökning sa just att; ”fröknarna måste prata så mycket”. Om vadå? frågade jag. ”Om det 

de har sett, svarade han”. Min tolkning är att han menade just sådana här saker. Att inte 

pedagogerna har tid att lyssna på barnen p.g.a. att de måste hjälpa ett annat barn är sin sak, 

men att de måste prata med en annan pedagog om saker som de egentligen borde diskutera 

enskilt, är inte okej enligt min mening. Jag vet att det är ont om tid att diskutera saker, 

pedagoger emellan, men det är en annan problematik. Det får inte bli på bekostnad av barnen, 

anser jag. 

 

Att barnen behöver någon som lyssnar på dem i form av enskilda samtal eller intervjuer är 

något jag också reflekterade över både  i mina intervjuer och i litteraturen. Flera barn nämner 

själva eller visar tecken på att det känns spännande att en vuxen vill lyssna på dem. De tycks 

inte särskilt vana vid att bli intervjuade, när jag frågar dem, och de verkar inte riktigt vana vid 

att en vuxen vill veta så mycket om just dem. Detta konstaterande gör mig lite ledsen och får 

mig att tänka på uttrycket, ”att se alla barnen”. Jag funderar på hur man som pedagog kan 

skapa utrymme för att få en liten pratstund med varje individ på det här sättet, dels för att lära 

känna barnen och deras enskilda behov och intressen, och dels för att stärka deras självbild 

genom att känna att någon vill lyssna på just dem. Jag fick veta väldigt mycket om vart och 

ett av de barnen jag intervjuade, och lära känna dem på ett helt annat sätt, än jag gjort tidigare, 

bara under denna lilla pratstund. Ellneby och von Hilgers (2010) menar att pedagogens 

förhållningssätt gentemot barnen påverkar deras självkänsla och självbild. Att skapa tid för 

små pratstunder med varje barn skulle kunna öka deras självbild avsevärt.  

6.4 Fortsatt forskning 

Syftet med min studie har varit att lyfta fram barnens röster och ta del av hur de upplever sin 

miljö på förskolan och på vilket sätt de ges möjlighet att påverka den. För att få en mer rättvis 

bild av vad barnen anser om miljön och inflytande skulle jag behöva intervjua många fler 

barn. Jag skulle dessutom vilja observera dem i leken för att förstå deras behov bättre och för 

att få se hur lekrummens ytor används och utnyttjas. Jag har nu fått ta del av problematiken ur 
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barnens perspektiv men skulle också gärna vilja ta del av pedagogernas perspektiv, vilket 

skulle kunna ge mig en bättre helhetsbild och förståelse för hur barn och pedagogers olika 

behov kan förenas och tillgodoses. Genom fortsatt forskning skulle jag vilja ta reda på hur 

pedagogerna tolkar vad barnen i min intervjustudie berättar. Jag skulle också vilja veta hur 

pedagogerna ser på barnens delaktighet i utformningen av miljön. Är pedagogerna villiga att 

ge barnen mer inflytande över miljön och hur skulle detta kunna gå till i praktiken? Vilka 

faktorer styr hur stort inflytande barnen får? Dessa och många andra frågor skulle jag vilja ha 

svar på genom fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till barnen 

Syftet med min intervju är att barnen ska ges möjlighet att berätta om sina uppfattningar, 

tankar och funderingar kring inflytande och delaktighet gällande inomhusmiljön. Frågorna är 

tänkta som ett stöd i den dialogen med barnen.  

Jag inleder samtalen genom att be barnen rita en teckning över ett ”favorit lekrum” som de 

sen får berätta om. Därefter går samtalet vidare genom att jag ställer följande frågor. 

Lekrummen 

Vad tycker du om att leka med? 

Har du något favorit-lekrum på förskolan? Vad leker du där? Vad är bra med det rummet?  

Kan du berätta om de olika rummen på förskolan? Vad finns i rummet? Vad kan man göra 

där?  

Finns det något du saknar här på förskolan, några saker? 

Tycker du om att leka ensam eller med flera stycken? 

Finns här någonstans där man kan vara för sig själv t.ex. om man vill leka, pyssla eller läsa i 

lugn och ro eller kanske vila? 

Finns det något rum du inte gillar? Berätta  

Finns det något rum du är rädd för att vara i? Berätta 

Om du fick ändra i rummen, vad skulle du ändra på? 

 

Inflytande och delaktighet 

Vem är det som bestämmer här på dagis? Hur känns det? 

Får du bestämma något här på dagis? Vad? Berätta 

Tycker du om att bestämma? Hur känns det när du får bestämma? 

Brukar fröknarna fråga er barn hur lekrummen ska se ut? 

Brukar fröknarna fråga vad ni barn tycker innan de ändrar om? 

Vet fröknarna vad du är intresserad av? (t.ex. dinosaurier, dataspel, musik) 

Om du vill ändra något i rummen (som fröknarna bestämt), vågar du säga det då? Lyssnar 

fröknarna på dig? 
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Bilaga 2 

Till föräldrar vid xxx förskola  

Hej! 

Jag heter Erika Sigurdsson och är lärarstudent vid Högskolan i Halmstad. Under höstterminen 

2011 gör jag mitt examensarbete som handlar om barns inflytande i förskolans innemiljö.  

  

Under v.46 kommer jag att finnas på xxx för att samla in data till mitt examensarbete. Jag 

skulle vilja intervju några av de äldsta barnen på er avdelning om hur de upplever inflytande 

och delaktighet gällande innemiljön.Jag kommer att be dem rita en teckning över ett ”favorit 

lekrum” som de sen får berätta om.  

Jag kommer att använda mig utav filmkamera under samtalen (främst för ljudupptagning) och 

digitalkamera för att fotografera rummen och barnens teckningar. 

 

De data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Pedagoger och 

annan personal kommer inte att få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd 

kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, förskola och avdelning kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det är helt frivilligt att delta. Barnen kan när som helst välja att 

drasig ur.  

Jag har fått tillåtelse av rektor och pedagoger att genomföra min studie men jag behöver även 

ert godkännande. En förutsättning är naturligtvis att barnen själva är intresserade av att vara 

med.  

Vid ev. frågor går det bra att kontakta mig på tel. xxx alt via mail: xxx. 

Vänligen fyll i talongen och lämna till personalen på xxx senast 2011-11-14. 

Tack för hjälpen!  

Mvh Erika 

__________________________________________________________________________ 

Examensarbete om barnens inflytande i förskolan. Lämnas senast 2011-11-14. Tack! 

Jag tillåter att mitt barn deltar i videoinspelat intervjusamtal om barns inflytande i förskolan.   
Jag tillåter dessutom att mitt barns teckningar fotograferas.    
      

Jag tillåter inte att mitt barn deltar i videoinspelat intervjusamtal om barns inflytande i förskolan.  

Jag tillåter inte att mitt barns teckningar fotograferas.    

Barnets namn……………………………………………………………………………............. 

Vårdnadshavares underskrift…………………………………………………………………… 

Ort och datum…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

Till pedagoger vid xxx förskola 

 Jag heter Erika Sigurdsson och läser till förskollärare vid Högskolan i Halmstad med 

inriktning Språkom (språk, kommunikation, lek och lärande). Jag går näst sista terminen och 

skriver just nu ett examensarbete som handlar om barns inflytande och delaktighet i 

förskolans innemiljö.  

 

I min studie vill jag undersöka hur barnen upplever sin möjlighet att påverka innemiljön på 

förskolan. Detta vill jag göra genom att intervjua de äldsta barnen på förskolan. Jag tänkte be 

dem rita en teckning över ett ”favorit lekrum” som de sen får berätta om. Jag kommer även 

själv att göra en fältstudie och gå runt på avdelningen och titta på de olika rummen. Jag 

kommer att använda mig utav filmkamera under samtalen (främst för ljudupptagning) och 

digitalkamera för att fotografera rummen och barnens teckningar. 

De data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. När studien är 

genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, förskola och avdelning 

kommer att behandlas konfidentiellt. Det är helt frivilligt att delta. Barn och vårdnadshavare 

kan när som helst välja att dra sig ur.  

Jag har fått tillåtelse av rektor att genomföra min studie men behöver även ert samtycke.  

 

Vid ev. frågor går det bra att kontakta mig på tel. xxx alt via mail: xxx. 

  

Jag ser fram emot ett samarbete med er! 

Mvh  

Erika Sigurdsson 
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Bilaga 4 

Till förskolechefen  

Hej! 

Jag heter Erika Sigurdsson och är lärarstudent vid Högskolan i Halmstad. Jag läser till 

förskollärare (0-6 år) med inriktning Språkom (språk, kommunikation, lek och lärande). Just 

nu gör jag mitt examensarbete som handlar om barns inflytande i förskolan innemiljö.  

 

För att kunna genomföra min studie skulle jag vilja intervju några av de äldsta barnen på xxx 

förskolaom hur de upplever inflytande och delaktighet gällande innemiljön. Jag tänkte be 

barnen rita en teckning över ett ”favorit lekrum” som de sen får berätta om. Jag kommer även 

själv att göra en fältstudie och gå runt på avdelningen och titta på de olika rummen. Jag 

kommer att använda mig utav filmkamera under samtalen (främst för ljudupptagning) och 

digitalkamera för att fotografera rummen och barnens teckningar. 

 

De data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Pedagoger och 

annan personal kommer inte att få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd 

kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, förskola och avdelning kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

Jag har varit i kontakt med pedagogerna på både xxx och xxx och fått deras tillåtelse att 

genomföra min studie under v.46 men jag behöver även tillåtelse från dig.  

Jag kommer givetvis att informera berörda föräldrar och be om deras godkännande att 

intervjua deras barn. 

Vid ev. frågor går det bra att kontakta mig på tel. xxx alt via mail: xxx 

 

Med vänlig hälsning 

Erika Sigurdsson 
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Bilaga 5 

 

Olivers teckning 

 

 

Netas teckning 

 



46 

 

Bilaga 6 

 

Adrians teckning 

 

Josefines teckning 
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Bilaga 7 

 

Viktors teckning 

 

Tildas teckning 


