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Abstract  

 

Syftet med vår studie är att försöka skapa förståelse för huruvida barnen upplever sig 

delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur delaktigheten i inomhusmiljöns utformning 

förhåller sig till deras livsvärld. De två forskningsfrågor vi använder oss av är: Hur upplever 

barnen sin inomhusmiljö på förskolan och vilken delaktighet upplever barnen att de har i sin 

utformning av inomhusmiljön? I denna studie använder vi oss av ett fenomenologiskt 

perspektiv. Genom go-along observation och med inspiration av visuell etnografi låter vi 

barnen samtala och visuellt visa hur de upplever förskolans inomhusmiljö. Vi använder oss av 

ljudinspelning och fotografier som barnen tagit för att samla in vår empiri. Studien har 

genomförts på två olika avdelningar under två tillfällen. Vårt resultat visar på fyra olika 

platser som vi fått fram när vi transkriberat ljudinspelningarna och analyserat fotografierna. 

Dessa fyra platser är: ”Lilla rummet”, ”pysselhörnan”, ”spelhyllan” och ”teckenbildernas 

placering”. Det framkom olika upplevelser av dessa fyra platser. Det är också tydligt att barns 

delaktighet i inomhusmiljöns utformning är av betydelse för barns olika uppfattning om sin 

miljö.  

 

Nyckelord: Förskola, inomhusmiljö, barn, barns perspektiv, tillgänglighet, delaktighet, 

upplevelser, fenomenologi. 
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Förord 

Vi vill först tacka våra handledare Lotta Fritzdorf och Jonnie Eriksson som gett oss sitt stöd 

och tips under skrivandets gång. Vi vill även tacka de avdelningar som ställde upp i vår 

studie. Till sist ett stort tack till alla barn och deras vårdnadshavare som gav sitt samtycke till 

att medverka.  

 

Arbetsfördelning  

Vi har i denna studie tagit gemensamt ansvar för allt innehåll. Vi har suttit tillsammans och 

skrivit för att på ett enkelt sätt kunna diskutera. På detta sätt har vi fått fram en text som är 

enhetlig och som vi båda står bakom. 
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1. Inledning 
 

Barnens upplevelser av inomhusmiljön är viktig då det är en stor del av barnens vardag och 

hur miljön är utformad har betydelse för barnens lärande (Tu 2006). Förskolans miljö brukar 

ibland kallas den tredje pedagogen eftersom att miljön talar om vad som är möjligt eller inte 

(Bjervås 2003). Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003) beskriver att för att barnen ska få 

bästa möjlighet till lärande bör barn och pedagoger tillsammans komma fram till hur 

verksamheten ska vara utformad. I förskolans läroplan står det att barnens åsikter bör ligga till 

grund för hur verksamheten planeras och hur miljön utformas (Skolverket 2010). Enligt 

Utbildningsdepartementet (2010) anser regeringen att den potential som förskolan har till att 

ta tillvara på barnens naturliga lust att lära inte tillvaratagits. Därför har regeringen förtydligat 

de delar i förskolans läroplan som handlar om detta, men i artikeln av Östlund (2012, 7 dec) 

som SVT nyheter har publicerat står det att skolverket har sett att barngrupperna i förskolan 

ökat i hela Sverige. De skriver att på majoriteten av Sveriges kommuner har minst var fjärde 

avdelning 21 barn eller fler. De intervjuar Malin Broberg som är psykolog och forskare på 

Göteborgs universitet och hon uttrycker att ökande storlek på barngrupperna gör att barn 

utsätts för stora risker som riskerar att skada deras utveckling.  

 

Vi kan se att det finns en viss problematik i att pedagoger ska låta barnen få möjlighet till att 

vara delaktiga i verksamheten när barngruppernas storlekar ökar. Enligt Rosenqvist (2014) så 

påverkar gruppstorleken vilken relation som barn får till varandra och vilken tillgång till 

material barnen får. Hon anser också att forskningen visar att storleken på grupperna gör att 

kommunikationen mellan pedagoger och barn minskar. Rosenqvist skriver vidare att många 

pedagoger upplever att barnens möjligheter till inflytande och delaktighet blir mindre vid 

stora barngrupper. Enligt Litjens & Taguma (2010) blir också miljön mer stressig för barnen 

när barngrupperna är större. 
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Utifrån våra erfarenheter på de sju olika förskolor vi arbetat på så får barnen oftast inte vara 

med och påverka utformningen av inomhusmiljön. 1 Barnen får inte påverka vilka leksaker, 

spel, pennor, papper som ska finnas tillgängliga eller var och hur möbler skall vara placerade.  

Bjereld, Demker & Hinnfors (1999) menar att vardagliga situationer ofta blir vetenskapliga 

problem som kan undersökas. Vi vill därför ta reda på hur barnen upplever sin inomhusmiljö 

på förskolan och om de upplever att de får vara delaktiga i inomhusmiljöns utformning. 

Nordin-Hultman, (2009) menar att för att barnen själva ska kunna skapa möjligheter för det 

egna lärandet bör lättillgängliga material finnas. Johansson (2005) menar att tillgängligheten 

barnen har till material påverkar deras möjligheter till att vara delaktiga. Även Pramling-

Samuelsson & Sheridan (2003) tar upp vikten av delaktighet och menar att för att barnen ska 

kunna föra sin egen talan och vara delaktiga i pedagogiska beslut är delaktighet en 

förutsättning. Skolverkets allmänna råd (2005) belyser att miljön ska vara utformad så att den 

stödjer och underlättar det pedagogiska arbetet.  

 

Eftersom tidigare forskning inom detta område till största del har haft utgångspunkt i 

pedagogers perspektiv väljer vi i vår studie att utgå ifrån barnens perspektiv. Enligt Pramling 

Samuelsson m.fl. (2011) innebär detta att ta hänsyn till barnens erfarenheter, förståelser, 

åsikter och upplevelser av den livsvärld de lever i. Husserl (2002) anser att livsvärld är den 

värld som vi alla lever i och det är vår individuella livvärld men vi delar även livsvärld med 

varandra trorts att allas livsvärldar varierar. Vi anser att genom att vi låter barnen fotografera 

och berätta om sin förskola och hur de upplever den så blir barnens perspektiv på deras 

livsvärld synlig för oss. Johansson (2003) belyser att för att använda barns perspektiv i det 

pedagogiska arbetet bör man som pedagog lyssna på barnen och låta deras åsikter bli hörda. 

Hon menar också att även om pedagoger lyssnar på barnen blir inte deras åsikter synliga i 

förskolans planering; om vi lyssnar på vad barnen säger så är det viktigt att ta tillvara på 

barnens upplevelser för att närma sig barns perspektiv. Hon anser att det är onödigt att lägga 

energi på vad barnen säger om man inte använder sig av deras åsikter. Halldén (2003) skriver 

att barns perspektiv inte fullt ut går att förstå för oss vuxna. Det vi får fram blir oftast en 

tolkning av det barnen berättar. Vi är ense med Halldén då vi också anser att ett direkt tillträde 

                                                           
1 Med inomhusmiljö menar vi möbler, leksaker och annat lekmaterial som finns på förskolan. 
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till barnens upplevelser inte är möjlig men vi försöker komma närmare barnens varierande 

upplevelser genom att komplettera samtalen med deras egna bilder av inomhusmiljön.  

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att försöka skapa förståelse för huruvida barnen upplever sig 

delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur delaktigheten i inomhusmiljöns utformning 

förhåller sig till deras livsvärld.  

Utifrån detta syfte genomför vi vår undersökning med utgångspunkt i följande 

frågeställningar; 

 

● Hur upplever barnen sin inomhusmiljö på förskolan? 

● Vilken delaktighet upplever barnen att de har i sin utformning av inomhusmiljön? 

 

Det vi vill göra är att ge redskap för pedagoger att ta reda på hur just deras barngrupp 

upplever sin inomhusmiljös utformning. Med det menar vi att pedagoger kan använda sig av 

samma metod som vi gör i denna studie, för att de ska få veta hur deras barngrupp upplever 

sin förskolas miljö. 

 

2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
 

I studien använder vi oss av ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologi används oftast för 

att beskriva sin egen upplevelse, men enligt Johansson (2003) kan barns perspektiv utifrån 

fenomenologi visa sig genom barns uttryck och erfarenheter. Vi menar att genom ett 

fenomenologiskt perspektiv kan vi försöka skapa förståelse för huruvida barnen upplever sig 

delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur delaktigheten i inomhusmiljöns utformning 

förhåller sig till deras livsvärld. Vi använder oss av både barnens verbala och visuella uttryck 

för sina upplevelser. Kvale (1997) menar att genom barnens fotografier och det barnen 
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uttrycker, befinner sig vuxna så nära barnens livsvärld som möjligt. Kvale förklarar vidare att 

livsvärld kan förklaras som något som finns i vardagslivet och inbjuder till upplevelser utan 

att någon förklaring behöver ges. När vi använder begreppet livsvärld menar vi hur barnen 

upplever den värld dem lever i. Bengtsson (1998) betonar att ett vetenskapligt sätt att studera 

människors upplevelser av olika fenomen möjliggörs genom ett fenomenologiskt perspektiv. 

Den bild vi upplever av vår livsvärld är den som vi förstår som verkligheten. De fenomen som 

vi undersöker i denna studie är barnens upplevelser av delaktighet. Bengtsson skriver vidare 

att filosofen Edmund Husserl anses vara den som utvecklade fenomenologin som ett 

perspektiv så att man vetenskapligt kan undersöka vad människor har för olika upplevelser. 

Enligt Husserl (2002) är erfarenhet grundläggande inom fenomenologi och det är genom 

erfarenheter som människor upplever världen genom sitt personliga perspektiv. Engdahl 

(2007) menar att det är Maurice Merleau-Ponty som har utvecklat fenomenologin så att den 

kan användas i forskning om barn och barndom. Merleau-Ponty (1999) beskriver att 

människor upplever inte bara sin livsvärld genom tankar och känslor, utan människor 

upplever med hela kroppen. Merleau-Ponty anser att psyket och kroppen är förenade 

tillsammans och alla uppfattar verkligheten individuellt. Han anser att fenomenologin gör att 

forskaren kan uppmuntras att få ta del av barnens beskrivna upplevelser på nära håll. Även 

Boyer (2009) menar att fenomenologi är en studie om verkligheten som personlig och barnens 

individuella upplevelser. Genom att vi använder fenomenologi som vetenskapligt perspektiv i 

vår studie kan vi på nära håll få ta del av barnens livsvärld och deras skildringar av sina 

upplevelser.  

Enligt Merleau-Ponty (1999) bör man använda fenomenologi som vetenskapligt perspektiv 

för att kunna få nära beskrivningar av det som studeras. Genom nära beskrivningar får 

forskaren en bredare förståelse för individens handlingar i olika miljöer. Dock kan det enligt 

Husserl (2004) finnas några svårigheter med fenomenologin då det kan vara svårt att tolka 

någon annans upplevelser utan att ens egna upplevelser påverkar tolkningen. Det krävs enligt 

Husserl att man som forskare kan koppla bort sina egna upplevelser och tankar för att ha ett 

fritt sinne och kunna tolka andras upplevelser. Eftersom att vi är medvetna om detta försöker 

vi att koppla bort våra egna upplevelser och tankar.  
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Vi kopplar fenomenologin till vår studie då vi kommer nära barnens livsvärld eftersom de 

skildrar sina upplevelser om deras förskolas inomhusmiljö för oss. 

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1. Barns delaktighet  

 

I förskolans läroplan Lpfö 98 rev (2010) framhålls det att barnen ska få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att uttrycka sina tankar och få möjlighet till att kunna påverka sin vardag. 

Emilson (2008) skriver att genom detta får barnen lov att ha inflytande och vara delaktiga i 

verksamheten på förskolan. Emilson menar vidare att delaktighet påverkas av egen vilja att 

vara delaktig och även hur miljön inbjuder till delaktighet. Genom att barnen får ta egna 

initiativ och göra egna val ger det barnen möjligheter till att vara delaktiga. 

Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003) problematiserar barns möjlighet och rätt till 

delaktighet som ett grundläggande värde. Pramling-Samuelsson & Sheridan menar vidare att 

delaktighet är ett villkor för att barn ska kunna få sin röst hörd i olika beslut. Pedagoger ger 

oftast barn möjlighet till delaktighet i frågor där svaret inte gör någon större skillnad. De 

menar att pedagogernas förhållningsätt är det som avgör hur stor delaktighet barnen får i 

utformningen av miljön. Även Davies & Artaraz (2009) kommer fram till att pedagoger låter 

barnen vara delaktiga på mikronivå vilket betyder att de får vara med och bestämma saker 

som inte har med planering och göra men när det kommer till planering av verksamhet och 

större beslut så tycker pedagogerna att det är svårt att göra barnen delaktiga.  

I sin studie skriver Shier (2001) att anledningen till detta är att pedagoger oftast upplever att 

barnen inte har något intresse att vara med i de besluten och menar att pedagoger aktivt bör 

fråga barnen om deras upplevelser. Hart (1997) skriver för att barnen ska uppleva att de är 

delaktiga i sin inomhusmiljös utformning bör de få insyn i alla beslut pedagogerna tar. Genom 

att pedagogerna försöker förstå vad barnen upplever så kan barnen få möjlighet att vara 

delaktiga i miljön på förskolan. Johannesen & Sandvik (2009) skriver att huvuddelen i 

inflytande och delaktighet inte är att barnen ska få som de vill utan att det handlar om att 
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barnen ska få möjlighet att utrycka sina upplevelser och påverka sin dag på förskolan. Även 

Johansson (2003) skriver att för att låta barns perspektiv komma till uttryck behöver barnen 

inte få som de vill, men pedagogen ska lyssna på barnen, samtala och resonera tillsammans 

med dem och tillsammans kompromissa fram lösningar. Sandberg och Eriksson (2010) 

betonar att för att synliggöra barns delaktighet i förskolan handlar det om att ta tillvara på vad 

barnen uttrycker och tolka deras upplevelser. Det räcker inte med att bara lyssna på barnen 

och låta dem ta några få beslut. Pedagogerna bör också ha förtroende för att barnen kan saker. 

Arnér (2009) skriver att när pedagoger låter barnen vara delaktiga och ta egna initiativ visar 

det för barnen att deras röst är viktig. Vidare anser Arnér att i demokrati är det viktigt att visa 

respekt för andras upplevelser så när pedagogerna lyssnar på barnen visar de hur demokrati 

går till. Genom att pedagogen uppmärksammar och tar reda på vad barnen uttrycker är viktigt, 

ger det pedagogerna möjlighet till att försöka förstå deras livsvärld. Johansson (2003) betonar 

att för att forskaren ska kunna relatera till barns livsvärld är barns perspektiv en förutsättning. 

Hon skriver vidare att när forskaren berättar vad barnen uttrycker så kommer barnens 

perspektiv fram.  

 

3.2. Miljöns betydelse  
 

Ett flertal forskare skriver att inomhusmiljöns utformning bör inbjuda till att barnen tar egna 

initiativ, miljön är tillåtande och att barnen kan utforska. Hur inomhusmiljön är utformad 

påverkar möjligheterna till självständighet (Johansson, Pramling Samuelsson 2003; Åberg & 

Lenz Taguchi 2005; Westlund 2011). Utifrån vad Tu (2006) kommer fram till i sin studie ser 

man att utformningen av rummen och vilka material som finns tillgängliga är av betydelse för 

att underlätta för barns lärande. Både Tu (2006) och Havu-Nuutinen & Niikko (2014) belyser 

att pedagogernas roll har betydelse för barns lärande, exempelvis att stödja barnen i deras 

utforskning och de utmaningar som uppstår. Å andra sidan skriver Horelli (1999) att det kan 

finnas svårigheter i att ta till vara och tolka barns intressen i förskolemiljöns utformning. Då 

han menar att det som står i läroplanen och förskolans regler kan göra det svårt att tillgodo se 

sig barnens idéer. Eriksson-Bergström (2013) anser att även om det är en styrd och reglerad 

miljö bör pedagoger och barn vara delaktiga i hur miljön utformas. Därför att barnen kan 
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uppleva saker i miljön som inte vuxna upplever.  

Tarr (2001, 2004) har gjort studier i klassrum där hon undersöker hur hon upplever rummets 

möblering och det som hänger på väggarna. Tarr försöker sätta sig in i hur det skulle vara att 

vara ett barn i den miljön. Hon funderar över om hon kommer ta till sig det som finns på 

väggarna eller dagdrömma sig bort. Tarr belyser vidare att för att barnen ska få en chans till 

att vila ögonen från alla intryck som materialet på väggarna ger, bör det finnas mellanrum 

mellan dessa och väggfärgen bör vara målad i en ljus neutral färg. Tarr skriver också att för 

att få en miljö som underlättar för lärande bör pedagoger och barn tillsammans komma fram 

till hur den bör vara utformad. Hon skriver vidare att pedagogerna bör vara kritiska till det 

färdiga material som finns och att de kan ta tillvara på barnens kreativitet vid dekoreringen av 

väggarna. Engdahl (2014) betonar att inomhusmiljön kan både utgöra ett hinder för barns 

aktiviteter och möten men inomhusmiljön kan även gynna dessa. Engdahl har i sin studie 

studerat förskolebarnens möten i förhållande till inomhusmiljön. Där hon hade fokus på 

inflytande och delaktighet i miljön. Det är viktigt att miljön utformas utifrån barnens 

upplevelser för att alla barn upplever miljön på olika sätt.  

 

4. Metod 
 

4.1. Metodval 
 

Vi använder oss av kvalitativ metod för att samla in data vilket enligt Ahrne & Svensson 

(2011) bygger på intervjuer eller observationer. Vi menar att genom kvalitativa data kan vi på 

ett bra sätt försöka förstå barnens upplevelser. Vi ser precis som Ahrne & Svensson (2011) 

belyser att med kvalitativa data kommer vi nära de miljöer och människor som forskningen 

handlar om. Forskaren kan då se vad som sker med egna ögon och kan även ställa följdfrågor 

om det skulle behövas. Å andra sidan menar Davis (1998) att även om man är tillsammans 

med barnen så är det inte självklart att man får tillgång till deras livsvärld, det krävs att barnen 

har förtroende för forskaren. Därför genomför vi vår studie på en förskola där vi är kända hos 

barnen sedan tidigare.  
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4.1.1. Deltagande observation  
 

Vi använder oss av en deltagande observation som enligt Johansson & Karlsson (2013) kan 

kallas go-along observation, som de menar kombinerar forskarens och barnens upplevelser 

genom att forskaren får följa barnen i deras livsvärld. Enligt Henriksson & Månsson i 

Svensson & Starrin (1996) är en deltagande observation en forskningsmetod där forskaren 

kommer nära fenomen som ska studeras. Med denna forskningsmetod behöver forskaren har 

ett öppet sinne för att kunna delge de upplevelser som barnen beskriver.  

Eftersom syftet med vår studie är att försöka skapa förståelse för huruvida barnen upplever sig 

delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur delaktigheten i inomhusmiljöns utformning 

förhåller sig till deras livsvärld så samtalar vi med barnen under tiden de fotograferar och 

visar oss runt på förskolan. Vi som forskare tar en passiv roll då vi följer efter barnen under 

tiden de går runt på förskolan, vi är bara aktiva när vi ställer frågor till barnen. Anledningen 

till att vi väljer att försöka vara passiva är för att vi vill påverka barnen så lite som möjligt. 

Johansson & Karlsson (2013) skriver att när man som forskare följer barnen och gör som de 

gör kan man få en bättre syn på deras perspektiv. Barnen fotograferar enskilt eftersom vi vill 

försöka förstå varje barns individuella upplevelse. Einarsdottir (2007) har gjort en liknande 

studie som vi gör där barnen fick fotografera under tiden hon intervjuade dem och då utgått 

ifrån Parkinson (2001) & Cappello (2005) som enligt Einarsdottir säger att det oftast görs 

intervjuer med barn när de har något annat att göra samtidigt. Johansson & Karlsson (2013) 

skriver att det kan vara bra att intervjua ett barn i taget då det inte finns någon risk att barnen 

svarar likadant som ett annat barn. Å andra sidan menar Johansson & Karlsson att vid intervju 

i grupp kan barnen söka stöd hos varandra. Våra tidigare erfarenheter med att intervjua barn i 

grupp är att de barn som hörs mest som kommer fram i intervjun och de barn som inte hörs så 

mycket får inte något talutrymme och att barnen gärna svarar samma sak som någon annan. 

Hillén (2013) bekräftar våra erfarenheter med att barn som är framåt ofta är de barn som hörs 

i intervjun och låter då inte andra barn ta plats. Vidare skriver Einarsdottir (2007) att för att 

intervjua barn krävs det att man använder många olika metoder som exempelvis fotografier 

och samtal, detta för att forskaren ska kunna förstå barns upplevelser. I samtalen med barnen 

använder vi oss av några stöd frågor som man kan likna med en semistrukurerad intervju. En 
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semistrukturerad intervju är en flexibel forskningsprocess då det möjliggör att vi har friheten 

att ställa följdfrågor men vi har samtidigt några bestämda frågor som vi kan utgå ifrån för att 

inte komma bort ifrån ämnet som vi skulle kunna göra om vi hade använt oss av en 

ostrukturerad intervju (Bryman 2011). 

Einarsdottir (2007) kom fram till i sin studie att barnen svarade olika beroende på vilken 

metod som användes, de kunde även svara på ett sätt men sedan agera på ett annat. Ett 

exempel som hon tar upp är att vid en intervju så svarade ett barn att ”den leksaken gillar inte 

jag” men vid observation valde barnet ofta att leka med den leksaken. Koçyiğit (2014) menar 

också för att barnen ska känna sig mer bekväma och svara utifrån sina upplevelser bör man 

använda sig av olika verbala och visuella metoder när man intervjuar barn. Koçyiğit har gjort 

en liknande studie som Einarsdottir (2007) där han lät barnen rita medan han intervjuade 

barnen och sedan samtalade han med barnen om teckningarna. Koçyiğit (2014) använde sig 

av barnens teckningar som samtalsunderlag då han ville ta reda på hur barnen uppfattar 

förskoleklass och vad deras erfarenheter är av skolan. Denna studie gjordes precis innan 

barnen skulle börja i förskoleklass. Skillnaden mellan dessa studier och vår studie är att även 

om de har använt en liknande metod så har deras fokus inte varit på barnens delaktighet utan 

endast hur barnen upplever sin livsvärld.  

Fotografierna som barnen tar med lärplattan analyserar vi med hjälp av visuell metod då vi 

tolkar barnens upplevelser genom bilderna. Pink (2001) menar att studien blir mer rätt när 

barnen kan besluta om vilka fotografier som ska tas. Om vi som forskare skulle tolka och 

observera miljön utifrån vad vi tror är barnens upplevelser, skulle det kanske inte alls stämma 

med de upplevelser barnen kan uttrycka själva. Barnens fotografier ger oss en starkare bild av 

vad de upplever genom att vi inte bara tar hänsyn till vad de säger (Banks 2001). Det barnen 

väljer att fotografera visar barnens perspektiv (Pramling Samuelsson m.fl. 2011).  

 

4.2. Urval 
 

Vi väljer att genomföra studien på två olika avdelningar på förskolan för att på så vis få ett 

mer tillförlitligt resultat. Ahrne & Svensson (2011) menar att det kan vara bra att undersöka 
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flera olika miljöer genom att på så sätt kunna jämföra dem med varandra. Båda avdelningarna 

är bekanta för oss sedan tidigare. Vi anser som Patel & Davidsson (2003) att det både kan 

vara för och nackdelar med detta. Patel & Davidsson belyser att när forskaren är okänd för 

barnen så kan deras beteende förbli oförändrat. Vid en känd forskare skriver de att beteendet 

kan ändras utifrån erfarenheterna de har av forskaren sedan tidigare. Å andra sidan anser de 

också att när forskaren är känd så vågar barnen vara öppna och vågar då också vara sig själva 

vilket de kanske inte gör när forskaren är okänd. De skriver vidare att vid en okänd forskare 

så kan öppenheten begränsas och det naturliga samtalet som sker med en känd forskare 

försvinner. Även Johansson & Karlsson (2013) anser att barnen behöver ha tid på sig att lära 

känna och få tillit till forskaren. Vi anser att det positiva med att vara en känd forskare 

överväger nackdelarna.  

Elva barn deltar i studien varav två är pojkar och nio är flickor och de är i åldern tre till fem 

år. Genom att vi väljer avdelningar där vi tidigare varit på utgår vi ifrån ett 

bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar vi är något som vi uppfattar som 

tillgängligt. Även Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurval som något som uppfattas som 

tillgängligt. Dessa två avdelningar delas inte upp som två avdelningar i resultat och 

analysdelen. Eftersom det endast är barnens upplevelser som vi är intresserade av behöver vi 

inte veta vilken avdelning varje barn är på. 

 

4.3. Dokumentationsverktyg  

 
Vi spelar in ljudet med hjälp av en mobiltelefon när vi samtalar med barnen för att kunna 

analysera och utvärdera vår studie. Johansson & Karlsson (2013) belyser för att kunna 

bearbeta och lyssna igenom materialet flera gånger, bör inspelning ske. För att bearbeta 

samtalen transkriberar vi empirin som vi spelat in. Enligt Björndal (2005) menas 

transkribering att man detaljerat skriver ner det som sägs under samtalen. Barnen fotograferar 

med en lärplatta och dessa fotografier analyserar vi genom att vi tolkar fotografierna utifrån 

hur barnen har fotograferat och i relation till vad de säger. Bryman (2011) menar att 

fotografierna blir forskarnas fältanteckningar och detta kan enligt Sverrison (2011) liknas med 
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användandet av en bandspelare vid en intervju. Sverrison menar vidare att skillnaden är att i 

kombination med samtalet, visar kameran fotografens fokus.  

 

4.4. Analysverktyg  
 

Utifrån fenomenologiskt perspektiv analyserar vi vår kvalitativa data med hjälp av 

meningskategorisering. Kvale (1997) beskriver meningskategorisering som att man gör olika 

kategorier där olika fenomen fastställs. Genom meningskategorisering delar vi upp 

transkriberingen av samtalen med barnen i olika teman för att få en bra struktur och lättare 

kunna besvara studiens syfte. Enligt Olsson & Sörensen, (2007) kan man genom 

meningskategorisering få en bra överblick över empirin som man samlat in. Vi fokuserar på 

barnens upplevelser av delaktighet och hur de upplever de olika rummen på förskolan. När vi 

transkriberar vår empiri så skriver vi ner ljudmaterialet ordagrant och när allt är transkriberat 

så läser vi igenom det noga flera gånger och stryker sedan under likheter och skillnader i det 

barnen har sagt. Vi gör sedan olika teman utifrån de ämnen som förekommer flest gånger. Vi 

får då fram att fyra barn fotograferar ”lilla rummet”, fyra barn fotograferar ”pysselhörnan”, tre 

barn fotograferar ”spelhyllan” och två barn fotograferar ”teckenbildernas placering”. De 

teman vi kommer fram till i transkriberingen blir de teman som vi skriver om i resultat och 

analysdelen.  

Vi analyserar barnens fotografier med inspiration från visuell etnografi. Bryman (2011) 

förklarar att visuell etnografi är en metod för att studera hur en plats framträder genom 

visuella uttryck. Genom att låta barnen fotografera det som har betydelse för dem så får vi syn 

på en del av det de upplever i sin livsvärld. Enligt Rose (2012) ska bildmaterialet inom visuell 

metod aktivt användas tillsammans med andra kvalitativa metoder såsom intervjuer. Vi 

analyserar fotografierna barnen tar bland annat utifrån hur de vinklar kameran och i relation 

till vad de berättar. Fotografierna illustrerar det barnen berättar att de upplever och tillför 

information utöver vad de berättar.  
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4.5. Etiska ställningstaganden 
 

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Johansson 

& Karlsson, 2013). Vi lämnar ut informationsbrev till berörda förskolor där vi informerar om 

syftet med vår studie och hur empiriinsamlingen kommer att gå till. Samtyckesblanketter 

delas ut till vårdnadshavare där vi beskriver hur vår studie kommer att gå till och att det 

endast är barnens upplevelser som kommer att användas i vår studie. Vårdnadshavare och 

förskolorna får information genom samtyckesblanketter och informationsbrev att den empiri 

vi samlar in endast kommer att användas i vår studie. Vi informerar även att vi är lyhörda för 

om barnen visar att de inte vill delta i studien även om de har fått tillåtelse att medverka. Vi 

som forskare ger barnen som deltar i studien fiktiva namn så att inga utomstående kan 

identifiera vilket barn det är. Vi sparar ljudinspelningarna och fotografierna på ett USB minne 

som ligger inlåst i ett kassaskåp. De fotografier som används i studien är fotografier som inte 

innehåller några personer för att barnens identiteter inte ska bli synliga. Om det skulle hända 

att något barn som inte fått tillåtelse skulle komma med på ett fotografi så kommer det 

fotografiet inte att användas i studien. Lärplattan barnen fotograferar med är inte uppkopplad 

till internet, samma gäller mobiltelefonen som är vårt inspelningsverktyg.  

 

4.6. Studiens tillförlitlighet  
 

Vi väljer att beskriva studiens tillförlitlighet genom dessa tre olika begrepp: trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet.  

Ahrner & Svensson (2011) beskriver att frågorna måste hålla sig nära syftet och visa hur 

studien gått till för att uppnå en god trovärdighet/rimlighet. I våra frågor och instruktioner till 

barnen är vi noga med att se till att vi håller oss nära syftet och frågeställningarna som vi har.  

Enligt Bryman (2011) handlar överförbarhet om att det resultat som forskaren kommer fram 

till, kan användas på andra platser och i andra situationer. Han skriver vidare att då forskare 

ofta gör studier med ett litet antal individer på en avgränsad plats och då kan inte resultatet 
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överföras till andra platser. Vi anser att vår studie inte har någon överförbarhet eftersom vi 

endast gör studien med ett litet antal deltagare och bara på två olika avdelningar och att vi 

använder oss av ett bekvämlighetsurval och Bryman (2011) anser att resultat från en sådan 

studie inte har någon överförbarhet.  

Bryman (2011) beskriver att när man mäter pålitlighet i en kvalitativ metod så ska man vara 

lyhörd när man ställer frågor. Han menar vidare att man ska se till att man använder sig av 

samma upplägg på sitt arbetssätt. Vi är i studien lyhörda för barnens svar. Vi använder oss av 

liknande frågor vid varje go-along observation och barnen får likadana instruktioner om hur 

och vad de ska fotografera. Instruktionerna barnen får är att de ska visa oss sin förskola och 

fotografera det dem vill. 

 

5. Resultat och analys 
 

Som grund för vårt resultat och analysdel ligger våra beskrivningar av barnens upplevelser av 

olika fenomen. Av de fyra olika teman under denna del är tre benämningar som barnen har 

angivit på dessa platser. Barnen benämner ett av rummen som ”lilla rummet” därför använder 

vi det ordet när vi beskriver deras upplevelser. Vi använder också orden ”pysselhörnan” och 

”spelhyllan” då detta också är ord som barnen använder ofta. Det fjärde temat är barnens 

upplevelser av ” teckenbildernas placering” vilket vi döpte det till. När barnen beskriver 

fenomen använder de ofta ordet bra. Därför förekommer också detta ord som beskrivning på 

olika upplevelser i resultat och analysdelen.  

 

5.1. Barnens upplevelser av ”lilla”-rummet  
 

Maria, Lena och Sonja fotograferar det rum som är det minsta rummet på förskolan. Barnen 

benämner rummet olika. Maria kallar rummet för ”mamma, pappa, barn”-rummet. Lena och 

Sonja kallar det för ”lilla”-rummet. Kanske namnet också kan bytas ut från dag till dag? 

Maria kallar rummet för ”mamma, pappa, barn”-rummet då hon upplever att det leks 

familjelekar i det rummet. Dock benämner Maria rummet som ”lilla”-rummet när hon 
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beskriver vad det rummet används till när hon började på den avdelningen, men efter att 

fröknarna bestämt att rummet ska användas som en bostad så benämner hon sedan rummet 

som ”mamma, pappa, barn”-rummet.  

 

 Maria – Mamma pappa barn rummet.   

             Forskaren – Varför vill du fota det?  

Maria – För att i början när vi började på  

denna avdelning då lekte vi i lilla rummet 

alltid och det var nästan bara där alla 

barnen ville leka hela tiden. Då kom 

fröknarna på att vi skulle hålla på med 

familjen och bostad bara för att vi gillade 

det. Men nu leker vi inte så mycket där 

längre 
 

 Maria – Asså de borden hade vi egentligen förut till skolbord så barnen kunde göra      

 sina läxor hemma men nu är de soffbord.  

            Maria – Det känns bra att leka här. För att vi gillar familjen.  

Maria – Vi går ibland ut ifrån mamma pappa barn rummet om vi vill leka bebisar 

eller  har husdjur och då låtsas vi att de smiter iväg utan att föräldrarna ser det. Om 

dörren står öppen så smiter de ut.  

            Forskaren - Har du fått bestämma hur det ska vara möblerat? 

            Maria – Ja 
 

Maria fotograferar in i rummet genom dörröppningen så att hela rummet kommer med på 

bilden. I rummet står det en soffa mitt på golvet. Maria fotograferar soffan och pratar om 

soffborden att det tidigare i leken används till något annat men att det nu när rummet är en 

bostad så är de soffbord. Maria upplever att dörren in till lilla rummet är en viktig del i leken. 

Hon nämner att om dörren är öppen så kan bebisar och husdjur smita ut ur bostaden. Maria 

upplever att det är i lilla rummet som familjelek ska lekas. Maria uttrycker att familjelek är 

något som hon upplever som något roligt hon berättar också att familjeleken inte skulle få 

plats i det stora rummet. Det stora rummet är uppdelat i olika indelningar, hyllor delar av 

rummet i olika lekhörnor. Det finns också ett stort bord där alla pennor och papper finns 
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tillgängliga. Maria nämner att familjeleken bara leks i det stora rummet om någon i leken 

rymmer ut dit. Maria upplever att pedagogerna har uppmärksammat att barnen tycker om att 

leka familjelekar. Hon beskriver att hon upplever att alla barnen lekte i det lilla rummet när de 

började på denna avdelning. Hon berättar också att hon upplever det som att pedagogerna har 

bestämt att det är den leken som lekas i detta rum. Maria upplever också att de möbler som 

finns i rummet går att använda till många olika saker. Hon nämner att hon upplever möblerna 

som förändringsbara. Hon upplever att hon varit delaktig i hur möbleringen ska vara utformad 

i rummet.  

 

Även Lena och Sonja fotograferar ”lilla”-rummet. 

 

Lena fotograferar en julstjärna som står i fönstret  

och en klädställning som står i ena hörnan av rummet. 

Forskaren - Kan du visa oss förskolan och berätta vad 

du fotograferar. 

           Forskaren – Vad är det du fotograferar? 

           Lena – Den stjärnan.  

           Forskaren – Varför fotograferar du den?  

           Lena – För att den är fin, det blir mysigt i rummet. 
 

Lena står i soffan som står mitt i rummet när hon fotograferar 

stjärnan. Lena berättar för oss att hon upplever stjärnan som fin  

och att där inte brukar finnas någon lampa i fönstret.  

Hon upplever att det blir mysigare nu när stjärnan står i 

rummet.  

Forskaren – Något annat du vill fotografera? 

Lena – Nä, bara den. (pekar på en klädställning 

med utklädningskläder).  

Forskaren – Varför vill du fotografera den? 

Lena – Man kan hänga alla utklädningskläder 
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och filtar på den. Det är det  som känns bra. 

Forskaren – Har ni fått bestämma hur det ska vara möblerat här inne?   

Lena – Mm, det har fröknarna. 
 

När Lena fotograferar klädställningen, sitter hon ner i  

soffan och riktar kameran upp mot krokarna på klädställningen.  

Vid fotograferingstillfället ligger alla utklädningskläder på  

golvet nedanför klädställningen. Lena uttrycker att  

utklädningskläderna kan användas i många lekar.  

Sonja fotograferar också klädställningen.  
 

Forskare – Kan du visa oss förskolan och 

berätta vad du fotograferar.  

Sonja – Ja. 

Forskare – Vart vill du börja? Du får 

bestämma själv vad du vill fotografera.  

Sonja – Lilla rummet.  

Forskare – Varför fotografera du den?  

Sonja – Jag tycker det är roligt att klä ut mig.  

 

När Sonja fotografera klädställningen står hon utanför rummet och riktar kameran snett in mot 

höger där klädställningen står. Hon uttrycker att hon upplever att det är roligt att klä ut sig.  

 

5.2. Barnens upplevelser av ”pysselhörnan”  

 
Sofia fotograferar bordet där de sitter och pysslar och ritar. Molly fotograferar lådorna där 

målarmaterial finns. Lina och Karl fotograferar lådan med pärlor.  

  

 Sofia – Jag tycker om att pyssla      

 och rita. Det är lätt att hitta de      
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 pennorna man vill ha. Jag gör fina grejer.  

 

Fotografiet som Sofia tar är riktat mot pennorna på bordet. Det ligger papper i olika färger och 

pennorna som är i burkarna är sorterade efter färg.  

Sofia upplever att pyssla och rita är något som är roligt och att hon gör fina grejer. Sofia 

upplever att de färgpennorna som står på bordet är lätta att använda då hon lätt kan hitta den 

färgen hon vill ha.  

Molly beskriver att hon upplever att måla är något som hon gärna gör på förskolan. Hon 

berättar att hon upplever att hon alltid får ha tillgång till färger och annat målarmaterial.    

 

Molly – Jag tycker att det är jätte kul att måla. 

 

Forskaren – Får ni måla när ni vill?  

 

Molly – Ja om en fröken följer med.  

 

När Molly fotograferar lådan som innehåller färg så  

fotograferar hon utsidan av lådan där det sitter en bild  

som visar vad lådan innehåller. Molly fotograferar även 

utsidan av lådorna som innehåller penslar och annat 

målarmaterial.  

Hon berättar att hon upplever att hon får måla när hon 

vill om en fröken kan följa med. Molly upplever som vi 

nämner tidigare att hon har tillgång till allt målarmaterial 

och lådorna är placerade långt ner så att det är lätt att nå 

dem. 
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Lina – Jag tycker om att pärla. Här är det rätt  

stökigt fortfarande. Det är lite för stökigt för att 

man inte kan komma till alla grejer. Därför pärlar 

jag inte så ofta. Jag tycker om att jag kan ta 

pärlorna själv. 

 

Lina fotografera hela lådan med pärlor. Fotografiet Lina 

tar visar de olika förvaringsburkarna som ligger i lådan. 

Lina upplever att det har varit stökigt bland pärlorna en  

längre tid. Hon berättar att hon upplever att det är svårt att hitta de pärlorna hon vill använda. 

Lina berättar att när det är svårt att hitta i lådan så upplever hon att hon inte pärlar så ofta. 

Hon upplever att placeringen av pärlorna är bra då hon kan ta dem själv.  

Karl – Det är lite för stökigt för att man    

inte kan komma till alla grejer. De är utspridda. 

Man kan inte välja de pärlor man vill ha. 

 

Karl fotografera en del av lådan. Hans bild visar att 

pärlor ligger i olika burkar, man kan också se att vissa 

burkar har etiketter på sig vad de innehåller andra burkar har det inte. Det går också att se att 

det ligger pärlor lösa i lådan. Karl upplever att det är svårt att hitta de pärlor han vill ha, han 

upplever också att det är stökigt i lådan med pärlor.  

 

5.3. Barnens upplevelser av ”spelhyllan”   
 

Spelen och pusslen som syns på fotografiet är placerade på hyllor över vasken på 

avdelningen. Spel och pussel ligger blandade på hyllorna och inte var för sig.  
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Frida – Jag tycker om spelen för jag  

tycker om att vinna.  

Frida – Det känns bra att både vinna  och förlora. 

Men spelen är inte lätta att nå själv. 

Forskare – Hade du velat att spelen var på en 

annan plats?  

Frida – Mm. De skulle varit nere så att jag kan nå 

dem.  

Fröknarna har satt de där uppe. 
 

När Frida tar fotografiet är kameran riktad upp mot hyllan och man kan se att spelen och 

pusslen är högt placerade. Frida berättar att spelen känns bra då hon upplever att det känns bra 

att vinna. Hon berättar också att det känns lika bra att förlora. Frida berättar att hon upplever 

att fröknarna placerat spelen högt upp och att hon upplever att spelen är svåra att nå.  

Frida upplever att om spelen funnits längre ner så hade hon kunnat nå dem på ett enklare sätt. 

 

Forskare - Kan du visa oss förskolan 

och berätta vad du fotograferar.  

Kalle – Jag gillar spel. Det känns    

dåligt att spelen är så högt upp. Jag kan 

inte nå dem själv.  

  Forskare – Hur hade du velat att  

  dem skulle vara? 

  Kalle – Där nere.   

Forskare – Varför skulle du vilja   

  att dem var nere?  

Kalle – Bara för att så vi kan nå    

 dem.  

 

När Kalle fotograferar spelhyllan riktar han kameran upp mot hyllan och bilden visar alla 

hyllor underifrån vilket gör att man ser att spelhyllan är högt upp för Kalle. Han upplever att 

det är roligt att spela spel men han upplever att placeringen inte känns bra då han inte kan nå 

spelen själv. Kalle berättar att han gärna skulle vilja kunna nå spelen själv. Kalle upplever att 
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han inte fått vara med och bestämma vart spelen ska vara placerade. Hade han fått bestämma 

själv var spelen ska finnas hade spelen legat på en hylla där han enkelt kan nå dem. 

 

Selma fotograferar spelhyllan långt ifrån. Spelen ser inte ut att ligga så högt upp som det gör 

på Frida och Kalles bilder.  

Selma – Spelen är högt upp.  

Forskaren – Hade du velat kunna nå  

de själv?  

Selma - Nä. För nu kan inte de andra barnen ta 

dem. För fröknarna säger att barnen bara 

slänger ut dem. 

Selma – Jag vill inte kunna ta dem själv för att 

jag kan bara några spel själv. När fröken  

hjälper oss att ta ner de får vi hjälp hur man spelar spelen, 

det får man inte annars.  

 

Selma beskriver att när spelen är högt upp kan hon be en pedagog om hjälp och detta upplever 

Selma som något som är bra då hon sedan kan få hjälp med hur spelens regler är. Selma 

berättar att hon upplever att pedagogerna inte skulle hjälpa henne med hur spelen ska spelas 

om hon själv hade kunnat nå spelen. Selma berättar att därför vill hon inte att spelen ska ha 

någon annan placering än vad de har nu. Hon upplever också att pedagogerna sagt att om 

spelen finns placerade så att alla barnen kan nå dem så kommer de att slänga ut dem. 

 

5.4. Barnens upplevelser av ” teckenbildernas placering” 
 

Molly upplever att hon fått vara delaktig i uppsättning av bilder med tecken. Hon beskriver att 

hon har fått sätta upp skyltarna med frukten själv. Fotografiet visar bilder på frukter och 
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beskrivning om hur de olika frukterna tecknas. På fotografiet kan man se att bilderna är högt 

placerade på väggen, då kameran ser ut att vara riktad uppåt.  

 

Molly – Ja, skyltar sätta upp. Där har jag 

fått vara med och bestämma.  

 

Molly beskriver att hon upplever att det är bra att 

det finns bilder med frukter. Efter att Molly fotograferat bilderna på frukten visar hon oss runt 

i rummet och går fram till köksön där frukten ligger i korgar.  

 

Molly – Ja, Jag gillar frukten för man kan 

se den. Det finns banan,  

päron, apelsin och äpple. Vi kan ta själv 

till fruktstunden.  

 

Molly fotograferar frukten och benämner vilka frukter som ligger där. När hon fotograferar 

frukten så visar bilden att frukterna ligger i ögonhöjd för Molly. Hon upplever att frukten 

ligger tillgänglig för henne att ta när det är fruktstund och att 

hon upplever att frukten är lätt att se när den ligger på köksön.  

  

Forskare – Vad är det du fotograferar? 

Simon – En spindel och bilder. Bilden sitter så att jag 

kan se den bra. 

 

Simon fotograferar bilden på djuren som visar hur man tecknar 

dem. Simon upplever att spindeln är den han vill se. Bildens 

placering gör att Simon upplever att han lätt kan se spindeln.  
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6. Diskussion  
 

Här knyter vi ihop vårt resultat med den tidigare forskningen. Vårt diskussionskapitel är 

uppdelat i de fyra teman som presenterats i resultatet vilket är: “lilla rummet”, 

“pysselhörnan”, “spelhyllan” och ” teckenbildernas placering”.  

 

6.1. Barnens upplevelser av ”lilla-rummet” 
 

I analysen av barnens upplevelser av det ”lilla rummet” kommer det fram att Maria kallar det 

för ”mamma, pappa, barn- rummet” medan Lena och Sonja kallar det för ”lilla rummet”. Vi 

kan här se en skillnad i hur barnen upplever rummet. Maria berättar för oss att det är 

pedagogerna som bestämt att det ska lekas ”familjelek” och att rummet är en bostad. Maria 

verkar utifrån sin livsvärld se på orden ”familjelek” och ”bostad” utifrån kärnfamiljen här är 

det mamma pappa barn som lever medan både Lena och Sonja ser utifrån sina livsvärldar 

olika delar i rummet som något de leker med i detta rum. Vi ser detta som att Maria helt tagit 

till sig idén som pedagogerna gett till barnen, genom att ta beslut att det rummet är en bostad 

medan de två andra barnen inte tar hänsyn till detta i sin lek. Pedagogerna tog beslutet att det 

skulle vara en bostad utifrån att barnen lekte mycket familj och lekar som handlade om det. Vi 

ser det som att även om barnen leker en viss lek mycket så kanske det inte betyder att de vill 

ha den leken i ett visst rum. Enligt Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003) så är barnens 

möjligheter till delaktighet i miljöns utformning beroende av vilket förhållningssätt 

pedagogerna har. De menar vidare att för att barnens röst ska bli hörd bör barnen få vara 

delaktiga i olika beslut. Utifrån vad Pramling-Samuelsson & Sheridan skriver tolkar vi det 

som att genom att barnen fått vara delaktiga i rummets utformning så kanske barnen hade 

upplevt rummet på ett annat sätt.  Vi anser att barnen skulle fått vara med i beslutet om hur 

”lilla rummet” skulle användas då. Johansson (2003) belyser att för att pedagoger ska ta ett 

barns perspektiv behöver de lyssna, resonera och göra överenskommelser med barnen om 

verksamhetens utformning. 
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Davies & Artaraz (2009) talar om mikronivå och det kan vi se i planeringen av detta rum. Då 

Davies & Artaraz anser att pedagoger bara låter barnen vara med i mindre beslut, inte sådana 

beslut som handlar om verksamhetens utformning. Vi kan se utifrån vad Maria berättar om 

sina upplevelser av rummet, att pedagogerna använde sig av barnens åsikter när de tittar på 

vilken lek barnen leker ofta. Men när det kommer till planering av hur rummet ska användas 

så tar pedagogerna detta beslut själva. Enligt Eriksson-Bergström (2013) så upplever kanske 

inte barnen samma saker som pedagogerna upplever därför är det viktigt att barnen får 

möjlighet till att vara delaktiga i miljöns utformning. Å andra sidan anser Horelli (1999) att de 

regler som finns på förskolan och förskolans läroplan kan utgöra ett hinder för pedagogerna 

att kunna ta tillvara på barnens idéer. Vi upplever det som att pedagogerna har försökt att göra 

barnen delaktiga genom att observera vad de ofta leker. Men pedagogerna verkar inte ha gjort 

barnen delaktiga i att rummet ska användas som en ”bostad”. Vi anser precis som Hart (1997) 

att pedagogerna även skulle gjort barnen delaktiga i beslutet om “bostaden” då Hart belyser 

att det är nödvändigt att barnen får vara delaktiga i alla beslut för att barnen ska få möjlighet 

till att vara delaktiga i sin livsvärld. Vi anser inte att barnen ska få som de vill men att barnen 

ska få möjlighet till att uttrycka sina upplevelser och kunna påverka de beslut som ska tas. 

Johannesen & Sandvik (2009) bekräftar det vi menar. Hur inomhusmiljön är utformad anser 

Engdahl (2014) är viktig då hon skriver att barnens aktiviteter och möten med varandra kan 

hindras om barnens upplevelser inte tas tillvara. Vi håller med om det Engdahl skriver då vi i 

vårt resultat kan se att Maria upplever att de andra barnen tidigare lekte mycket i rummet men 

nu upplever Maria att de inte leker lika mycket i det rummet längre. Vi funderar över om det 

kan vara så att barnen upplevde det som att de kunde leka vilken lek de ville i rummet innan 

pedagogerna bestämde att det var en “bostad” och att de nu upplever det som att det endast är 

mamma, pappa, barn lek som ska lekas där. 

 

6.2. Barnens upplevelser av ”pysselhörnan” 
 

Sofia upplever pysselhörnan som något roligt och att hon gör fina saker. Vi kan se på 

fotografierna att barnen på avdelningen har stor tillgänglighet till allt material då materialet 

ligger väl synligt och är placerat på en höjd där barnen själva kan nå det. Ett flertal forskare 
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menar att när inomhusmiljön är utformad på ett tillåtande sätt så inbjuds barnen till att ta egna 

initiativ och det erbjuder barnen till att vara självständiga (Johansson, Pramling Samuelsson 

2003; Åberg & Lenz Taguchi 2005; Westlund 2011). Vi kan koppla detta till vårt resultat då 

Molly upplever att hon kan måla när hon vill trots att hon måste ha en pedagog som är med 

när hon målar. Vi upplever det som att eftersom att allt material är tillgänglig så kan Molly 

plocka fram färger och annat material hon vill ha utan hjälp av någon annan. Molly verkar 

inte uppleva att hon blir hindrad av att en pedagog måste sitta med under tiden hon målar trots 

att detta är en form av begränsning i tillgängligheten. Enligt Tu (2006) och Havu-Nuutinen & 

Niikko (2014) så är det av betydelse för barns lärande att pedagogerna stödjer barnen i deras 

utforskande och de utmaningar de stöter på. Vi kan se detta som Tu och Havu-Nuutinen & 

Niikko talar om i vårt resultat då pedagogerna uppmärksammar Molly när hon vill måla. 

Arnér (2009) skriver att en viktig del i demokrati är att man visar respekt för varandras 

åsikter. Arnér menar vidare att genom att pedagoger lyssnar på barnen och låter dem ta egna 

initiativ så visar de dem att deras röst är viktig. Utifrån vad Arnér skriver så tolkar vi 

situationen med Molly och målarfärgen att hon tar egna initiativ till att hämta färgen och att 

pedagogerna uppmärksammar henne och att hennes initiativ är av betydelse. Vi kan även 

utifrån vårt resultat se några nackdelar med att barnen har stor plats till egna initiativ då Lina 

och Karl berättar om deras upplevelser av den stökiga pärllådan. Lina upplever att när det 

blivit så stökigt i lådan så pärlar hon inte längre så ofta som hon hade velat. Emilson (2008) 

skriver att när barnen kan ta egna initiativ så får de möjlighet till att vara delaktiga. Vi menar 

inte att barnen inte ska få ta egna initiativ då vi tycker precis som Emilson att det är en 

möjlighet till delaktighet, men vi upplever utifrån vårt resultat att det kan uppstå problem när 

saker inte kommer tillbaka på rätt plats igen. Vi ser det som att det kan begränsa 

tillgängligheten för andra barn. Vi anser att resultatet visar att när många barn har obegränsad 

tillgång till lådan med pärlor då var det svårt att hålla ordning och svårt för barnen att hitta de 

pärlor de ville använda. Vissa barn upplevde det som ett problem när andra inte la tillbaka 

pärlorna i rätt burkar. Enligt Rosenqvist (2014) så påverkar storleken på barngruppen barnens 

relation till varandra och vilken tillgänglighet barnen har till olika material.  
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6.3. Barnens upplevelser av ”spelhyllan” 
 

I vårt resultat framkommer det att Frida och Kalle upplever att spelen är placerade för högt 

upp då de inte kan nå dem själv. Selma däremot upplever att det är bra att spelen är placerade 

där de är för då kan hon få hjälp att förstå hur spelen ska spelas. Bjervås (2003) skriver att 

miljön ibland kallas för en tredje pedagog och att det beror på att miljön talar om vad som är 

möjligt. Utifrån det Bjervås skriver tolkar vi att den så kallade miljön både kan underlätta och 

hindra. Vi kan i vårt resultat se att samma plats och samma hylla med spel kan både upplevas 

som hindrande och som något som är underlättande. Då de upplevelser som Frida, Kalle och 

Selma har av spelhyllan är väldigt olika. En annan upplevelse som framkommer i resultatet är 

att Selma också säger att pedagogerna har placerat spelen högt upp på hyllan för att barnen 

inte ska kunna slänga ut spelen. Eriksson-Bergström (2013) skriver att vuxna och barn 

upplever fenomen på olika sätt men å andra sidan menar Engdahl (2014) att det inte bara är 

barn och vuxna som upplever fenomen olika utan att alla barn upplever på olika sätt.  

Ett tydligt exempel på det Engdahl menar är att Selma tagit till sig pedagogernas förklaring 

till spelens placering och upplever det inte som ett hinder, det gör däremot Frida och Kalle 

som säkert fått samma förklaring till spelens placering men de upplever ändå det som ett 

hinder. Det Engdahl skriver om kan vi koppla till det som framkommer i vårt resultat, då 

barnen upplever placeringen av spelen på olika sätt. Vi tolkar detta som att pedagogerna inte 

känner förtroende för att barnen kan klara ansvaret att hålla ordning på spelen när de finns 

tillgängliga för dem. Detta talar Sandberg och Eriksson (2010) om då de menar att för att 

barnen ska få syn på sin delaktighet i förskolan bör pedagogerna känna förtroende för att 

barnen kan saker. Å andra sidan tolkar vi det Selma säger om att de andra barnen slänger ut 

spelen och att hon bara får hjälp med hur spelen spelas när hon ber om hjälp att få ner dem 

från hyllan, som att det är få pedagoger och många barn. Vi tolkar det som kommer fram i 

resultatet som ett tydligt exempel på det Husserl (2002) anser om hur barnens individuella 

livsvärld delas med andra, då barnen lever i samma värld men upplever den olika.   
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6.4. Barnens upplevelser av “teckenbildernas placering” 
 

Utifrån vårt resultat så ser vi att Molly upplever att hon fått vara delaktig i placeringen av 

bilderna med kommunikationstecken. Vi kan se på hennes fotografi att bilderna sitter på en vit 

vägg och där finns inget annat runt omkring. Vi upplever att det underlättar för oss och barnen 

att se bilderna och det kan då kanske också göra att vi lättare kan använda oss av dessa tecken. 

Tarr (2004) skriver om just bilders placering. Hon menar för att man ska kunna vila ögonen 

ibland och ta till sig det som finns på väggarna bör det finnas ytor där det inte finns något på 

och att väggfärgen bör vara ljus. Tarr menar också att pedagoger och barn bör utforma miljön 

tillsammans för att underlätta barns lärande. Molly upplever att hon fått vara med och 

bestämma var bilderna på frukterna ska sitta. Direkt efter att Molly fotograferat tecken 

bilderna med frukter tar hon med oss till frukten och berättar vilka frukter som finns. Vi kan 

här se en koppling till det Tarr skriver om då vi tolkar Mollys agerande som att hon tagit till 

sig bildernas innehåll. Emilson (2008) skriver att hur miljön inbjuder till delaktighet och hur 

den egna viljan till delaktighet är påverkar vilken delaktighet barnen har.  

Vi kan se att Molly upplever att hon är delaktig i bildernas placering och frukten som Molly 

fotograferar är placerad så att hon lätt kan ta frukten själv och kan då vara delaktig i när den 

ska ätas. Däremot berättar Simon att har inte varit med i placeringen av bilden men att han 

upplever att bilden med tecken sitter tillgängligt placerade och han kan då se de bilderna som 

han tycker om. Vi tolkar det som att Simon upplever att miljöns utformning bidrar till att han 

kan ta egna initiativ till när han vill titta på bilderna, Simon upplever att han har bra 

tillgänglighet till bilderna. Utifrån det Simon upplever kan vi se att barns upplevelser av 

delaktighet inte alltid behöver vara att de varit delaktiga i själva placeringen utan det räcker 

för dem att bilden finns tillgänglig. Både Molly och Simon upplever att de är delaktiga när de 

har tillgänglighet till olika material och när de självständigt kan göra saker. Delaktighet för 

barnen kan vara mer än att bestämma hur lekmaterial och möbler ska vara placerade. Det 

barnen uttrycker kan vi koppla till det som ett flertal forskare skriver om att miljöns 

utformning ska vara så att den inbjuder barnen till att vara självständiga och ge barnen 

möjligheter till att ta egna initiativ (Johansson, Pramling Samuelsson 2003; Åberg & Lenz 

Taguchi 2005; Westlund 2011).  
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Utifrån vad barnen berättar ser vi det som att det är av betydelse att miljön är tillåtande och att 

barnen kan ta egna initiativ detta för att de ska uppleva sig delaktiga. Känslan av delaktighet 

blir en del av barnens individuella livsvärld.  

 

7. Metoddiskussion  
 

Vi har genomfört vår studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv; go-along observation och 

visuell etnografi använder vi för att komplettera den fenomenologiska ansatsen. En 

kombination av dessa metoder och perspektiv anser vi inte varit något problem dock är vi 

medvetna om att det allmänt förekommer kritik mot att blanda olika teorier och metoder men 

vi upplever att metoderna vi använt i denna studie har fungerat bra i praktiken och för vårt 

syfte. Vårt syfte med denna studie var att försöka skapa förståelse för huruvida barnen 

upplever sig delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur delaktigheten i 

inomhusmiljöns utformning förhåller sig till deras livsvärld. Vi använde oss också av 

ljudinspelning under tiden barnen fotograferade och spelade in vad barnen sa. Detta menar vi 

var ett val som underlättade för oss för att vi kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger. En 

svårighet vi märkte med att ha ljudinspelning istället för videoinspelning var vid 

transkriberingen då det var svårt att veta vilken plats barnen pratade om. Vi fick vara noga 

med att hålla reda på vilket barn som pratade när för att veta vilka bilder som de tagit.  

För att kunna dela upp resultatet i olika fenomen/teman så använde vi oss av 

meningskategorisering som Kvale (1997) beskriver är att man gör olika kategorier där olika 

fenomen fastställs. Vi använde oss av meningskategorisering genom att vi delade upp 

transkriberingen av samtalen i olika teman för att lättare kunna besvara studiens syfte. Vi 

upplevde att denna metod fungerade bra för oss och det gjorde det lätt för oss att dela upp 

transkriberingen i olika teman.  

Under tiden vi samtalade med barnen när de fotograferade så märkte vi att vissa av barnen 

inte kunde prata då, utan var mer fokuserade på att fotografera. Johansson & Karlsson (2013) 

skriver att det ibland kan vara problematiskt att låta barn fotografera vid en studie då deras 

intresse att fotografera tar överhand från syftet med studien. För att utveckla denna metod 
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skulle vi kunna analysera bilderna tillsammans med barnen som tagit bilderna efter dem 

fotograferat. Vi ser då att vi skulle kunna få ett djupare samtal med barnen och även kunnat 

ställa fler frågor om bilderna. Vi valde att göra vår studie på två olika avdelningar eftersom att 

vi kände att tiden inte skulle räcka till för att genomföra studien på fler. Vi hade funnit det 

intressant att göra studien på fler förskolor för att kunna få veta hur fler barn upplever sig 

delaktiga. Vi gjorde även valet att genomföra studien på avdelningar där vi var kända sedan 

tidigare då vi ville att både barnen, pedagogerna och vi forskare skulle känna oss trygga runt 

varandra. Vi märkte att vi inte störde verksamheten och att barnen som deltog i studien var 

avslappnade med oss. Detta var vårt mål med att göra studien på avdelningar där vi var kända.  

 

8. Didaktiska implikationer  
  

Vår studie visar att barnens upplevelser av delaktighet i utformningen av inomhusmiljön blir 

negativt påverkad när det är många barn på liten yta. Därför anser vi att studien är relevant för 

samhället och alla som arbetar inom förskolan. Då det i förskolans läroplan står att barnens 

intressen bör ligga till grund för miljöns utformning och hur verksamheten planeras kan det 

vara av betydelse att veta hur barnen upplever just sin förskolas verksamhet. Vi har i vårt 

resultat fått se hur barnen på två olika avdelningar upplever sin inomhusmiljös utformning 

och hur de upplever sig delaktiga i verksamheten. Några av barnen upplever att deras spel 

ligger högt upp och ett av barnen berättar att det är för att de andra barnen inte ska slänga ut 

dem. På avdelningen där dessa barn går vistas 23 barn dagligen. Utifrån vårt resultat kan vi se 

det Rosenqvist (2014) pratar om att gruppstorleken påverkar vilken tillgång till material 

barnen får. Hon skriver vidare att barnens möjligheter till delaktighet och inflytande blir 

mindre vid stora barngrupper.  

Politikerna ställer allt högre krav på pedagoger och förskolor. I förskolans läroplan står det att 

pedagogerna bör låta barnen vara delaktiga och att barnens intresse ska finnas till grund i 

verksamhetens planering. Som vi tidigare nämnt anser vi att det kan bli problematiskt för 

pedagogerna att låta alla barn vara delaktiga när barngrupperna blir större. I en artikel skriven 

av Örstadius, (2013, 11 dec) som dagens nyheter har publicerat så anser Gustav Fridolin att 
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barngruppens storlek inte är något som blivit en politisk fråga vilket han tycker är konstigt då 

många föräldrar är oroliga att pedagoger inte har tid för alla barn.  

Genom att pedagoger på förskolor runt om i Sverige tar inspiration ifrån vår studies metod 

kan de få en inblick i hur just deras barngrupp upplever deras verksamhet. Metoden som vi 

använder i vår studie kan också hjälpa andra förskolor att visa politikerna hur deras 

barngrupper upplever sig delaktiga i verksamheten när det är stora barngrupper. Politiker kan 

då få barnens syn på verksamheten och hur de upplever sig delaktiga. Kanske kan 

förskolornas resultat hjälpa förskolecheferna i argument till kommunpolitikerna så att de kan 

se över möjligheten till att öppna fler förskolor för att ge alla barn möjlighet till en lärorik 

vistelse på förskolan.  

 

9. Slutsats  
 

Slutsatsen vi drar utifrån vårt resultat är att en del av barnen fotograferade samma material 

men upplever de på olika sätt. När barnen visade oss sin förskola så fäste de uppmärksamhet 

vid fenomen som de själva uttryckte att de tycker om, även om de upplevde att placeringarna 

inte var det optimala för att de självständigt skulle kunna använda lekmaterialet. För Frida, 

Kalle och Molly var delaktigheten av miljöns utformning av större betydelse än den var för 

Simon, Maria och Selma. Frida och Kalle uttryckte att de skulle vilja vara delaktiga i var 

lekmaterialet placerades medan Maria och Sonja upplevde att placeringen som pedagogerna 

gjort inte var något som de skulle vilja ändra på. Sofia, Lena, Karl och Sonja uttrycker inte 

något om hur de upplever sig delaktiga i miljöns utformning utan de beskriver hur de upplever 

sin förskola. Merleau-Ponty (1999) anser att alla uppfattar verkligheten det vill säga deras 

livsvärld individuellt detta kan vi se utifrån vad barnen uttrycker. Vi kan se att barnen 

upplever att de var delaktiga på vissa platser och på andra upplevdes det att de inte var 

delaktiga.  

Vårt resultat visar också att barnen inte får möjlighet till att vara självständiga överallt på 

avdelningen. Rosenqvist (2014) skriver att forskningen visar att storleken på barngruppen gör 

att kommunikationen mellan pedagoger och barn inte blir lika stor. Rosenqvist skriver också 
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att möjligheten till inflytande och delaktighet minskar vid stora barngrupper. Detta kan vi se i 

vårt resultat då det är många barn på avdelningarna och barnen där upplever att de inte är så 

delaktiga i verksamhetens planering.  

Vår studie visar vikten av att pedagogerna ger barnen tid till att vara delaktiga för att deras 

upplevelser av verksamheten ska bli positiva. Regeringen anser att förskolan inte tar tillvara 

på barnens naturliga lust att lära och därför förstärker de delar i förskolans läroplan som 

handlar om det. (Utbildningsdepartementet 2010). Det står också i förskolans läroplan att 

barnens åsikter bör ligga till grund för hur verksamheten planeras och hur miljön utformas 

(Skolverket 2010), samtidigt visar en rapport från SVT att i majoriteten av Sveriges 

kommuner har minst vart fjärde avdelning 21 barn eller fler. Vi ser detta som problematiskt 

då vi inte kan se att dessa saker går ihop. Vi ser det som så att barnens perspektiv och deras 

rätt till att vara delaktiga i verksamheten försvinner när barngrupper blir allt större och det 

som pedagogerna då får lägga all sin tid på är att se till att ingen skadar sig och då går 

pedagogernas uppdrag som står i läroplanen förlorad. Enligt en artikel i dagens nyheter säger 

Gustav Fridolin att barngruppens storlek inte har blivit någon politisk fråga. 

 

10. Vidare forskning  
 

I denna studie har vi haft som syfte att försöka skapa förståelse för huruvida barnen upplever 

sig delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur delaktigheten i inomhusmiljöns 

utformning förhåller sig till deras livsvärld. För att forska vidare på detta ämne skulle vi vilja 

göra studien på fler förskolor för att se om vilken delaktighet barnen upplever att det har. Det 

hade även varit intressant att intervjua pedagoger om hur de upplever att barnen är delaktiga i 

inomhusmiljöns utformning.  
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Bilaga 1.  
Informationsblankett till berörda förskolor 
  

Hej  

 

Vi är två studenter som heter Amanda Palm och Jessica Johansson som går 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu vårt 

examensarbete.  

Syftet med vår studie är att försöka skapa förståelse för huruvida barnen 

upplever sig delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur denna förhåller 

sig till deras livsvärld.  

Vi hoppas att med vår studie kunna bidra till ett verktyg som pedagoger kan 

använda inom sin förskolas verksamhet, för att göra barnen delaktiga i den 

pedagogiska miljön.  

Vi kommer låta barnen få använda sig av en Ipad för att fotografera sin förskolas 

inomhusmiljö. Medan barnen fotograferar kommer vi att ställa frågor till barnen 

om vad det är de fotograferar och varför.  

Vi kommer även lämna ut samtyckesblanketter till berörda vårdnadshavare.  

 

 

 

 

 

 

Mvh; Amanda och Jessica 
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Bilaga 2.  
Samtyckesblankett 
 

Hej, 

Vi heter Amanda Palm och Jessica Johansson, vi studerar på förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Halmstad. Vi läser sista kursen på utbildningen som är examensarbete.  

Syftet med vår studie är att försöka skapa förståelse för huruvida barnen upplever sig 

delaktiga i sin inomhusmiljös utformning och hur denna förhåller sig till deras livsvärld.  

Barnen kommer att få visa sin förskola för oss och fotografera det de själva vill.  

Medan barnen fotograferar kommer vi att ställa frågor till barnen om vad det är de 

fotograferar och varför. Vi kommer att spela in det som sägs för att lättare kunna analysera 

materialet efteråt. Barnen kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga 

eller familjerelaterade aspekter, endast barnens tankar om inomhusmiljön är av intresse.  

Under en dag kommer vi att besöka er förskola i samråd med arbetande personal. Medverkan 

i studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta sitt 

deltagande.  

I vår studie följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 

som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för 

barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer avbryta intervjun om ett barn visar tecken på 

obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt 

att utomstående inte kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats om barnen endast kommer användas i vår studie. 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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VILL DU VETA MER, KONTAKTA OSS PÅ:  

Amanda - 0761409016 eller apalm@live.se 

Jessica – 0739456533 eller xlntjj@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✂–– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

____________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 
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Bilaga 3.  
Intervjuunderlag 
 

Semistruktuerad intervju med barnen 

 

Vi samtalade med barnen under tiden de fotograferade. Vi använde oss av tre grundfrågor 

som vi ställde till barnen. Vi ställde följdfrågor när vi ville veta mer om det som barnen 

berättade.  

Grundfrågor: 

1. Vad är det du har fotograferat?  

 

2. Varför fotograferade du det?  

 

3. Har du fått vara med och bestämma var möbler och saker ska finnas på förskolan? 
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