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Abstrakt. 

Denna uppsats handlar om inomhusmiljön och hur den kan användas för att stimulera 

barns delaktighet och inflytande. Jag kände att jag hade ett stort intresse för detta 

ämne genom min praktikplats där de arbetar mycket med utformningen av miljön och 

hur de anpassar den utefter barnen och deras behov. Vidare ville jag se om det gick att 

använda inomhusmiljön för att kunna gynna barns delaktighet och inflytande.  

 

Jag kom fram till att hur pedagogerna ser på barnen och hur de utformar 

inomhusmiljön på ett visst sätt leder till att barnen utmanas, både genom miljön men 

också genom pedagogerna. Detta leder det till att pedagogerna försöker se 

inomhusmiljön som en tredje pedagog som ska underlätta dagen på förskolan både för 

barn och vuxna och inspirera barnen till lek och utforskande.  

 

När pedagogerna ser på barnen som kompetenta och med en inneboende kraft att vilja 

utforska saker leder det till att deras förhållningssätt till barnen och varandra 

förändras och de försöker utforma verksamheten utefter barnens behov. För 

inomhusmiljön leder det till att förskollärarna kan utforma den i takt med barnens 

behov och genom att ha en föränderlig miljö leder det till att barnen hela tiden är i en 

miljö som utmanar dem och som gör att de hela tiden har inflytande över hur miljön 

ändras. I denna uppsats kan du läsa vidare om vad man som pedagog kan göra för att 

se och utforma inomhusmiljön utefter barnens behov och vad både barn och vuxna 

vinner på det.  
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Inledning 

  

Med detta arbete har jag tänkt undersöka inomhusmiljöns betydelse för förskolebarns 

inflytande och delaktighet. Detta område har väckte mitt intresse efter jag läst Elisabet 

Nordin-Hultmans (2006) avhandling angående just pedagogiska miljöer. Jag kände att 

jag blev nyfiken på att lägga till delaktighet och inflytande och om det då gick att se 

hur det kan speglas genom inomhusmiljön. Min idé är att göra intervjuer med 

pedagoger som arbetar på en förskola som aktivt jobbar utefter en pedagogisk filosofi, 

s.k. Reggio Emilia, där stor vikt läggs vid just utformningen utav miljön och genom 

att göra min undersökning där tänker jag att jag skulle få mycket information. 

Tidigare forskning kring pedagogiska miljöer har också gjorts av barnpsykologen Lev 

Vygotskij, om detta har Strandberg (2007) skrivit. Detta är intressant då Vygotskij 

redan vid 1900-talets början startade med dessa tankar som ännu idag är aktuella.  

 

 

 

Nyckelord 

Delaktighet, Inflytande, Reggio Emilia, Miljö  
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Syfte 
 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka inomhusmiljöns betydelse för barns 

delaktighet i och inflytande över sin dag på en förskola som är Reggio Emilia- 

inspirerad. 

 

 

 

 

 

Frågeställning 

 

• På vilket sätt kan man som pedagog utforma inomhusmiljön på förskolan så 

att den stimulerar barns delaktighet och inflytande?  
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Bakgrund  

 

Tidigare forskning och teorier. 

 

Kennedy (1997) talar om den inre miljön, och hur den utforskades på 1960-talet, när 

hon själv gick i vad som då kallades lekskolan. Hur då alla saker fanns tillgängliga 

och att alla barn visste var sakerna fanns och var de hörde hemma. Hur miljön 

signalerade till dem vad de kunde och inte kunde göra. Vidare talar Kennedy (a.a) om 

hur förskolan under 80-talet setts som ställföreträdande hem och hur man då skapade 

en verksamhet som lämnade ett tänk om en verksamhet för barnen utan istället 

skapade en hemmiljö som anpassats efter vuxna. Hon talar även om vikten av att när 

man vill ändra miljön, då observerar man barnen och miljön, detta för att kunna följa 

upp vad som händer och se hur barnen använder rummen.  Detta blir av vikt då man 

som pedagog skall bygga upp en inomhusmiljö som formas utefter barnens eget 

inflytande, där barnens lek och tankar får styra utformningen utav inomhusmiljön. 

Strandberg (2007) skriver utifrån Vygotskijs tankar kring rum och miljö. Där talar 

Strandberg (2007) om vikten att uppmärksamma rummen inom förskola/skola 

eftersom rummen påverkar barnens lärande. Vidare menar han även att rummen bär 

på och förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och förväntningar. Rummen talar 

till barnen och bildar en sk. fond för lärande och utveckling. Ett rum kan även 

underlätta lärande. För att citera Strandberg skriver han så här:  

 

Det är bättre att vuxna tillsammans med barn kontinuerligt reflekterar över, 

omprövar och utvecklar rummets socio-kulturella kontext. (2007, s.24) 

 

Vilket betyder att ändrar vi pedagoger miljön utan att göra barnen delaktiga blir det 

inte utvecklande utan skapar istället en känsla av främlingskap. Precis som Kennedy 

(1997) så lägger även Strandberg (2007) vikten vid att tillsammans med barnen ska 

pedagogerna utveckla inomhusmiljön på förskolan. Detta för om de gör barnen 

delaktiga i sin omgivning så leder det till att barnen blir delaktiga i sitt eget lärande 

och på så vis får man även med sig barnen och väcker deras intresse för lärande.  
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Nordin-Hultman (2006) skriver om miljön inom förskolan. Hon berättar om hur hon 

blev förvånad över hur de engelska förskolorna anpassat sina rum efter barnens behov 

och hur materialets tillgänglighet presenteras på ett helt annat sätt än i svenska 

förskolor. Hon skriver att rummet säger någonting om vem man är och i och med det 

så positionerar man sig eller positioneras i rummen. Pedagogiska rum säger dessutom 

någonting om hur barn skall vara och därmed också hur ett barn skall uppfattas och 

bedömas. Nordin-Hultman (2006) talar om hur de engelska förskolorna erbjuder 

barnen någonting annat än det självklara, som vi ofta gör i de svenska förskolorna. 

Precis som Nordin-Hultman så är det även här i detta exempel viktigt som pedagog att 

kunna se vad rummen gör med barnen, och lära av de engelska förskolorna där man 

anpassat verksamheten efter barnen. Där miljön och materialet är anpassade efter 

barnens behov och på så vis genom barnens behov och intresse har man som pedagog 

format avdelningsmiljön.  

 

Karen Malone och Pau Tranter (2003) skriver om hur barn lär sig i samand med 

miljön. I deras artikel ”Children’s environmental learning and the design and 

management of schoolground” så skriver de att miljöbaserat lärande har tre olika 

dimensioner. Antingen ett lärande om miljön, alternativt ett lärande för miljön eller ett 

lärande i miljön som uppmanar barnen till interaktioner och upplevelser i deras miljö. 

Här är det senare exemplet det som många förskolor idag strävar efter att arbeta efter. 

Malone och Tranter talar vidare om att många barn som lever i städer även blir fast i 

miljöer som ger få möjligheter till att upptäcka sig själv och därmed också får få 

erfarenheter. Beroende på hur miljön ser ut kring barnen och vad den har att erbjuda 

så påverkar det typen, kvaliteten samt mångfalden av barnens lekar. Ju mer 

utmanande och spännande miljöer barn befinner sig i desto rikare blir deras lek. Detta 

kan ses som att när man som arbetslag skall utforma en miljö så kan man titta på vad 

det är som barnen leker och vilka möjligheter barnen får i den miljö som de befinner 

sig i. Leker barnen samma saker hela tiden så måste man som pedagog vara extra 

vaksam på att se vad miljön egentligen erbjuder barnen.  

 

Åberg och Lenz-Taguchi (2006) skriver om utformandet av en ny inomhusmiljö på 

förskolan. Där läggs tyngdpunkten vid allas delaktighet, både barns och vuxnas. I 

Lpfö98 står det att barnen skall förstå vad demokrati är och de skall få ta ansvar över 

sina egna handlingar och för miljön på förskolan. Åberg och Lenz-Taguchi menar att 
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barnen inte kan lära sig detta om förskollärarna inte ger dem möjlighet till att vara 

delaktiga i beslut som gäller deras vardag.  

 

Strandberg (2007) talar om hur tillgång till saker är viktigt i de lärande rummen då det 

kännetecknar för barnen att de känner sig inbjudna att ta del av det som finns i 

rummet. I och med att ett barn lär sig nya saker känner barnet även att de andra 

barnen ser det som kompetent, ju fler erfarenheter som barnet förvärvar. När barnen 

har chans att vara med och förändra sin miljö så leder det också till att de blir 

delaktiga i sitt eget lärande vilket i sin tur leder till att de känner att de själva kan 

påverka sin situation. Strandberg (2007) menar att det väsentliga är hur miljön 

existerar för barnet, därmed blir tillgången till material en viktig aspekt. Här 

sammanfattar Strandberg egentligen vad som menas med miljön och hur den spelar 

roll för barns delaktighet. Att vara delaktig i sitt lärande och ha inflytande över sin 

situation bottnar även i att själv kunna bestämma vad man som barn vill leka med och 

genom att ha material tillgängligt på förskolan. Att ha en öppen miljö som tillåter lek 

och inbjuder med olika material för olika lekar leder i sin tur till att barnen blir 

omgivna av en miljö, som de själva har makt att styra över, och de har inflytande 

själva över vad de vill göra.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2006) tar upp och visar på hur de gjort barnen delaktiga i 

verksamheten och hur viktigt det är att lyssna på deras tankar. De förklarar hur de 

gjort barnen delaktiga och gett dem inflytande över sin tillvaro och hur det till en 

början blivit slagsmål och stökigt på avdelningen. Då man förändrade deras miljö utan 

att blanda in barnen ledde det till att barnen inte var med på banorna och blev 

förvirrade. När pedagogerna sedan involverade barnen och förde en diskussion 

tillsammans med barnen ledde det till att alla var med på noterna och barnen visste nu 

hur de skulle förhålla sig både till varandra och till rummen. Att bygga delaktighet 

innebär inte att man som vuxen frånsäger sig ansvaret utan att man bjuder in barnen 

till att tillsammans ta ansvar för vardagen på förskolan. Detta visar på vikten av barns 

delaktighet i utformningen av inomhusmiljön. Vinsten med att göra barnen delaktiga 

ligger i att barnen vet hur det skall använda miljön och på så vis även utmanas i den. 

Som Strandberg (2007) tidigare tog upp känslan av främlingskap barnen kan få då 

pedagogerna gör om inomhusmiljön utan att involvera dem, beskriver Åberg och 

Lenz-Taguchi (2006) samma känsla fast med andra ord. Hur barnen blivit förvirrade 
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och inte vetat hur de skall använda sin nya miljö när de inte fått chansen till att vara 

delaktiga från pedagogerna.  

 

Läser vi Lpfö98 idag står det där att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Verksamheten ska vara rolig trygg och lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen 

en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

Samtidigt skall förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som också utmanar barnen 

och lockar till lek och aktivitet; den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens (Lpfö 98). 

Detta är alltså en del av de krav som förskolan skall erbjuda alla barn och dessa krav 

som är väsentliga för miljöaspekten. 

  

Barns subjektsskapande 

 

Nordin-Hultman (2006) talar om begreppet subjektivitet som hon beskriver som 

någonting som refererar till erfarenheterna av att vara en individ där omgivningen och 

dess ledande diskurser konstruerar personen genom allt som är tillgängligt för 

henne/honom. Hon talar vidare om hur vi som människor, beroende på sammanhang, 

tar olika roller beroende på vilken situation vi befinner oss i, vi skapar oss själva men 

samtidigt skapas vi också av andra. Sett utifrån hur samhället ser ut idag så finns det 

inte bara ett sätt att vara flicka på utan det finns flera diskurser man kan välja. Och 

därefter positionerar man sig utefter det. Detta gäller även barn, menar Nordin-

Hultman (2006), som ett flertal gånger i vardagen på förskolan både positionerar/s av 

andra. Barn begränsas av aktiviteter som innefattar alla barnen medan det gynnar 

barnen när de själva kan välja vilken aktivitet de vill syssla med. Detta kan i sin tur 

reflekteras tillbaka till det att här kan barnen själva skapa en, för dem, meningsfull 

aktivitet. Här har vi ett exempel på att trots vissa obligatoriska delar i vardagen på 

förskolan, så som lunch, mellanmål, utelek etc, så kan man som pedagog fortfarande 

ha stunder där barnen väljer själva över sin tid och vad de vill göra med den. I och 

med att barnen får bestämma själva och får inflytande över sin egen tid skapar de 

meningsfulla aktiviteter för dem själva. Även om vissa delar är obligatoriska kan 
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pedagogerna fortfarande utforma verksamheten så att barnen själva får styra över 

delar. Detta är viktigt för att kunna skapa en meningsfullhet i aktiviteten för barnen.  

 

Strandberg (2007) skriver om hur mänskligt samspel är grundläggande för barnens 

utveckling. Vygotskji menar att alla barnens förmågor grundar sig i sociala relationer, 

exempelvis intellektuella, existentiella, emotionella etc. Språket är en viktig faktor i 

barns samspel, det är genom språket som barnen får kontakt med de sociala verktygen 

som krävs för samspel. När de vuxna samspelar med barnen leder det till att det bildar 

ett underlag hos barnen för sådant som sedan kommer in. Strandberg (2007) skriver 

vidare om att både förskolor och skolor som skapar samspel mellan barn och vuxna 

och mellan barnen sinsemellan skapar en kraftigare plattform för barnens lärande. Då 

personalen pushar barnen till att själva söka kunskap uppmanar man dem och bidrar 

till deras utveckling. Detta i sin tur kan tolkas till barns subjektivitet som Nordin-

Hultman (2006) talar om där omgivningen spelar en stor roll för de sammanhang som 

barn skapar och anses vara meningsfulla för dem. En meningsfull miljö kan också 

kallas för den tredje pedagogen, som Nordin-Hultman exemplifierar. I tidskriften 

Theory into practice, volym 46, skriver de angående den tredje pedagogen och vad 

det egentligen betyder. I denna artikel skriver författaren Strong Wilson, att när vi ser 

miljön som en pedagog, precis som man gör i Reggio Emilia, kan vi se hur 

omgivningarna påverkar barnen och deras inlärning. Vidare menar Strong Wilson att 

ett sätt att se på miljön på ett Reggio Emilia-perspektiv är att se hur det går att ändra 

miljön, på olika sätt för att gynna samspel så att miljön talar till så många barn som 

möjligt. På detta sätt får förskollärarna utnyttja alla möjliga aspekter av lärande för 

barnen och man använder miljön till dess fulla potential. Åberg och Lenz-Taguchi 

(2006) talar även om att barn synliggörs som personligheter och individer, som 

subjekt. De bedöms efter vad de klarar av och inte klarar av, vilket gör att barnet ser 

sina styrkor eller brister. Detta är ett exempel på hur barn genom synen på dem och 

hur de görs som subjekt begränsas, men i den pedagogiska miljön kan de få chansen 

att bli på ett annat sätt. Barnen får chansen att visa andra styrkor och andra sidor hos 

sig själva då miljön och pedagogernas synsätt på miljön spelar roll. Det spelar en roll 

för hur det redan förutbestämda kan ifrågasättas och barnen får chansen att upptäcka 

och visa andra sidor, vilket gör dem delaktiga i deras miljö. 
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Enligt en rapport från UNESCO av Lenz-Taguchi och Munkhammar (2010) skriver 

de att förskolan och fritidshemmen skall stå för den pedagogiska miljön baserat på de 

demokratiska tankarna. Baserat på Lpfö 98 skall ett lustfyllt lärande och omvårdnad 

vara förskollärarnas professionella ansvar. De talar vidare om vikten av pedagogisk 

dokumentation för att synliggöra det pedagogiska arbetet och se hur de kan utveckla 

arbetssättet. Sedan tar de upp hur man ser barn som kompetenta och nyfikna och hur 

man gör barnen mer delaktiga i verksamheten samtidigt som samarbetet mellan 

förskola, hem och föräldrar ökar. I artikeln står det även att miljön har blivit av stor 

vikt för barnens kapacitet att utvecklas. Idag är det många förskolor i Sverige som 

arbetar influerat av Reggio Emilia-filosofin vilket har bidragit till den vikt vi idag 

lägger vid miljön inom förskolan för barnens kapacitet för fortsatt lärande.  

 

Allt fler förskolor i Sverige säger sig arbeta i enlighet med Reggio Emilia och genom 

detta har även inomhusmiljön fått ett allt större fokus och dessutom blivit av större 

vikt, detta kommer upp i Lenz-Taguchi och Munkhammars  (2003) rapport. Som 

Lenz-Taguchi och Munkhammar (2003) skriver har man ändrat fokus och idag är 

viljan att göra barnen delaktiga i verksamheten större, detta lägger vi idag mer vikt 

vid än vad vi tidigare gjort. 
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Reggio Emilia 

 

Reggio Emilia är ett pedagogiskt synsätt som kommit att influera många av de 

svenska förskolorna. Det startade i Norra Italien i en stad vid samma namn som 

filosofin. Arbetet går ut på att låta barnen själva upptäcka sin omvärld samtidigt som 

de får använda sin fantasi. Genom leken blir barnen medforskare och tillsammans 

med andra i sin närhet skapar de meningsfulla sammanhang. När man som vuxen låter 

barnen upptäcka världen genom olika uttryck, exempelvis måla, skulpera, leken etc. 

får barnen en chans att finna och erövra erfarenheter på sätt som de annars inte skulle 

få göra. I Reggio Emilia säger man ofta att ”Ett barn har hundra språk men berövas 

99 av dem”, och genom att låta barnen använda sig utav olika uttryckssätt får de chans 

att hålla så många språk som möjligt vid liv. Denna pedagogiska filosofi bygger på en 

djup respekt för barnen samt en övertygelse om att alla barn är kompetenta och vill 

utforska världen och allt vad den har att erbjuda. Därför lägger man stor vikt vid 

utforskande pedagoger som tillsammans med barnen utforskar omgivningen och är 

lyhörda på barnens tankar. Detta är en filosofi där barnens tankar står i centrum och 

utifrån deras tankar och idéer utformas verksamheten. Eftersom detta är en 

pedagogisk filosofi så går den att kopiera eller skapa en mall att arbeta utefter. 

Däremot är det flertalet förskolor idag i Sverige som arbetar Reggio Emilia-  

inspirerat. Här kan vi se i denna pedagogiska filosofi att man lägger stor tyngdpunkt 

vid barns delaktighet samtidigt som avdelningsmiljön på förskolan även är av stor 

betydelse. Eftersom man inom denna pedagogik lägger vikt vid både miljö och att 

göra barnen delaktiga och att detta har fått sådan genomslagskraft i Sverige bland 

svenska förskolor, arbetar många pedagoger och förskolor intensivt med just dessa 

frågor. Partanen (2009) tar också upp miljöns aspekt ur en klassrumssyn. Ett klassrum 

där alla eleverna är vända mot tavlan och läraren, ett klassrum där fokus ligger på det 

enskilda lärandet och disciplin, blir ett klassrum som inte främjar lärande via dialog 

och samtal. Precis som det lärande man förespråkar inom Reggio Emilia som är ett 

öppet lärande med betoning på samtal. Carlina Rinaldi (2006) skriver angående 

Reggio Emilia: 
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To construct, also together with the children, an educational environment for 

learning. By setting up spaces, furnishings, materials, tools, projects, encounters, 

collaborative experiences, exchanging and comparing ideas (2006, s.99) 

 

Här har vi ett exempel på hur man ser till samarbetet och utformningen av 

inomhusmiljön mellan pedagoger och barn inom Reggio Emilia. Där ser man på 

miljön som ett sätt att konkretisera hur vi vill närma oss barnen och utvecklar vårt 

arbete. Utformningen, arkitekturen och redskapen konkretiserar vår pedagogiska vilja 

samtidigt som de möjligheter som finns i miljön synliggörs enligt Wallin (1996). 

Inom denna pedagogiska filosofi talar man om rika barn, d.v.s barn som får chansen 

till att utveckla olika sidor och får prova att arbeta med olika material. Rika barn har 

en inneboende kraft att vilja och att växa. I en artikel Unpacking Educational 

Environments från en konferens (1998) skriver författaren om hur hon varit med om 

att förändra en förskolemiljö utefter ett Reggio Emilia inspirerat tankesätt. Vidare står 

det att mötet men barn från Reggio Emilia-skolor visar hur de arbetar med 

meningsfulla utforskanden som hjälper barnen till deras fulla potential. Författaren 

nämner hur de fått se hur samarbete, tillit och kommunikation mellan barnen, 

föräldrar och pedagoger leder till utveckling av meningsfulla relationer. Detta i sin tur 

leder till att man skapar en omgivning för utforskande och lärande. 
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Metod  
Jag har gjort intervjuer med sex förskollärare om deras syn på inomhusmiljön och om 

den kan vara en del i barns delaktighet och inflytande. Jag har valt att bygga mina 

intervjuer utifrån den litteratur jag läst innan jag gjort undersökningen. Eftersom jag 

valt att intervjua pedagoger på en förskola som är Reggio Emilia-inspirerad samt 

utgått från den litteratur som jag har läst innan så har jag knutit mycket av mitt syfte 

till samma ämne. Jag har inte gjort undersökningar på någon annan förskola där man 

arbetar annorlunda utan min undersökning är helt knuten till detta arbetssätt. I och 

med detta har jag också aktivt valt att inte inkludera de förskolor som inte har ett 

arbetssätt knutet till Reggio Emilia.  

 

 

Jag har valt att använda mig utav intervjuer, som kvalitativ metod, då jag intervjuat 

sex stycken pedagoger på djupet. Anledningen till att jag valt att göra kvalitativa 

intervjuer istället för enkäter är att få ut så mycket information som möjligt utav mina 

informanter. Jag anser att utifrån min undersökning och dess omfång, att detta är det 

sätt som passar bäst och som kan ge mest med information. Samtidigt har jag försökt 

att precisera mitt syfte i största mån.  
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Kvalitativ metod 

 

Backman (2008) skriver i sin bok angående den kvalitativa metoden att den ofta 

används vid undersökningar. Ofta kan även denna metod generera stora mängder data 

och därför är det även viktigt att komma ihåg sitt syfte och behålla sitt fokus för att 

inte få med onödig data. Eftersom man får mycket data kan det även uppstå en känsla 

av att aldrig vara klar då det finns mycket att hämta.  

 

Att skriva ett examensarbete inom ett samhällsvetenskapligt ämne leder till att det blir 

svårare att förutse vissa bestämda händelser som många naturvetare förlitar sig på vid 

forskning. Bjereld (2002) talar om att genom forskning, så tar vi makten över 

samhället. För att göra sin samhällsvetenskapliga undersökning mer trovärdig, då vi 

inte kan förutse händelser på samma sätt som man kan inom naturvetenskapen, skall 

det vara möjligt att för någon annan att bedriva samma undersökning och kunna 

komma fram till samma resultat som vid min undersökning.  

 

Anledningen till att jag har valt att använda mig utav den kvalitativa metoden är att 

jag vid min undersökning kommer att behöva mycket information. Genom att göra en 

kvalitativ undersökning så leder det till att jag får mycket information och därmed kan 

jag välja bort irrelevant information för min undersökning. Jag har använt mig utav 

denna metod på det sättet att jag vid mina intervjuer samlat in en stor mängd fakta för 

att sedan kunna välja vad som är relevant att redovisa i resultatet.  

 

Gilje (2007) menar att mycket inom forskning är subjektiva tolkningar. För att 

bedriva god forskning måste man övertyga vetenskapssamhället att man bedriver god 

forskning vilket i sin tur är en subjektiv tolkning. Detta må vara ännu viktigare vid en 

samhällsvetenskaplig kvalitativ undersökning då det handlar om människors tankar, 

och svårigheten handlar om att undersökningens intersubjektiva prövbarhet blir 

svårare att nå.  

 

Backman (2008) skriver vidare om hur den kvalitativa forskningsprocessen tillåter en 

stor flexibilitet och variation som ger utrymme för dynamik. Olika moment skapar 

interaktion med varandra och denna forskningsprocess kräver variation då de olika 

momenten är beroende av varandra. Detta gäller också i mitt arbete där jag valt att 
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låta intervjuerna interagera med litteraturen för att i möjligaste mån nå mitt syfte. 

Backman (2008) skriver även att då man använder sig utav en kvalitativ metod så är 

intervjuer den vanligaste metoden. Det finns även en hög medvetenhet om felkällor 

eftersom man ofta siktar mot en holistisk förståelse. Jag har byggt mina intervjufrågor 

på så vis att de är öppna och så att de kan generera så mycket information som 

möjligt. Kvalitativ metod genererar mycket information och man behöver bearbeta 

och sovra informationen ett flertal gånger. Jag har exempelvis läst igenom mina 

intervjuer flera gånger och gått igenom mina anteckningar innan jag skrivit ned hela 

intervjuerna i ett dokument. Efteråt har jag sedan kunnat börja jämföra dem och hitta 

likheter och skillnader, både sinsemellan och sedan också med mitt syfte. För min 

undersökning har detta betytt att jag har fått ut mer information än vad jag 

eftersträvat, men eftersom jag har ett snävt syfte så har jag genom mina öppna 

intervjufrågor fått ut information som rör ämnet även om det inte är direkt kopplat till 

mitt syfte. På detta sätt och genom att ha öppna frågor har jag fått ut information från 

mina informanter som jag inte annars skulle ha fått. Givetvis har det även gett otroligt 

mycket irrelevant information som inte är kopplat till syftet med min undersökning, 

men vinsten med att kunna bearbeta den mängd information som intervjuerna ger, är 

även att jag mer specifikt kunnat besvara mitt syfte.  

 

 

 

Ramar för undersökningen 

 

Urval  

Jag har intervjuat sex stycken förskollärare på en och samma förskola vilket var ett 

strategiskt val för min del. Pedagogerna arbetar alla, i enlighet med syftet för denna 

undersökning, utefter den pedagogiska filosofin Reggio Emilia och de arbetar även 

aktivt med att utforma miljön och att göra barn delaktiga. Pedagogerna är i olika 

åldrar och har olika antal år i yrket bakom sig. De arbetar idag med barn i olika åldrar, 

allt från de yngsta barnen på förskolan till de äldsta barnen. Jag ville, trots att det är 

pedagoger från samma förskola, ändå ha så brett spann som möjligt när det gäller hur 

arbetet fungerar med barnen i olika åldrar.  
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Genomförande  

Vid intervjuerna har vi suttit ned i ett tyst rum och jag har använt mig utav både 

papper och penna samt spelat in alla intervjuer på en diktafon, detta för att få ut så 

mycket utav intervjuerna som möjligt. Pedagogerna har även fått frågorna dagen 

innan intervjun för att själva kunna förbereda sig och tänka igenom frågorna. 

Förberedelserna innan intervjuerna har varit mycket litteraturstudier och sedan utifrån 

litteraturen har jag byggt mina frågor. Intervjuerna har tagit ca 35 – 45 minuter och vi 

har aldrig behövt stressa med dem. Vi har fått sitta i lugn och ro trots att de är gjorda 

när pedagogerna arbetar så har resten av personalen hjälpt till så den som blivit 

intervjuad inte behövt känna sig stressad. De intervjuade pedagogerna har ofta haft 

långa svar och lagt ned mycket eftertanke i dem. Vinsten med detta har varit att 

genom att välja ett ämne som jag vet att mina informanter är insatta i och intresserade 

av så har jag fått ut stora mängder med information.  

 

Databearbetning 

Jag har gjort mina intervjuer och sedan hemma gått igenom både de anteckningar och 

de stolpar jag skrivit. Därefter har jag skrivit dem till en text där jag försökt återge 

intervjun så exakt som möjligt. Innan jag gjort analysen av svaren har pedagogerna 

fått läsa igenom den text jag gjort för att se om det är någonting de vill tillägga eller 

som de anser jag tolkat felaktigt. Jag har skrivit ned alla intervjuerna i ett dokument 

och försökt få det så korrekt som möjligt. När alla intervjuer varit utskrivna och 

godkända av pedagogerna har jag läst igenom dem alla. Sedan har jag letat samband 

intervjuerna emellan och försökt hitta likheter och skillnader i hur pedagogerna har 

svarat. Dessa samband har jag skrivit ned och sedan jämfört med mitt syfte. Jag har 

också gått igenom vilka svar som är relevanta för min undersökning och vad kan jag 

använda i detta arbete.  

 

 

 

Etik 

Alla pedagogerna som jag har intervjuat har även gett mig sitt tillstånd att spela in 

intervjuerna. Detta gör att jag skall kunna återgå till inspelningarna och för att kunna 

återge intervjuerna så korrekt som möjligt, detta för att öka trovärdigheten för 
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resultatet och analysen. Jag har inte skrivit några namn i intervjuerna. Anledningen 

till detta är att hålla informanterna så anonyma som möjligt och inte lämna ut någon.  

 

Resultat  
 

Ett genomgående svar från alla pedagoger angående hur inomhusmiljön skall väcka 

barnens intresse, är att öka tillgängligheten av olika material. Många pedagoger 

påpekar att vuxna ofta kan vara lata och inte ha så mycket material framme, detta för 

att personalen ofta kan uppleva att när barnen själva får inflytande över mycket 

material så blir det rörigt. Detta kan leda till att pedagogerna kan hindra barnen att få 

inflytande över sin tid.  

 
För att barnen ska bli intresserade av det material vi har så måste det vara 

tillgängligt. Där tror jag att de flesta förskolor måste bli bättre. Jag tror att personal 

till viss del kan uppleva att det blir rörigt när barn får ökat inflytande över material.  

 
Samtidigt menar större delen av intervjupersonerna också att även om det till en 

början blir rörigt så leder det senare till mer självständiga barn och en lugnare 

avdelning. Men så fort barnen fått in rutinerna med materialen blir det lugnare. 

Intervjupersonerna nämner även att de tidigare trott att mindre material tillgängligt 

varit bättre för barnen, men när man sedan tänkt om har det visat sig vara tvärtom. 

Mer material men färre saker att välja mellan leder till att barnens kreativitet ökar. 

Många nämner vikten av barns och vuxnas samarbete och att vuxna tillsammans med 

barnen kan utveckla en miljö som utmanar samtidigt som den utvecklar barnen. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att hålla barnen intresserade, ett sätt att 

göra det är att variera materialet som man erbjuder barnen och att se när barnen kan 

hantera ett material och om de har tröttnat på det. Då är det dags för någonting nytt 

som utmanar dem och för dem framåt.  

 

Pedagogerna nämner vikten av att integrera barnen i miljön och när man förändrar 

inomhusmiljön så nämner pedagogerna att man gör en vinst, nämligen att barnen blir 

rädda om materialet. Då barnen får vara med och utforma rummen blir de även mer 

medvetna om tanken med rummet och hur rummet kan användas. På så vis vinner 
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alla, de får mer självständiga barn som samtidigt blir delaktiga i utformningen utav 

rummen, dessutom får barnen tillfälle att utmanas.  

 

Genom att göra barnen delaktiga sänds signaler att de blir sedda och tagna på allvar, 

detta i sin tur leder till positiva barn, som är glada och känner att de blir sedda. Vikten 

av miljön som en tredje pedagog lägger man stor betydelse vid på förskolan där jag 

gjort min undersökning. Samtidigt nämner även pedagogerna att rollen som 

närvarande pedagog också blir viktigare. De säger att när de gör om ett rum på 

förskolan blir det av större vikt att vara där med barnen, att visa tanken med rummet 

och hjälpa barnen med det nya materialet. Det är när man inte vet eller inte förstår hur 

saker och ting skall fungera som frustration bildas och det blir bråk. Förskollärarna 

pekar på en förändrig som de har gjort i inomhusmiljön där de inte haft barnen med 

sig och som lett till att det blivit sämre och mer bråk och frustration i rummen. Detta 

har lett till att de vidare diskuterat vikten av att ha barnen med sig och göra dem 

delaktiga i vad som händer och släppa in barnen i vad som sker på förskolan.   

 

Nordin-Hultman (2006) nämner, angående att barn positioneras, att de vid ett flertal 

tillfällen i vardagen på förskolan sätts i aktiviteter som de själva inte valt. I en 

parallell till detta nämner flera pedagoger att delaktighet för dem är när barnen deltar i 

en specifik aktivitet som de bestämt, och att de har eget inflytande resterande del utav 

tiden. I Lpfö 98 reviderad version står det att inomhusmiljön på förskolan skall 

utmana barnen samtidigt som den ska väcka deras intresse till utforskande. Miljön ska 

alltså både utmana barnen och uppmana dem till eget inflytande. Trots aktiviteter som 

vuxna bestämt för barnen skall barnen kunna vara delaktiga i dem på sitt eget sätt.  

 

Intervjupersonerna nämner även vikten av samspelet mellan vuxna och barn , att vara 

där för barnen och att vara här och nu tillsammans med dem. Genom att samspela 

med barnen är pedagogerna tillsammans med barnen och lägger en grund som de kan 

bygga vidare på. Detta leder även till att man får barn som är nyfikna, delaktiga i sitt 

lärande samt att de även har inflytande över sin tillvaro på förskolan. I och med 

mänskligt samspel mellan barn och barn, barn och vuxna samt även mellan vuxen till 

vuxen utmanas barnen både språkligt och intellektuellt. De utvecklas tillsammans och 

kan reflektera över sin tillvaro på förskolan. Pedagogerna i mina intervjuer anser att 

det är viktigt med samspel på alla plan, mellan både barn och vuxna.  
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Längtan och delaktighet 

Delaktighet gäller inte bara barnen, alla som blivit intervjuade har påpekat att även de 

vuxna måste vara delaktiga i barnens aktiviteter. Utan inblandade vuxna som väcker 

barnens intresse kan vi inte förvänta oss att barnen förstår hur de skall använda miljön 

runtomkring dem. En pedagog säger så här angående delaktighet:  

 

Om barnen deltar i en aktivitet som jag som pedagog bestämt att vi ska              

göra så är de delaktiga men när barnen bestämmer själva vad de vill göra, då 

har de inflytande.  

 

Barnen behöver introduceras i nya miljöer och de behöver vägledning till en början. 

Förskollärarna tar upp i intervjuerna angående hur de tänker angående utformningen 

av inomhusmiljön och att det är viktigt för dem att involvera barnen. 

Pedagogerna talar även om att få längta. Att få längta efter att få använda ett visst 

material och få flytta till en ny avdelning med nytt material betyder för barnen att de 

blir nyfikna och får ett vidare intresse för nya saker. Barnen mognar och kan hantera 

det nya materialet vilket leder till att barnen också gör en naturlig övergång istället för 

att vid en för tidig ålder introducera ett material som barnen inte kan hantera. Ett 

material som är anpassat för en 4-åring genererar mer för en 4-åring än för en 1-åring. 

Att ha en varierande miljö som är utformad utefter barnens ålder och mognad samt en 

miljö som utmanar barnen framåt och ger en naturlig övergång till nästa avdelning. 

Detta i sin tur leder till att när barnen blir äldre talar de om de olika miljöerna på ett 

sätt där de också kan ge synpunkter på och tänka och tycka kring hur de önskar att 

deras förskolemiljö skulle se ut.  

 

Utformningen av miljön 

Dock behöver inte alla avdelningar se likadana ut hela tiden. Detta är någonting som 

alla pedagogerna också lyfter som viktigt, alla barn är olika och olika barngrupper har 

olika behov. Därför är miljön aldrig bestämd utan många pedagoger låter 

inomhusmiljön vara lite kalare när barnen kommer tillbaka till förskolan igen efter 

sommaren och låter barnens intressen sedan styra utformningen utav avdelningen. 

Inom Reggio Emilia talar man om att skapa rika barn, där menar man barn som är rika 

på erfarenheter och kan hantera olika material och utforskar genom leken omvärlden. 
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Pedagogerna menar i intervjuerna att miljön skall kunna vara flexibel och 

anpassningsbar och genom den får barnen då chans att uppleva och utforska efter eget 

behov. Det är också en miljö som man inom Reggio Emilia skulle kalla en miljö som 

är med och skapar rika barn. En inomhusmiljö för barnen där materialet är anpassat 

efter dem och material som är tillgängliga för barnen leder till delaktighet och 

inflytande hos barnen. De får på så sätt möjlighet att själva bestämma vad och hur de 

vill göra saker.  

 

Rummen talar till barnen och utformningen av ett rum kan det gynna lek.   

 

- Vi jobbar för att barnen ska vara konstruktiva. OM vi ska kalla ateljén för skapande 

måste vi bjuda in barnen till att skapa med material som de får skapa med! Det ska 

inspirera barnen och vara rent! Det ska se snyggt ut och färger som passar, vi ska ha 

så det roligt ut. Det ska locka till lek och utforskande 

 

Detta gäller speciellt om barnen själva fått vara med och bestämma innehållet i 

rummet och vet tanken med rummet. När ett rum fungerar väl så kan man kalla det för 

den tredje pedagogen. Nordin-Hultman (2006) som skriver angående den tredje 

pedagogen, att när en inomhusmiljö väcker barnens intresse och utmanar dem blir 

miljön en tredje pedagog. När det finns en tanke med miljön och barnen är medvetna 

om hur den skall användas så kan man säga att miljön blir lika viktig som allt annat på 

förskolan. Alla pedagogerna påpekar att de arbetar med styrdokumenten på så vis att 

de utgår får barnen och deras intressen när de utformar inomhusmiljön. På detta sätt 

blir det barnens tankar som genomsyrar verksamheten i enlighet med styrdokumenten. 

samtidigt influeras miljön av barnens tankar.  

 

Trygghet och vikten av dokumentation 

Ett sätt att inspirera barn via miljön och visa dem hur miljön kan användas är med 

dokumentationer. Dokumentationer på saker barnen gjort, konstruerat eller lekt i 

miljön kan få barnen att reflektera över vad de tidigare gjort och leka vidare med det.  

 

     Ett bra sätt att inspirera barn är även via dokumentationer, genom                      

dem kan barnen få visa vad de har byggt eller skapat och på så vis så            

inspirerar de även varandra att fortsätta. 
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Det kan också inspirera andra barn till att leka och fråga andra barn hur de gjort etc, 

vilket uppmanat till dialog både mellan barn och pedagoger. Genom 

dokumentationerna kan man visa barnen exempel på tanken med miljön. 

Dokumentationerna kan också väcka barnens intresse för miljön.  

 

Genomgående i intervjuerna talar alla pedagogerna om trygghet. Att barnen skall 

känna sig trygga i miljön är av största vikt då de inte kan bli delaktiga i utformningen 

om de inte känner sig trygga och bekväma i den. I Lpfö 98 reviderad version påtalas 

att barnen skall vara trygga på förskolan. Först när barnen känner sig trygga och säkra 

i inomhusmiljön kan man börja med att utveckla den. Och först då kan de också själva 

reflektera över vad de tycker om den, vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Vårt uppdrag är att skapa trygga barn, trygga barn är också rika barn eftersom trygga 

barn kan se och uppleva sin omvärld utan att känna sig osäkra. Detta leder till att 

barnen kan vara delaktiga i en trygg inomhusmiljö som inte bara pedagogerna styr 

över utan barnen själva får vara med och skapa.  

 

 

 

Sammanfattande resultat 

 

Sammanfattande skulle man kunna säga att det finns många sätt som inomhusmiljön 

spelar roll för barns delaktighet och inflytande. Både utifrån att erbjuda olika material, 

och då färre material, men fler av samma material, så det tillåter barnen att skapa 

någonting med det. Vi kan visa med dokumentationer från barn hur de kan använda 

miljön och också på så vis inspirera dem till att själva skapa eller bygga vidare på 

deras egna idéer. Inomhusmiljön kan enligt informanterna fungera som en tredje 

pedagog och i och med det så ger det även barnen chansen att själva styra över sin 

tillvaro och bestämma vad de vill göra. En s.k. tredje pedagog ger barnen chansen att 

själva ha inflytande över sin tillvaro. Inomhusmiljön finns alltså för att väcka barnens 

intresse och motivera dem till att utforska och undersöka sin omgivning. Och genom 

detta blir inomhusmiljön viktig för att barnen själva ska kunna ha inflytande över sin 

dag och tillvaro på förskolan.  
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Resultatdiskussion  

 

Utifrån mitt syfte kan jag av resultatet utläsa att inomhusmiljön spelar en central roll 

för barns delaktighet och inflytande. Pedagogerna har upprepade gånger under 

intervjuerna tagit upp exempel på hur de arbetar praktiskt med barns inflytande och 

delaktighet i parallell till miljön. Pedagogerna talade om centrala delar där barnen får 

chansen att vara både delaktiga och ha eget inflytande. I artikeln Unpacking 

Educational Environments från en konferens (1998) där författaren lyfter hur hon i 

Reggio Emilia sett hur de skapat meningsfulla relationer i en rik och utmanande 

miljö. På tal om en miljö som skapar rika barn finns ett uttryck som kallas den tredje 

pedagogen. Med den tredje pedagogen menar de pedagoger jag har intervjuat att 

inomhusmiljön också kan kallas för den tredje pedagogen, då vi ser på inomhusmiljön 

som någonting som bjuder in barnen till lek och väcker deras nyfikenhet. Det skall 

vara rent, det vill säga att alla saker har sin plats och inte skall ligga huller om buller, 

men mycket material som lockar barnen till lek. 

 

Strandberg (2007) skriver om hur miljön existerar för barnet och om vikten av 

tillgängliga material. Genom intervjuerna talar alla pedagogerna om att hur miljön 

existerar för barnen blir det som är viktigt. I och med att de involverar barnen och är 

lyhörda när de gör om inomhusmiljön leder det till att barnen själva kan ta mer ansvar 

i rummen. Strandberg (2007) talar om hur miljön skall användas för barnen för att på 

bästa sätt utmana dem. Tanken här är att då barnen får vänta med vissa material tills 

de är mogna för det, kan materialet utmana dem på ett annat sätt.  

Sett till hur resultatet blev och utifrån tidigare forskning som Nordin-Hultman (2006) 

bedrivit så stämmer mitt resultat överens med hennes tankar kring vikten av hur 

inomhusmiljön ser ut. Dessutom nämner pedagogerna att de är influerade av hennes 

tanke om den tredje pedagogen och har varit på hennes föreläsning. De försöker skapa 

en miljö som kan fungera som en tredje pedagog och utifrån Nordin-Hultmans 

forskning bygger de vissa delar av sin miljö kring hennes tankar och idéer. Strandberg 

(2007) och Kennedy (2006) talar båda om att en förändring av inomhusmiljön kräver 

att vi gör barnen delaktiga, annars kan en känsla av främlingskap uppstå och barnen 

blir osäkra på hur de skall använda miljön. Åberg och Lenz-Taguchi (2006) tar upp att 
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om vi involverar barnen i utformningen av miljön vinner vi att barnen vet tanken 

bakom miljön och hur de skall använda den. 

 

Vidare visar pedagogerna genom intervjuerna sitt sätt att tolka läroplanen (Lpfö 98 

reviderad version). De talar om hur de får in delarna som handlar om miljön på 

förskolan i den dagliga verksamheten, där Lpfö 98 talar om bland annat trygghet och 

hur miljön skall vara stimulerande och utmanande. Genom intervjuerna visar 

pedagogerna hur de arbetar kring Lpfö 98 och får den att ingå i deras daliga 

verksamhet. De sammanflätar den obligatoriska läroplanen och får in det som är 

obligatoriskt på ett sätt som anpassas utefter deras gemensamma barnsyn och 

pedagogiska filosofi. I och med detta kan jag genom intervjuerna se att pedagogerna 

utifrån sin utbildning och sitt pedagogiska vetande använder sitt vetande för att 

utforma verksamheten så den anpassar sig utefter barnens behov i parallell till vad 

som måste ingå. Åberg och Lenz-Taguchi (2006) skriver om när de tog fram material 

och barnen bara slogs och sedan vad som skedde när de gjorde barnen delaktiga. 

Allting blev då lugnare och barnen kunde hantera materialen och förstå tanken med 

hur rummen skulle användas, och en stor förändring skedde. Samma förändring 

nämner förskollärarna som deltagit i min undersökning, att de har varit med om. Detta 

är enligt Strandberg (2007) också viktigt utifrån att ett s.k. mänskligt samspel är 

grundläggande för barns utveckling. Genom att samspela med barnen är vi pedagoger 

tillsammans med barnen och lägger en grund som de kan bygga vidare på. Detta leder 

även till att vi får barn som är nyfikna, delaktiga i sitt lärande samt att de även har 

inflytande över sin tillvaro på förskolan. I och med mänskligt samspel mellan barn 

och barn, barn och vuxna samt även mellan vuxen och vuxen utmanas barnen både 

språkligt och intellektuellt. De utvecklas tillsammans och kan reflektera över sin 

tillvaro på förskolan. I tidskriften Theory into practice, volym 46, där Strong Wilson 

lyfter det samspel mellan barnen som kommer med att vi ser miljön som den tredje 

pedagogen så anser pedagogerna i mina intervjuer också att det är viktigt med 

samspel på alla plan, mellan både barn och vuxna. 

 

Alla de intervjuade pedagogerna, trots olika åldrar och antal år inom yrket, säger 

samma sak när det handlar om att göra barnen delaktiga i miljön. De lägger den 

största vikten vid att involvera barnen i verksamheten och göra dem delaktiga i 

utformningen av den. De talar om en verksamhet där barnens åsikter spelar lika stor 
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roll, om inte större, än pedagogernas. Det som vi också kunnat se i bakgrunden och 

litteraturgenomgången är att inom förskolan vinner alla på att barnen görs delaktiga. 

Det kan också bli lättare förstå varför barnen skall göras delaktiga då det ger resultat 

att barnen blir tryggare och förstår tanken med miljön. Det intressanta blir att 

pedagogerna arbetat på båda sätten, de delar med sig utav upplevelser som stärker det 

forskningen säger och det blir tydligare att när pedagogerna gör barnen delaktiga 

leder det till en förskola där barnen tas på allvar. Pedagogerna menar i intervjuerna att 

miljön skall kunna vara flexibel och anpassningsbar och genom den får barnen då 

chans att uppleva och utforska efter eget behov. Det är också en miljö som man inom 

Reggio Emilia skulle kalla en miljö som är med och skapar rika barn. En 

inomhusmiljö för barnen där materialet är anpassat efter dem och tillgängligt för dem 

leder till delaktighet och inflytande hos barnen där de själva kan bestämma vad och 

hur de vill göra saker. Detta lägger även Wallin (1996) vikt vid när hon talar om hur 

vi skapar rika barn. Med dokumentationerna försöker vi väcka barnens intresse för 

vad inomhusmiljön erbjuder och genom det försöker vi också väcka barnens intresse 

vad gäller deras eget inflytande och möjligheterna för vad de kan göra. 

 

 

Mitt syfte var att undersöka inomhusmiljöns betydelse för barns delaktighet och 

inflytande. I och med att pedagogerna vill göra barnen delaktiga i verksamheten och 

där både forskning och pedagoger strävar åt samma håll, har jag nu kunnat konstatera 

att inomhusmiljön spelar roll för både barns delaktighet och inflytande. När man som 

pedagog utformar inomhusmiljön utefter barnens intressen och idéer leder det till att 

barnens förståelse för rummen och deras användningsområde konkretiseras. På så vis 

tillåts även barnen att vara delaktiga i sin tillvaro och kan ifrågasätta saker och även 

komma med tankar kring hur rummen kan utvecklas.  

 

För att vidare knyta arbetet till mitt syfte så kan jag nu se att min frågeställning också 

blivit besvarad på så sätt att när man som pedagog utformar miljön bör man alltid utgå 

från barnens tankar och idéer. Det som skall styra är vad barnen leker med, vad de 

pratar om och hur miljön fungerar för barnen. I intervjuerna där pedagogerna talar om 

rum som inte fungerat för att barnen har de inte varit delaktiga i utformningen utav 

dem. Då blir det viktigt för pedagogerna att faktiskt vara vakna och inlyssnande inför 

barnens behov. Den barnsyn man förespråkar inom Reggio Emilia är den barnsyn som 
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handlar om ett vaket barn och ett nyfiket barn, ett rikt barn med oändliga möjligheter. 

Ibland glöms det lätt bort i vardagen på förskolan, i stressen och med alla måsten, 

men samtidigt är det ännu viktigare för oss att komma ihåg och tänka på vilka signaler 

vi vuxna sänder ut till barnen. Hur agerar man och hur rör man sig i inomhusmiljön?  

 

Strandberg (2006) menar att utifrån Vygotskjis tankar om hur miljön används för 

barnen så bör vi också fokusera på hur miljön fungerar för barnen. Även om barnen 

inte uttrycker en önskan om att förändra någonting i inomhusmiljön så kan vi vuxna 

fortfarande medvetet se vad barnen leker och utifrån deras intresse och omforma 

miljön så den passar barnen. På så vis blir barnen delaktiga i utformningen av sin 

miljö och det ger dem också inflytande över sin tillvaro på så vis att de själva kan 

bestämma över sin tid och tillvaro på förskolan.  

 

Åberg och Lenz-Taguchi (2006) tankar kring att knyta an till barns idéer i 

utformandet av verksamheten lägger de inte bara vikten vid att göra barnen delaktiga 

utan då lär barnen sig också hur demokrati fungerar. I och med att inte endast göra 

som pedagogerna tänker utan involvera barnen leder det också till att man får 

delaktiga barn samt att man även får in andra delar av läroplanen, t ex demokrati och 

inflytande. 

 

Pedagogerna nämner i intervjuerna hur de tänker kring miljön och att de också väljer 

att se den som en tredje pedagog. Det leder till att miljön får en mer central roll på 

förskolan. Denna tanken om miljön leder i sin tur till att när miljön också används 

som en tredje pedagog så kan barnen hantera miljön och de tillåts leka och plocka 

fram de material som de vill använda. De intervjuade pedagogerna  anser att miljön 

underlättar barns delaktighet i vardagen genom att barnen blir mer självständiga. De 

slipper fråga en pedagog hela tiden när de vill ha material och genom att ha en 

genomarbetad miljö så vet barnen hur den fungerar och vilka regler som gäller var 

samt även hur de olika materialen fungerar och var någonstans de hör hemma.  

 

 

 

Metoddiskussion 
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Jag har valt att göra mina intervjuer med pedagoger på en och samma förskola som 

arbetar i dialog med Reggio Emilia. Detta har inneburit att jag redan från början av 

min undersökning var medveten om att de arbetar aktivt med just utformningen utav 

miljön. Jag hade dessutom en tanke om att miljön spelar en viss roll i barns 

delaktighet och inflytande. Detta har givetvis färgat min undersökning och jag har 

gjort ett aktivt val när jag gjorde min undersökning på en förskola där jag vet att 

pedagogerna arbetar aktivt med just miljön.  Hade jag kommit till en förskola som 

inte arbetat utefter samma pedagogik och gjort min undersökning där så hade mitt 

resultat troligtvis sett annorlunda ut. Givetvis hade jag även kunnat intervjua 

pedagoger från olika förskolor för att få ett bredare resultat. Det som i det här fallet 

styrde var tidsbristen. Då vi hade en kort period på 10 veckor på oss att skriva denna 

uppsats och göra denna undersökning så fanns helt enkelt inte tiden till att utvidga 

den. För att göra en så vetenskaplig undersökning som möjligt var jag tvungen att 

korta ned min undersökning så mycket som möjligt. För att kunna styrka mitt resultat 

och få undersökningen så trovärdig som möjligt var jag tvungen till att smala ned mitt 

syfte och min undersökning. Tillvägagångssättet för min undersökning anser jag ha 

varit det mest lämpade för den typ av undersökning jag har gjort. I och med att den 

bygger på ett informationsflöde från mina informanter så var det viktigt att mina 

frågor genererade information som jag kunde bygga min uppsats kring. Därför var 

den kvalitativa intervjumetoden den som fungerade bäst för mig och min 

undersökning. Ett fel som blev när jag gjort mina intervjuer var att diktafonen jag 

använde, den var för gammal så den spelade inte in en enda intervju. Detta borde jag 

ha kollat upp detta innan jag började men det gjorde jag tyvärr inte. Som tur vad hade 

jag antecknat under hela intervjuerna så utifrån mina anteckningar har jag skrivit ned 

intervjuerna i flytande texter. Dessa texter blev elva dataskrivna sidor som det ändå 

gick att göra en analys av.  

 

 

Slutligen skulle jag vilja knyta ihop denna uppsats. Att undersöka inomhusmiljöns 

betydelse för förskolebarnens delaktighet och inflytande har varit otroligt spännande. 

Utformningen av inomhusmiljön har betydelse för hur barn blir och görs delaktiga. 

Baserat på tidigare svar från de intervjuade pedagogerna samt vad forskningen säger 
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går det att se att både pedagoger och forskning strävar åt samma häll. Nämligen att 

båda förespråkar inomhusmiljön som någonting av stor vikt för barnen i deras vardag 

och att miljön stimulerar barnen att våga, vilja och utforska. Barnen får som tidigare 

nämnts vara delaktiga i vardagen på förskolan. Jag känner att mitt utfall stämmer med 

vad som jag tidigare läst om ämnet och enligt pedagogerna så arbetar de i samma 

banor. Av den litteratur jag läst, både studentlitteratur, avhandlingar samt 

vetenskapliga artiklar så strävar alla åt samma håll, det skrivs om en tredje pedagog 

och hur det skall arbetas och bemötas kring dessa ämnen. Och den idén är väl 

förankrad hos dessa pedagoger och deras arbetssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutande ord  

Jag skulle vilja avsluta detta arbete med några ord från Reggio Emilia och Loris 

Malaguzzi, hans dikt berättar någonting om den barnsyn som skall genomsyra de 

verksamheter som arbetar utefter denna filosofi. Denna dikt citerar Wallin (1996) i sin 

bok om Reggio Emilia; 
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Ett barn har hundra språk 

Ett barn är gjort av hundra 

barnet har hundra språk  

Lhundra händer Lhundra tankar  

Lhundra sätt att tänka  

Latt leka och att tala på  

Lhundra alltid hundra L 

sätt att lyssna L 

att förundra att tycka om  

Lhundra lustar Latt sjunga och förstå  

Lhundra världar Latt uppfinna 

 Lhundra världar Latt drömma fram 

Ett barn har hundra språk L 

(och därtill hundra hundra hundra) L 

men berövas nittionio. L 

Skolan och kulturen L 

skiljer huvudet från kroppen. 

Man ber barn; L 

att tänka utan händer L 

att handla utan huvud L 

att lyssna men inte tala L 

att begripa utan glädjen  

i Latt hänföras och överraskas  

Lannat än till påsk och jul. 

Man ber dem: L 

att bara upptäcka L 
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den värld som redan finns  

och Lav alla hundra L 

berövar man dem nittionio 

Man säger dem: L 

att leken och arbetet L 

det verkliga och det inbillade L 

vetenskapen och fantasin L 

himlen och jorden L 

förnuftet och drömmarna L 

är företeelser Lsom inte hänger ihop. 

Man säger dem: L 

att det inte finns hundra L 

Men barnet säger: L 

Tvärtom, det är hundra som finns. 

(1996, s.9-10) 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 
  

• Vad anser du om inomhusmiljön på förskolan d.v.s tillgängligheten för 

material för barnen samt hur de väcker barnens intresse?  

• På vilket sätt är den bra/dålig ?  

• Varför anser du det? 

• Vad menas med delaktighet och inflytande för dig? 

• Inom förskolans värld talas det om miljön som en ”tredje pedagog”, vad anser 

du om det? 
• Hur tycker du att man kan skulle kunna använda miljön som en tredje 

pedagog, enligt dina erfarenheter 
• Skulle du kunna ge några exempel på vad du tycker är bra samt mindre bra 

sätt?  

• Vad tror du det har för betydelse att göra barn delaktiga i utformningen av 

inomhusmiljön på förskolan? 

• Vilka kan effekterna bli?  

• Varför tror du det? 

• Vad anser du om barns positionering I förållandet till inomhusmiljön? 

• Hur arbetar ni kring detta?  

• Vad enligt dig är bra samt mindre bra med att barn positionerar sig i 

inomhusmiljön? 

• Hur arbetar ni med att göra barn delaktiga så som styrdokumenten, Lpfö 98 

förespråkar? 

• Vad anser du om vad inomhusmiljön har för inverkan på barns delaktighet och 

inflytande? 
• Varför anser du det?  

 

 

 

 

 


