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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap angående barns inflytande över 

inomhusmiljöns utformning på förskolan med fokus mot Reggio Emiliafilosofin och 

Montessoripedagogiken. Det har även varit viktigt att få med barns perspektiv eftersom 

detta var något vi saknade i den tidigare forskning vi tagit del av.  

 

Som metod för att undersöka barns inflytande över inomhusmiljön gjordes intervjuer 

med förskollärare och barn. Barnintervjuerna utfördes som en rundtur där barnen delade 

med sig av sina tankar om förskolans inomhusmiljö. Det gjordes sammanlagt fyra 

intervjuer, två på vardera förskola.  

 

Intervjuerna tolkades utifrån barnperspektiv och barns perspektiv. Resultatet som 

framkom visade att det fanns både likheter och skillnader i arbetet med barns inflytande 

över inomhusmiljön inom Reggio Emilia och Montessori. Det visade även att barnens 

perspektiv användes i olika utsträckning inom inriktningarna vilket resulterar i att 

barnen har inflytande på olika sätt.  

 

 

Nyckelord: Barns inflytande, barnperspektiv, barns perspektiv, förskola, inomhusmiljö, 

Montessori, Reggio Emilia 
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Inledning 
Inom förskolans verksamhet finns en mängd olika pedagogiska inriktningar. Under vår 

utbildning har vi berört två inriktningar, Reggio Emilia och Montessori vilka väckt vårt 

intresse. Därför har vi valt att läsa en del tidigare forskning för att få en bild av hur 

deras förhållningssätt till barn och lärande ser ut. Utbildningen har skapat ett intresse 

hos oss för barns inflytande och även för den fysiska miljön i förskolan. Denna studie 

kommer därför beröra Reggio Emilias och Montessoris syn på barns inflytande över 

inomhusmiljön. Vi valde Reggio Emilia och Montessori på grund av de skillnader som 

vi upplever finns inom de två inriktningarna gällande inomhusmiljöns utformning, 

arbetssätt och barnsyn. Undersökningen är relevant för alla förskollärare, även de som 

inte arbetar inom de två inriktningarna, eftersom barns inflytande är en stor del av 

förskolans läroplan samt att den intervjumetod som använts kan ge inspiration till att 

fortsätta ta del av barns perspektiv.    

 

Martin och Evaldsson (2011) och Hočevar, Kovač Šebart och Štefanc (2013) skriver om 

Reggio Emilia som en inriktning där man lägger stor vikt vid att barnen ska få vara 

delaktiga vid beslutstaganden och där barnen ska ses som rika på resurser och 

kompetenser. Pedagoger ska finnas som stöd för barnen samt lyssna på och utmana 

barnen i deras problemlösningar (Martin & Evaldsson, 2011). Pedagogerna fokuserar 

inte på att lära barnen eller ge dem rätt svar utan försökte väcka barnens nyfikenhet och 

motivera dem till att själva upptäcka svaren (Kang, 2007). Inom 

Montessoripedagogiken är det viktigt att som förskollärare se varje barn, hjälpa barnet 

att hitta sin motivation till att lära samt visa ödmjukhet och vara tillmötesgående (Malm, 

2004). Det Maria Montessori ville få ut med sin pedagogik var att stödja barn till att bli 

självständiga individer. Den fysiska inomhusmiljön ska inom montessoripedagogiken 

utformas på olika sätt beroende på var i utvecklingen barnet befinner sig och ska 

tillfredställa de behov barnet har vid en viss ålder. Materialen för yngre barn är konkreta 

för att göra det möjligt för dem att arbeta med ämnesområden som egentligen kan 

tyckas vara för avancerade för deras ålder (Hanson, 1994).    

 

Att arbeta med barns inflytande är enligt den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 

2011) viktigt för att i förskolan lägga en grund för att barnen ska få en förståelse för 

demokrati. Ett av förskolans uppdrag är att “De behov och intressen som barnen själva 

på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten.“ (Skolverket, 2011, s.12). Det står också i artikel 12 i 

barnkonventionen (Förenta Nationerna, 2011, s.38) att “Konventionsstaterna skall 

tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad”. Artikeln belyser vikten av att lyssna på barnen och låta dem 

ha inflytande när det kommer till saker som rör dem, vilket förskolans miljö gör med 

tanke på all den tid barnen spenderar där.  
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Förskolans miljö är en viktig del i barns vardag och påverkar därför deras utveckling 

och lärande. Davidsson (2008) skriver att den fysiska miljön både kan öppna upp för 

eller begränsa barnens möjligheter till lärande. Det finns tidigare forskning som visar på 

hur de inom Reggio Emilia och Montessori utformar och använder sig av 

inomhusmiljön.  Det vi saknar är dock barnens perspektiv och syn på hur den fysiska 

inomhusmiljön ser ut och används.  

 

Vi upplever att inomhusmiljön ofta är utformad för barnen men inte av barnen vilket vi 

anser är en brist inom arbetet med barns inflytande. Lenz Taguchi och Åberg (2005) 

menar att när pedagogerna medvetet lyssnar på och observerar vad barnen gör och hur 

de använder miljön blir det lättare att förstå vad de upplever som intressant och 

spännande i förskolan. Det är när detta uppfylls som det går att skapa en meningsfull 

miljö som väcker nyfikenhet och lust att lära hos barnen.  

 

Begrepp 

Under denna rubrik vill vi ge en tydligare bild av några av de centrala begrepp vi 

använder i studien. Detta gör vi för att begreppen har en stor roll i undersökningen och 

vi anser därför att det är viktigt att tydliggöra begreppen. 

 

Pedagog - I de intervjuer vi genomförde deltog endast förskollärare och på grund av det 

är det också begreppet vi använder mest. Vid generella tankar om förskolans personal 

har dock begreppet pedagog använts och i det inkluderar vi förskollärare, barnskötare, 

specialpedagoger eller andra personer som arbetar inom förskolan.  

 

Material - När vi talar om material innefattar det allt pedagogiskt material som finns på 

förskolan. Detta kan exempelvis vara klossar, naturmaterial, spel, pussel, papper och 

pennor. Begreppet symboliserar alltså det material på förskolan som finns där för 

barnen.  

 

Inomhusmiljö - I denna studie definierar vi inomhusmiljö som allt det fysiska som finns 

i miljön. I detta ingår hur förskolans lokaler är möblerade samt vilka material som finns 

och hur de är placerade.  

 

  



 

3 

 

Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur inomhusmiljö och barnsyn ser ut inom 

Montessoripedagogiken och Reggio Emiliafilosofin. Vi kommer beröra den fysiska 

inomhusmiljöns utformning samt hur synsättet ser ut hos de pedagoger som arbetar 

inom de olika inriktningarna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt angående miljöns 

betydelse för barns utveckling samt ett avsnitt gällande barnperspektiv och barns 

perspektiv för att tydliggöra de begrepp som detta arbete bygger på.  

 

Den tidigare forskningen som använts kommer framförallt från forskningsartiklar som 

söktes fram via databassökningar. De nyckelord som användes vid sökningarna var 

Montessori method, environment, preschool, Reggio Emilia, indoor environment och 

influence. För att komplettera forskningen användes relevant kurslitteratur, förskolans 

läroplan och barnkonventionen.  

Inomhusmiljö och barnsyn ur ett Montessoriperspektiv 

Inom Montessoripedagogiken används specialiserade material för inlärning som Maria 

Montessori utvecklat. Materialet är placerat synligt och det är viktigt att det ser 

inbjudande ut för barnen (Al, Sari & Kahya, 2012). Det är specialdesignat för att 

reflektera begreppsmässiga utmaningar samt att det ska bygga på barnets tidigare 

erfarenheter (Hojnoski, Margulies, Barry, Bose-Deakins, Sumara & Harman, 2008).  

Detta tar även Al et al. (2012) upp och beskriver det som att barn lär sig begrepp genom 

att arbeta med materialet istället för att få direkta instruktioner. Materialets design är 

även utformat på ett sätt att barnet själv kan se och rätta till sina misstag utan 

handledning eller ingripande från läraren (Lillard, 2013). I Signerts (2012) studie om 

Montessoris metod och sinnestränande material beskrivs dessa material som 

omsorgsfullt framställda för att öka fokus mot det tänkta lärandeobjekter och minska 

kaoset som kan uppstå av för många olika intryck. Hennes studie visar även att de 

sinnestränande materialen uppmuntrar till att barnen prövar dem på olika sätt på egen 

hand. Barnen upptäckte själva olika variationsmönster i materialen tills de till sist kom 

fram till det tilltänkta resultatet (Signerts, 2012).  

 

Maria Montessori gjorde flertalet experiment världen över för att ta reda på vilka 

material barn föredrog. Hon började med att ge barnen tillgång till många olika material 

och de material som barnen inte använde togs bort. Genom dessa experiment fick hon 

fram material som valts av barnen och som sedan kom att bli de material som är 

karakteristiska för Montessoripedagogiken (Montessori, 1949).  

 

Hojnoski, et al. (200) menar att estetiskt sett reflekteras möblering och material av 

Maria Montessoris tankar angående enkelhet och minimal distraktion. Undantaget kan 

vara ett fåtal målningar på väggarna men inga kommersiella material, affischer eller 

anslagstavlor. Ett Montessoriklassrum är indelat med hjälp av bokhyllor i områden med 

material som överensstämmer med Montessoripedagogiken. Ett av dessa områden 

handlar om det praktiska livet vilket inkluderar att kunna ta hand om sig själv och 

miljön. Matematik med konkreta material finns också tillgängligt. 
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Ett montessoriklassrum innehåller även kulturdelar med musik, drama och sång. Ett 

annat exempel på vad som finns i dessa områden klassrummet är indelat i är 

språkmaterial. Det finns en tanke bakom hur klassrummet är indelat och det är att det 

ska gynna individuellt arbete samt arbete i smågrupper. Denna rumsdesign ska låta barn 

utvecklas individuellt i alla olika kunskapsområden (Hojnoski, et al. 2008). 

Klassrummen beskrivs som bekväma, tillåter självständighet och ger barn rätt till att 

göra det de vill inom vissa ramar. Maria Montessori beskrev själv sin interiör som enkel 

men graciös (Al. et al, 2012).  

 

Ett samlat begrepp för miljön och materialet som beskrivits ovan är ”den förberedda 

miljön”. Miljön ska vara förberedd för barnen med material som passar deras utveckling 

och utmanar deras lärande. Materialet är även konstruerat på ett sätt som ska förbereda 

barnen på kommande inlärning (Lillard, 1993).  

 

Lillard (2013) menar att en del observatörer upplever att Montessoripedagogiken är 

slapp och formlös medan andra upplever den som stel. Montessoripedagogiken faller 

egentligen mitt emellan dessa påståenden. Den ger frihet inom ramar och ramar med en 

viss frihet. Inom denna struktur som finns med specifika material kan barnen välja fritt 

vad de vill göra och det är detta som gör att montessoripedagogiken kan upplevas 

ostrukturerad. Men inom detta fria val är arbetet i sig självt väldigt strukturerat.  

Lärarna vägleder barnen inom vissa ramar men gör det på ett lekfullt sätt med ett 

speciellt fokus på det bestämda målet som de har i åtanke. På de flesta ”lektioner” sitter 

lärarna vid ett bord eller på en matta på golvet och visar barnen hur de ska använda de 

specifika materialen. Lärarna bestämmer om barnet är redo för nästa steg genom att 

studera hur deras samspel med materialet ser ut och när denne ser att barnet har 

bemästrat det går de vidare till nästa steg. Barnen ges inte möjlighet till att arbeta med 

ett material som lärarna ännu inte visat dem hur det ska användas (a.a.). 

 

Maria Montessori ansåg att lärarna kunde utveckla sin lärarroll i tre steg. Steg ett var att 

läraren skulle visa förståelse och respekt för barnet så att de kände sig viktiga. Steg två 

handlade om att sysselsätta de barn som var oroliga och steg tre handlade om att läraren 

skulle hålla sig i bakgrunden och akta sig för att störa barnet när det intresserat sig för 

något (Signert, 2000). Lärarna som arbetar inom Montessoripedagogiken kallar inte 

lekfullt lärande för lek utan för arbete. Maria Montessori trodde på att i hennes metod 

deltog barnen i sin egen självutveckling och att de tyckte om det arbete som hjälpte dem 

utvecklas (Lillard, 2013). Barnen får ta ansvar för sitt eget arbete och de ska även delta i 

planering och uppläggning av arbetet. De sköter även om det praktiska i förskolan till 

exempel vattnar blommor och krukväxter. Maria Montessori trodde på att det är ordning 

som ger trygghet och därför plockas trasiga samt överflödiga material bort (Hanson, 

1994).  
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Inomhusmiljö och barnsyn ur ett Reggio Emiliaperspektiv 

Reggio Emilia är en pedagogisk inriktning som startade för cirka 50 år sedan i Italien. 

Namnet kommer från den italienska staden Reggio Emilia i vilken Loris Malaguzzi, 

som anses vara grundaren av Reggio Emilia-pedagogiken, var verksam (Vallberg Roth 

& Månsson, 2010). Dahlberg och Lenz Taguchi (2015) skriver att Malaguzzi ofta 

återkom till att förundran, lust och nyfikenhet är viktiga krafter för att nå kunskap. De 

skriver också att Malaguzzi ständigt påpekade att ”Om det inte finns en gnista som 

tänder barnets själ så blir det utan förståelse” och ”Där världar, sätt att vara, idéer, språk 

och uttryck möts – där tänds en eld”.  

 

En viktig aspekt av Reggio Emilia-filosofin är att se barnen som rika på resurser och 

kompetenser och som aktiva deltagare i sin egen inlärning och utveckling (Martin & 

Evaldsson, 2011). Barnen ses som konstruktörer snarare än konsumenter av inlärning 

(Kang, 2007). Reggio Emilia-filosofin lägger stor vikt vid att barnen ska få vara 

delaktiga i beslut och naturligtvis i själva genomförande gällande de tema-arbeten och 

de vardagliga sysslorna som utförs på förskolan. Pedagoger ska under planeringen av 

dessa ta hänsyn till barnens idéer, intressen och aktiviteter (Hočevar, et al, 2013). Till 

stor del överensstämmer detta pedagogiska synsätt med det som uttrycks i den svenska 

läroplanen för förskolan, mer specifikt står det att förskolan ska sträva efter att varje 

barn ” utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation” samt att förskollärare ska ansvara för att ”att alla 

barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 

2010, S.12).  

 

Barnen ska också få möjligheter att fantisera och uttrycka sina upplevelser fritt. Detta 

ska ge barnen möjlighet att skapa individuella attityder om den yttre världen och hur 

man förhåller sig inom den. Genom att låta barnen vara delaktiga vid beslutstaganden 

får barnen känna sig delaktiga i det lokala samhället (Hočevar, et al, 2013).  

 

Inom Reggio Emilia talar man också om att barnen har ”hundra språk” vilket innebär att 

barnen har hundra sätt att uttrycka sig själva (Freeman, 2011). Genom tre olika steg ska 

barnen få möjlighet att utveckla dessa språk; genom att erbjuda barnen kombinationer 

av skiftande material, respektera barnens förmågor samt att ge barnen möjligheter att 

arbeta och lära tillsammans. Dessa steg ska öka barnens möjligheter att utveckla och 

representera sina tankar, idéer och känslor (Kang, 2007).   

 

Utöver lärare och barn finns det enligt Reggio Emilia-filosofin ytterligare en komponent 

som har påverkan i ett klassrum eller på en avdelning, nämligen miljön. Genom att se 

miljön som den tredje pedagogen kan man lägga märke till hur omgivningar bidrar till 

barns lärande (Strong-Wilson & Ellis, 2007). Martin och Evaldsson (2011) lyfter också 

fram den materiella miljön, tillsammans med dokumentation och estetik, som en viktig 

aspekt av Reggio Emilia-filosofin.  
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Reggio Emilia-filosofin lägger stor vikt vid att material ska göras tillgängligt för barnen 

genom låga hyllor och genom att färgsortera till exempel pennor, pärlor, tyg-bitar och 

knappar i genomskinliga burkar. Att burkarna ska vara genomskinliga beror på att de då 

reflekterar ljuset och visar på ett för barnen lockande sätt vilket innehåll burkarna har 

för att utmana barnens kreativitet och fantasi (Strong-Wilson & Ellis, 2007). 

Projektorer, ljusbord och speglar används också för att barnen ska kunna upptäcka både 

sig själva och olika material ur flera perspektiv och vinklingar. Genom att visa material 

på flera sätt, till exempel genom förstoring, breddas barnen syn på olika material (Kang, 

2007).  

 

Att se miljön som en central del av barnens inlärning och tillsammans med barnen 

använda sig av miljön som ett arbetsredskap har visat sig ge barnen respekt och ökat 

intresse för den miljö de befinner sig i. Detta leder även till motsvarande positiva 

effekter för deras syn på den globala miljön (Strong-Wilson & Ellis, 2007). Det går att 

koppla till det som sägs att varje förskola ska sträva efter att alla barn ska ”utveckla sin 

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,…” (Skolverket, 

2011, s.12). 

Miljöns betydelse för barns utveckling 

De Jong (2010) skriver att förskolan är en av de viktigaste platserna där samspelet 

mellan den sociala och den fysiska miljön äger rum. Detta samspel kring miljöer är en 

grund för barns utveckling och lärande. Den fysiska inomhusmiljön kan till exempel 

påverka ett barns utveckling genom rummens storlek och avgränsningar. Dessa 

indikerar hur många barn som kan vara där samtidigt vilket påverkar barnens 

lekgemenskap och deras utveckling av sociala relationer. Att de flesta förskolor i 

Sverige är indelade i avdelningar är också det ett bevis på hur miljön kan påverka. Det 

är vanligt att dela upp barnen på förskolan i grupper som sedan hålls isär och tilldelas en 

varsin plats i byggnaden vilket kallas avdelning eller hemvist. Fördelen med detta är att 

stärka både gruppen och individerna socialt genom att gruppen är rumsligt samlad. 

Nackdelen är att det kan bildas motsättningar och barriärer mellan grupperna. Detta kan 

dock undvikas genom att bland annat låta barnen samlas och arbeta i tvärgrupper eller 

genom gemensamma aktiviteter. De detaljer och material som återfinns i den fysiska 

miljön är en konsekvens, och har genom tiden varit en konsekvens, av synen på barn 

(a.a.). De Jong (2010) menar att den fysiska miljön speglar hur samhället tänker att barn 

är, vad de tycker om att göra, hur de ska uppfostras och hur relationen mellan vuxna och 

barn ska se ut. 

 

Isbell (2012) menar att utformningen av lek- och lärutrymmen i förskolan berikar 

barnens tillvaro genom åldersanpassade, stimulerande och intressanta platser för barnen 

att leka i. Dessa utrymmen ger barnen större möjlighet att påverka leken och leka med 

jämnåriga vilket i sin tur påverkar barnens utveckling och färdigheter. 
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Nordin-Hultman (2004) menar att miljö och material länge varit en central del i 

förskolan. Barn uppfattas och förstår sig själva med hjälp av den miljö som finns 

omkring dem och det pedagogiska materialet i förskolan kan ge barn möjlighet till att 

skapa intressanta aktiviteter. Barnet och omgivningen står i en ömsesidig relation där de 

påverkas av varandra. Barn ses som handlande varelser som är beroende av de ting som 

är runt dem. Finns det rikligt och variationsrikt material på förskolan finns det också 

meningsfulla saker att göra för de barn som är där.  

 

Sammanfattningsvis visar detta att miljön är en del av förskolans didaktiska plan och en 

viktig faktor för barns lärande och utveckling. De som arbetar i förskolan bör utgå från 

de didaktiska valen när de utformar den fysiska miljön.  

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Begreppet barnperspektiv innebär det de vuxna, i det här fallet pedagoger, tror att 

barnen vill eller vad de tror är bra för barnen. Ett barns perspektiv är däremot barnens 

egna uppfattningar och erfarenheter kring sin omvärld och kring sig själva (Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). 

 

Arnér och Tellgren (2006) menar att om man studerar olika fenomen även från barnens 

perspektiv kan det ge en djupare kunskap om dem. Genom att samtala med barn kan vi 

närma oss att förstå deras perspektiv samt få reda på deras egna föreställningar om sina 

liv, hur de ser saker ur sin synvinkel och sina ögon.  

För att förstå barns perspektiv krävs det att kunskapen om det förvärvas på nytt hela 

tiden tillsammans med barnen genom att se dem som viktiga informanter och 

samtalspartners. Om den vuxne visar ett genuint intresse för vad barn samtalar om finns 

det möjlighet till bra och givande samtal där det går att närma sig barns perspektiv 

(Arnér & Tellgren, 2006).  

 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) menar att den vuxne måste ha 

kunskap om barns utveckling i allmänhet och om det specifika barnet för att kunna 

närma sig barns perspektiv. Det måste finnas ett intresse för att lyssna till och observera 

barn samt en vilja att se det barn ser och tolka detta samt en respekt för varje barns 

erfarenheter, kunskap och kompetens. Förutsättningarna för att få en förskolepedagogik 

som har sitt ursprung i barns perspektiv är att den vuxne ställer öppna frågor och på det 

sättet får barn att uttrycka sig. Pedagogen måste också kunna tolka de fysiska och 

verbala uttryck som barn visar för att kunna se barns värld och därefter inkludera barn 

på riktigt (a.a.). Även Lenz Taguchi och Åberg (2005) berör detta och att vara lyhörd 

som pedagog och ta tillvara på de gånger som barn uttrycker sina åsikter om sin vardag 

kan skapa en förskola som bygger på demokrati samt delaktighet där även barnen har 

möjlighet att påverka. I Konventionen om barnets rättigheter (Förenta Nationerna, 2011) 

som är ett viktigt styrdokument för pedagogerna i förskolan berörs begreppen 

deltagande och inflytande i relation till att barnet har rätt till att uttrycka sina åsikter och 

påverka sin egen situation. 
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Sammanfattning av bakgrund 

Bakgrunden har gett en introduktion till de två inriktningarna, Montessori och Reggio 

Emilia, och även en inblick i skillnader mellan barnperspektiv och barns perspektiv. 

Den visar även hur flertalet författare resonerat kring och argumenterat för miljöns 

betydelse för barns lärande och utveckling. Det som saknades i tidigare forskning var 

barns perspektiv på inomhusmiljön, främst inom de två inriktningarna.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska och bidra med ny kunskap om barns inflytande 

över den fysiska inomhusmiljön inom två olika pedagogiska inriktningar. De två valda 

inriktningarna är Reggio Emilia och Montessori. Den tidigare forskning vi läst berör de 

olika inriktningarnas inomhusmiljöer och barns inflytande men vi saknade barns tankar 

och funderingar. Detta uppfattade vi som ett problem och bestämde oss därför för att 

studera vad barn har för tankar kring sin inomhusmiljö och hur dessa tas tillvara inom 

dessa pedagogiska inriktningar.  

 

Frågeställningar 

 

 På vilket sätt har barn inflytande över utformningen av inomhusmiljön i en 

Reggio Emiliaförskola och i en Montessoriförskola? 

 

 Hur ser inomhusmiljön på förskolorna ut ur barnens perspektiv? 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera studiens metodval, genomförande samt vilka 

förberedelser som gjordes innan vår empiri kunde samlas in. Presentationen av metoden 

delas in i följande rubriker; Val av metod, Urval, Genomförande samt Bearbetning.  

 

Val av metod 

När vi valde metod utgick vi från våra frågeställningar hur förskollärare inom 

Montessori och Reggio Emilia arbetar med barns inflytande över den fysiska 

inomhusmiljön samt vilka tankar barnen har om förskolans inomhusmiljö. För att få 

svar på detta behövde vi göra intervjuer med både förskollärare och barn. Vi anser att 

det fattas forskning angående barns tankar om sin miljö inom Montessori och Reggio 

Emilia.  

 

Vi valde att använda oss av intervjuer som metod för att samla in empiri. De 

intervjumetoder vi använde skiljer sig åt beroende på om det var vuxna eller barn som 

vi samtalade med. Vid både intervjuerna med barn och med vuxna valde vi att använda 

oss av ljudupptagning. Genom att spela in samtalen blir datamaterialet mer tillförlitligt 

än vad det skulle bli vid till exempel anteckningar. Dock ska man också ha i åtanke att 

genom att vi bara spelade in ljud och inte filmade kunde vi missa det kroppsspråk barn 

ofta använder sig av (Roos, 2014). Trots detta menar vi att det vore överflödigt att filma 

och att det räckte med att bara spela in ljud vid intervjuerna. 

 

Metod för vuxenintervjuer 

Valet för intervjuerna med förskollärare föll på semi-strukturerade intervjuer där vi 

använder oss av ett frågeschema (Bilaga1). I frågeschemat finns frågor som är baserade 

på vårt syfte och frågeställningar, fem till barnsamtalen och även fem frågor till 

intervjuerna med förskollärarna. Det är breda frågor som uppmuntrar till egen tolkning 

av intervjupersonen. Vi valde att följa den bestämda ordning med frågor som fanns i 

vårt frågeschema för att få en någorlunda struktur över intervjuerna. Bryman (2001) 

menar att semi-strukturerade intervjuer ger intervjupersonen stor frihet när frågorna ska 

besvaras samt att det även kan ställas frågor som inte ingår i frågeschemat för att 

anknyta till något intervjupersonen sagt. Vi ville ha en flexibel typ av intervju med våra 

intervjupersoner och därför kändes denna metod lämplig. Vi använde samma frågor 

med förskolläraren från Reggio Emiliaförskolan som med förskolläraren från 

Montessoriförskolan eftersom vi i analysen vill jämföra deras svar och ta reda på 

likheter samt skillnader.   

 

  



 

10 

 

Metod för barnintervjuer 

Vi valde att göra barnintervjuerna som en rundtur där barnen fick visa oss de lokaler de 

vistas i under sina dagar på förskolan. Vi gjorde detta för att vi ansåg att det skulle bli 

mindre pressat och mer avslappnat för barnen om de fick berätta om sin miljö på 

förskolan genom att i grupp guida oss samtidigt som vi visade ett intresse för något som 

de har mer kunskap om. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att 

barnintervjuer som utförs i grupp kan göra att barnens svar ger nya funderingar och 

frågor hos varandra samt att de blir medvetna om olika sätt att tänka.   

 

De intervjufrågor (bilaga1) som vi använde som stöd under barnintervjuerna var ganska 

vida för att barnen skulle ha lättare att uttrycka sina tankar kring det innehåll samtalet 

skulle handla om (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vi ville alltså inte vara 

för styrande utan vi försökte anpassa oss och ta tillvara på det barnen ville berätta och 

vilka tankar de hade angående förskolemiljön.  

 

Urval 

Det urval vi hade att välja på var begränsat eftersom det finns få förskolor som arbetar 

efter Montessoripedagogiken eller Reggio Emilia filosofin i den kommun studien 

genomfördes. Vi skickade förfrågningar till ett flertal förskolor men det var endast två 

som var intresserade av att delta i studien. Det resulterade i att en förskola från varje 

inriktning deltog i vår studie. Vi intervjuade en förskollärare på vardera förskola. I 

barnsamtalen deltog tre barn på Reggio Emiliaförskolan och två barn på 

Montessoriförskolan. Valet av barn överlät vi till förskolan där personalen fick välja ut 

de barn som de ansåg vara lämpliga för att delta i samtalen. Två av barnen som deltog 

på Reggio Emilia förskolan var födda 2011 och det tredje var född 2010. På 

Montessoriförskolan var de deltagande barnen födda 2010. Vi har inte skrivit ut några 

namn utan benämner deltagarna som förskollärare och barn (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Genomförande 

För att komma i kontakt med förskolor som arbetade inom våra valda inriktningar 

krävdes det att vi gjorde sökningar på Google. Vi fick fram ett antal förskolor från varje 

inriktning och skickade ut vårt informationsbrev (bilaga2) där vi presenterade studiens 

syfte samt att vi planerade att göra intervjuer med barn och personal på förskolan. I 

informationsbrevet kunde de även läsa att barns, pedagogers och förskolors namn skulle 

avidentifieras i studien. Vi informerade även dem om hur lång tid vi uppskattade att 

intervjuerna skulle ta för att de lättare och i god tid skulle kunna planera när det var 

lämpligast för oss att utföra intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011). Vi valde att skicka 

informationsbrevet till biträdande förskolechefer i första hand och vi avvaktade sedan 

några dagar innan vi hörde av oss igen för att få en bekräftelse angående deltagande. 

När vi inte fick något svar angående detta bestämde vi oss för att kontakta förskolorna 

på telefon för att bekräfta att de blivit tilldelade informationsbrevet från biträdande 

cheferna. Vi fick svar från två förskolor om att de kunde tänka sig att delta i vår studie.  
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När vi bestämt tid och datum för intervjuerna skickade vi ut tillståndsblanketter 

(bilaga3) till förskolorna som de sedan fick lämna ut till vårdnadshavarna till de barn 

som skulle intervjuas. Genom att läsa tillståndsblanketten blev vårdnadshavarna 

informerade om syftet med arbetet, att vi använde ljudinspelning samt att deras barns 

namn inte kommer skrivas ut i resultatet. De blev även upplysta om att de senare kunde 

läsa vår färdiga studie på http://www.diva-portal.org. På tillståndsblanketten stod det 

också att deras barn när som helst under processen kunde välja att avbryta sitt 

deltagande och de blev även informerade om att all ljudinspelning skulle behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

På Montessoriförskolan gjordes barnintervjuerna först men de gjordes med en 

förskollärare närvarande för barnen hade blivit lovade att läraren skulle vara med under 

rundturen. Vi accepterade detta eftersom vi ville att barnen skulle känna sig bekväma i 

situationen. Förskolan hade valt tidpunkten för intervjuerna och ville att vi skulle 

infinna oss på förskolan på eftermiddagen när de andra barnen gick ut vilket gjorde att 

det blev lugnt och endast de barn som vi hade tillstånd att spela in hördes. Innan vi 

började vår ljudinspelning frågade vi barnen om tillåtelse att spela in under tiden de 

visade oss runt, vilket de gick med på.  

 

Under rundturen i förskolans lokaler fick barnen visa olika material som de använde 

under sin vistelse där. När vi kände att det passade flikade vi in med frågor angående 

deras tankar om den fysiska inomhusmiljön. Rundturen/barnintervjun tog ungefär 35 

minuter. Intervjun med förskolläraren utfördes på ett mer strukturerat sätt där vi satt ner 

i personalrummet och ställde intervjufrågorna i en bestämd ordning. Eftersom 

förskolläraren även var med under rundturen fick vi en del information även där som 

gick att använda resultatet. Denna intervju tog ungefär 15minuter men vi fick även en 

kort rundtur på småbarnsavdelningen efteråt vilket ledde till att det blev cirka 10 

minuter extra inspelning. Sammanlagt fick vi en inspelning på 61 minuter från 

Montessoriförskolan.  

 

På Reggio Emiliaförskolan började vi med att intervjua förskolläraren. Vi satt oss 

tillsammans i ett av förskolans samtalsrum och ställde våra frågor i samma bestämda 

ordning som vi gjorde på Montessoriförskolan. Detta tog ungefär 10 minuter. Sedan 

visade förskolläraren oss runt på avdelningen och berättade lite om vad de gjorde i vilka 

rum och hur pedagogerna tänkt när de utformat inomhusmiljön. Efter det gick 

förskollärarna ut med de barn som inte hade påskriva tillståndsblanketter och vi fick 

stanna inne med de tre barn som skulle delta i vår intervju. Vi började med att förklara 

för barnen vad vi skulle göra och nämnde några av våra intervjufrågor så barnen skulle 

få lite förståelse kring vad vi ville veta. Barnen började sedan med att visa vilka rum de 

tyckte bäst om att vara i, sedan de rum som de inte alltid fick vara i utan en pedagog och 

till sist de rum som inte blivit visade innan. Intervjuerna med barnen tog ungefär 15 

minuter. Sammanlagt blev inspelningen från Reggio Emiliaförskolan 32 minuter. 

 

http://www.diva-portal.org/
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Bearbetning och analys 

För att bearbeta vårt insamlade material började vi med att göra en utskrift av 

ljudupptagningarna och markerade det vi tyckte var mest relevant utifrån våra frågor. Vi 

delade upp arbetet genom att skriva ut en ljudupptagning var. Efter detta gjorde vi en 

jämförelse och tog ut de likheter och skillnader som vi kunde se utifrån de svar vi fick 

under intervjuerna på Montessoriförskolan och Reggio Emiliaförskolan. Enligt Bryman 

(2001) kallas detta för kodning och det används för att på ett systematiskt sätt 

organisera och sammanställa data. I närmare bemärkelse kan vår bearbetning kallas för 

öppen kodning eftersom vi jämförde, kategoriserade och formulerade om för att få fram 

olika teman.  

 

Eftersom vi ansåg att det fattades forskning om barns tankar kring inomhusmiljön valde 

vi att använda oss av barnperspektiv och barns perspektiv som tolkningsverktyg. Vi 

försökte erlägga det direkt vid bearbetningen för att analysen sedan skulle bli enklare. 

Vi var medvetna om att barns perspektiv inte är något som man med säkerhet kan ta 

utan det är alltid den vuxne som tolkar vad barnen säger och gör. Men det vi kunde göra 

var att låta barnens röster höras istället för att bara låta vuxnas uppfattning om barn 

höras (Roos, 2014). 
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Resultat  
Under detta avsnitt kommer vi presentera de resultat vi fått fram genom de intervjuer 

som gjordes med barn och förskollärare på Reggio Emilia och Montessoriförskolorna. 

Resultaten har kategoriserats utifrån vårt syfte och frågeställningar. Kategorierna som 

framkom efter analysarbetet är Barnens miljö, Barnens tankar om inomhusmiljön, 

Förändra inomhusmiljön och barns inflytande över detta samt Metoder för att ta tillvara 

på barnens intressen.  

  

Barnens miljö 

På båda förskolorna framkom att tillgänglighet är ett viktigt begrepp när det kommer till 

den fysiska inomhusmiljön. Materialet är placerat på låga hyllor för att barnen själva ska 

kunna plocka fram och ställa undan material utan att behöva fråga om hjälp av en 

pedagog. Förskolläraren på Montessoriförskolan uttryckte detta som att det skulle vara 

en trygghet för barnen samt skapa självförtroende och självkänsla till att våga göra saker 

och våga röra sig i rummen på förskolan.  

  

Miljön har betydelse kan jag säga för den är ju tillrättalagd så att barnen ska se 

att det är deras miljö – (Förskollärare på Montessoriförskolan) 

  

På Montessoriförskolan ses barnen som de aktiva vilket betyder att det är barnen som 

arbetar och även väljer vad de vill arbeta med. Förskolläraren på Montessoriförskolan 

berättade att även de allra yngsta barnen hade en miljö anpassad efter dem där de själva 

bland annat skulle få möjlighet att duka fram sin egen tallrik till lunch. Även allt 

material fanns på deras nivå på låga hyllor. Förskolläraren uttryckte även att det inte var 

bra arbetsmiljö för henne med låga hyllor och bord men miljön ska vara tillrättalagd för 

barnen som är på förskolan. 

  

Förskolläraren på Reggio Emiliaförskolan lyfte fram vikten av att barnen själva ska 

kunna sysselsätta sig och det ska finnas material som intresserar barnen. Detta material 

ska barnen ha mer eller mindre fri tillgång till för att själva kunna utforska och utveckla 

en förståelse för på vilka sätt ett material kan användas vilket nedanstående citat visar 

på. 

  

Det finns mycket olika saker och material där barnen vet själv att de kan gå och 

plocka fram när de vill och skapa. De behöver inte fråga en vuxen – 

(Förskollärare på Reggio Emiliaförskolan) 

  

Att tillvarata barnens tidigare erfarenheter verkar vara viktigt på Montessoriförskolan. 

Förskolläraren vi intervjuade uttryckte att föräldrakontakten var viktig för att få reda på 

vad som intresserade barnen. De hade även med detta i inredningen på ett intressant sätt 

genom att barnen fick ta med sig sand från ställen där de varit på semester. Dessa 

sandburkar sattes sedan upp på väggen med en etikett där resmålets namn stod.  
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Detta tolkar vi som att de vill tydliggöra att miljön är för barnen och att det bidrar till att 

barnen känner trygghet på förskolan eftersom förskolan tillvaratagit de erfarenheter de 

har skaffat sig utanför förskolan.  

 

På Reggio Emiliaförskolan började barnen med att visa oss deras pärmar med 

erfarenheter från förskolan. Pärmarna bestod av bilder och teckningar som visade deras 

tid på förskolan. När de fick frågan om vad de tycker om att göra på förskolan 

bläddrade de i pärmarna och berättade utifrån bilderna vilka aktiviteter de tyckte var 

roliga. Barnens pärmar var placerade på låga hyllor för att barnen själva skulle kunna 

titta i dem och se tillbaka på sina tidigare erfarenheter. Barnen benämnde pärmarna som 

deras saga vilket vi tolkar som att de här pärmarna i likhet med sanden på 

Montessoriförskolan inger trygghet hos barnen. 

  

Barnens tankar om inomhusmiljön 

På Reggio Emilia och Montessoriförskolan uttryckte barnen vad de upplevde som roligt 

i miljön och vilka material som tilltalade dem. Ett av barnen på Montessori visade ett 

genuint intresse för klockan och dess funktioner. Barnet hade själv tillverkat en klocka i 

papp som barnet gärna visade för oss trots att förskolläraren försökte rikta barnets 

uppmärksamhet till att visa fler material.  De barn som visade oss runt på Reggio 

Emiliaförskolan var också de väldigt måna om att visa sina intressen men de visade 

däremot inte något specifikt material utan lät oss se vilka rum de spenderade mest tid i. 

Här nedan visas några citat på hur barnen uttryckte sig. 

  

Jag tycker att det kulaste är att titta på klockan och blllblll (snurrar på visarna) – 

(Barn på Montessoriförskolan) 

Här tycker jag om att vara…här kan man bygga med lego och jag brukar bygga 

den här (visar i en bok) – (Barn på Reggio Emiliaförskolan) 

  

Detta var sekvenser från förskolorna där barnen tydligt visar vilka material i 

inomhusmiljön som intresserar dem. Barnen på Reggio Emiliaförskolan visade mest 

material som används vid skapande verksamhet. De visade flera av de olika bygg- och 

konstruktionshörnorna i första hand medan barnen på Montessoriförskolan visade störst 

intresse för djur och olika världsdelar. Barnen på Reggio Emiliaförskolan uttryckte även 

vilka regler som verkade gälla vid förskolan. De sa bland annat att de inte fick förstöra 

någon annans skapelse. Även på Montessoriförskolan hade de regler om att det inte var 

tillåtet att förstöra någon annans arbete. 

 

Barnen på Reggio Emiliaförskolan uttryckte i flera av rummen vad som inte var tillåtet i 

dem. De fick inte stå/sitta i fönstren eller på hyllor, sätta i CD-skivor själva, starta 

datorn utan en vuxen samt inte slänga ut pärlor eller annat material på golvet och de fick 

inte heller gå in i personalens kapprum. Ett av barnen på Montessoriförskolan berättade 

att de bara fick gå in i personalrummet i sällskap av en vuxen, de fick inte störa sina 

kompisar när de arbetade, de fick inte springa inomhus och inte slå varandra. 

  



 

15 

 

Vi frågade barnen på Reggio Emiliaförskolan om vem som bestämmer på förskolan, hur 

det ska se ut och vilka leksaker som ska finnas. De svarade att det är fröknarna som 

bestämmer och sätter regler kring hur de ska förhålla sig i inomhusmiljön. 

  

Det är fröknarna som bestämmer att alla leksaker nästan i hela världen ska 

finnas här – (Barn på Reggio Emiliaförskolan) 

  

Detta tolkar vi som att barnen upplever att de har tillgång till mycket material när de är 

på förskolan men att det är pedagogerna som avgör vilka material som finns där. 

  

Förändra inomhusmiljön och barns inflytande över detta 

Förskolläraren på Montessoriförskolan berättade i intervjun att de inte ändrar på själva 

strukturen och möbleringen i lokalerna men att de gärna flyttar, lyfter fram och tar bort 

material beroende på vilka barn som finns i barngruppen. Förskolläraren menade att det 

som var tillgängligt för barnen ändrades utifrån de barn som fanns på förskolan och de 

intressen de har. På Montessoriförskolan hade de även mer material framme på våren än 

på hösten för att lättare se vilket material barnen intresserar sig för när de är nya på 

förskolan. Förskolläraren uttryckte det inte som att barnen hade inflytande över 

möblering och förändring av den fysiska inomhusmiljön. De kunde ändra om tillfälligt 

genom att till exempel flytta en soffa och stolar för att kunna spela upp teater för 

varandra men då skulle barnen även ställa tillbaka de flyttade möblerna efteråt.  

 

På Reggio Emiliaförskolan uttryckte förskolläraren att de har en grundstomme som 

miljön är uppbyggd kring. Dessa utrymmen är i första hand ateljéer och bygg-hörnor 

eftersom det är något som de ständigt vill erbjuda barnen då de anser att kärnan med 

deras förskoleverksamhet är skapande och att dessa utrymmen behövs för att ge barnen 

möjligheter till skapande. I dessa utrymmen framhöll förskolläraren att de hade rikt med 

material för att uppmuntra och utmana barnen i deras skapande. Möbleringar i övrigt sa 

förskolläraren att de ser över och eventuellt ändrar om de märker att det inte passar 

barnen. De förändrar också genom att tillföra och plocka bort material efter barnens 

intressen, ser de till exempel att barnen leker hund så försöker de se till att det finns ett 

koppel till hunden och liknande. Överlag uttryckte förskolläraren det som att det är 

pedagogerna som ändrar i miljön men eftersom de utgår från vad barnen gör och deras 

intressen och genom att de hela tiden försöker lyssna in vad barnen vill ändra eller 

tillföra i miljön så kan man säga att barnen ändå har ett inflytande över utformningen av 

inomhusmiljön.  

 

Metoder för att ta tillvara på barnens intressen 

Förskolläraren på Reggio Emiliaförskolan berättar i intervjun att de använder sig av 

intervjuer i grupp samt enskilt där de pratar och reflekterar tillsammans med barnen. De 

tar hjälp av barnen för att vidareutveckla pågående projekt. De arbetade just nu med ett 

projekt om bockarna Bruse och märkte att barnen var väldigt intresserade av trollet. 

Barnen ville bygga en bro till trollet och genom reflektion tillsammans med dem kom 

de fram till att det behövdes vatten under bron och gräs på andra sidan. 
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Utöver intervjuer och reflektion använder de även observation som metod för att se vad 

barnen intresserar sig för. Under intervjun nämnde även förskolläraren dokumentation 

som ett sätt att se barnens intressen och ta tillvara på dem. 

  

De kanske är jätteintresserade av, de här yngsta barnen, att krypa ner och 

gömma sig i kartonger, då kanske vi tar in kartonger. Kanske leker mycket 

gubben i lådan och så, sånna. Så man får lyssna in på vad är det nu som är 

aktuellt då – (Förskollärare Reggio Emiliaförskolan) 

  

Detta tolkar vi som att de håller sig uppdaterade och förstår att barnens intressen ändras 

och utvecklas över tid. Förskolläraren uttryckte även att de diskuterar begreppen 

delaktighet och inflytande i arbetslaget. 

  

På Montessoriförskolan berör förskolläraren inte begreppet observation men vi kunde se 

att det satt dokumentationer på väggarna vilket vi tolkar vara ett sätt att se vad barnen 

intresserat sig för. Förskolläraren tog upp föräldrarna som viktiga informationskällor när 

det gällde att ta reda på barnens intressen. 

  

Vi säger åt föräldrarna ni får jättegärna ta med om det är någon speciell bok som 

de är intresserade av eller om det är nånting speciellt så får de ta med sig det. 

Ibland så skickar de mail med någonting som dom gjort hemma eller som ger 

som en ledtråd till oss och så där – (Förskollärare på Montessoriförskolan) 

  

Från intervjun med förskolläraren på Montessoriförskolan upplever vi att de verkligen 

försöker hålla god föräldrakontakt för att på så sätt kunna bygga vidare på barnens 

tidigare erfarenheter och intressen. 

 

Kommentarer till resultaten 
Det tolkningsverktyg som analysen tolkats utifrån är barnperspektiv och barns 

perspektiv. Att ha ett barnperspektiv innebär att man utgår från sina egna föreställningar 

om vad som är bäst för barnen medan barns perspektiv innebär att man försöker tolka 

och förstå det barnen uttrycker (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011).  

 

Utifrån de intervjuer som vi gjort med förskollärarna kunde vi se både likheter och 

skillnader mellan arbetssätten inom de olika inriktningarna. På Montessoriförskolan 

tolkar vi det som att de arbetar utifrån ett barnperspektiv eftersom vi upplever att 

barnens tankar och funderingar inte används för att utforma miljön. Däremot tar de hjälp 

av föräldrarna för att ta reda på vad barnen tycker om för tillfället. Vi anser att detta är 

de vuxnas perspektiv på barn och att barnen själva inte är delaktiga i förskolans 

utformning av miljön samt aktiviteter. I tidigare forskning kan vi dock se att Maria 

Montessori utgick från barnens behov och tankar när hon utformade miljön och det 

material som finns i den. Man bör ha i åtanke att barns behov och intressen kan ha 

förändrats sedan Montessori utförde sina observationer och att det därför behövs 

uppdateras.  
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På Reggio Emiliaförskolan ser vi istället att de arbetar utifrån barnens perspektiv genom 

att ta hänsyn till barnens idéer och förslag för att utveckla verksamheten. De gjorde 

detta genom intervjuer och reflektioner tillsammans med barnen. De diskuterade 

begreppen delaktighet och inflytande vilket visar att de anser att barnens inflytande är 

en viktig del av verksamheten och utvecklingen av den.  

 

Vi tolkar det som att båda förskolorna arbetade med att lyfta fram barnens tidigare 

erfarenheter men med olika metoder. Vi såg dock att båda metoderna skapade trygghet 

hos barnen när de tillbringar tid på förskolan. Barnen på båda förskolorna uttryckte detta 

genom att själva visa och berätta om de minnen de har kring dessa erfarenheter. Vi tror 

att genom bland annat använda sig av sand som barnen kan berätta sina minnen utifrån 

kan göra att förskollärarna och barngruppen kan lära känna varandra bättre. De pärmar 

som de använde sig av på Reggio Emiliaförskolan utgör samma syfte som sanden och 

kan leda till att barnen känner sig delaktiga i gruppen samt tryggare i förskolans miljö.  

 

Vi kunde se likheter i möbleringen och val av möbler även fast deras synsätt skiljer sig 

en del. Båda förskolorna använde sig av barnvänliga hyllor där barnen själva kunde ta 

fram och ställa undan material. Men materialmässigt skiljde det sig genom att de på 

Reggio Emiliaförskolan till största del använde skapande material medan de på 

Montessoriförskolan erbjuder material med ett tydligare syfte. Vi kunde även se detta på 

hur barnen uttryckte sina tankar om materialet under intervjuerna. Till exempel visade 

barnen på Reggio Emiliaförskolan vad de byggt med lego alltså vad de skapat med lego 

som material. På Montessoriförskolan visade barnen däremot stort intresse för klockan 

och hur tiden förändras, alltså en del av matematik.  

 

De regler som finns på förskolan är relativt lika och barnen på båda förskolorna är 

medvetna om vilka regler som gäller. Den regel som var starkast hos barnen var att man 

inte får förstöra någon annans arbete eller skapelse. Regeln kring att springa inomhus 

hanterades olika på förskolorna. På Montessoriförskolan var det förbjudet att springa 

inomhus medan de på Reggio Emiliaförskolan försökte hitta alternativa rum där 

springlek kunde utföras men de uppmuntrade barnen till att ta med leken ut istället.  

 

Vi upplever att de arbetar olika med barns inflytande över inomhusmiljön och troligtvis 

beror det på de olika inriktningarna men även att de använder olika perspektiv när de tar 

reda på barnens intressen. Eftersom båda inriktningarna har relativt tydliga riktlinjer för 

miljöns utformning måste det finnas en förståelse för att barnen inte kan påverka miljön 

i så stor utsträckning eftersom syftet med förskolornas valda inriktningar skulle kunna 

försvinna.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer vi diskutera den metod vi valt för denna studie samt hur den 

passade till det tilltänkta syftet och frågeställningarna. Vi kommer även diskutera de 

resultat som vi presenterat i relation till tidigare forskning och avslutningsvis kommer 

ett avsnitt om förslag till vidare forskning inom denna studies forskningsområde.  

 

Metoddiskussion 

Metoden vi använde oss av var intervjuer vilket vi ansåg passade för det valda syftet. Vi 

valde att utföra intervjuerna med vuxna och barn på olika sätt för att vi ansåg att det 

skulle underlätta och vara bekvämare för deltagarna. Vi lade märke till att 

intervjumetoden för barn inte passade alla barn eftersom ett av barnen ganska tydligt 

visade att situationen var obekväm genom att inte vilja prata. Detta fick vi bara 

acceptera men vi försökte ställa frågor och barnet svarade då med kroppsspråk. På 

Montessoriförskolan deltog en vuxen i barnsamtalen vilket vi också tror påverkade hur 

barnen uppfattade situationen. Det är lätt att som vuxen ta över och inte låta barnen 

berätta ur sitt perspektiv. Detta upplevde vi vid rundturen på Montessoriförskolan och 

det var därför svårt att veta vad barnen egentligen tänkte. 

 

På Reggio Emiliaförskolan fick vi däremot stanna inomhus själva med de barn som 

deltog i intervjun medan de andra barnen och pedagogerna gick ut. Det resulterade i att 

barnen bekvämt kunde uttrycka sina tankar om miljön utan en pedagog som begränsade 

dem. 

  

Vi lämnade barnfrågorna öppna och ställde dem när tillfälle gavs under rundturen. Vissa 

av frågorna besvarade barnen utan att vi behövde fråga. Frågorna var endast riktlinjer 

under barnintervjuerna men vår tanke med rundturen var egentligen att barnen själva 

skulle berätta om inomhusmiljön på förskolan. Rundturen var överlag ett bra sätt att 

genomföra intervjuer med barn men det kan ju som vi skrivit om ovan också ha 

negativa effekter och vi anser att det bästa är att genomföra en rundtur med endast barn 

utan någon pedagog närvarande.  

 

Intervjufrågorna till förskollärarna var däremot semi-strukturerade och vi följde en viss 

ordning när vi ställde dem (Bryman, 2001). Detta upplevde vi var det bästa sättet 

eftersom vi valt frågor som bygger på varandra, vilket i sin tur gjorde att deras svar blev 

sammanhängade och lättare att analysera. 

 

Vi upplever även att det hade varit intressant att göra en etnografisk studie med 

deltagande observation för att finna svar på frågeställningarna. Det hade troligtvis gett 

en större förståelse för hur deltagarna agerar i miljön samt hur gruppens kultur ser ut och 

människors beteende inom den kulturen (Bryman, 2001). Det hade gett oss en mer 

vardaglig bild av förskolorna och deras arbete i allmänhet kring barns inflytande. Vi 

anser däremot att det hade varit svårt att få reda på de specifika tankarna pedagoger och 

barn har kring inomhusmiljön.  
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Urvalsmässigt hade det gett bredare och pålitligare svar om det gjorts intervjuer på fler 

förskolor men på grund av lågt deltagande fick vi tyvärr endast en förskola inom varje 

inriktning. Även tillståndsblanketterna begränsade antalet deltagare på förskolorna och 

om fler intervjuer gjorts med barn hade undersökningen eventuellt blivit pålitligare och 

resultatet annorlunda. Det förskollärarna och barnen berättade för oss på förskolorna 

kunde vi dock koppla till det vi läst om inriktningarna och det vi skrivit om i tidigare 

forskning. Vi anser också att vi fick tillräckligt med data för att svara på våra 

frågeställningar eftersom intervjuerna gjordes med både barn och förskollärare.  

 

Resultatdiskussion 

I våra resultat såg vi att tillgänglighet av material var en central del av verksamheten på 

båda förskolorna. De lade stor vikt vid att materialet skulle vara placerat synligt för 

barnen och de möbler som fanns var anpassade efter barnens storlek. Detta såg vi även 

under rundturerna med barnen eftersom de enkelt kunde visa och plocka fram de 

material som intresserade dem. Både Al et al. (2012) som skriver om 

Montessoripedagogiken och Strong-Wilson och Ellis (2007) som skriver om Reggio 

Emiliafilosofin menar att detta är typiska kännetecken inom inriktningarna.  

 

På Reggio Emiliaförskolan lyfte förskolläraren även fram tillgänglighet som en 

grundpelare för att kunna erbjuda barnen möjlighet till skapande och konstruktion. 

Enligt Freeman (2011) ska barn inom Reggio Emiliafilosofin erbjudas möjlighet att 

uttrycka sig genom de hundra språken som är ett annat typiskt kännetecken för filosofin. 

Det uppfattar vi att barnen på Reggio Emiliaförskolan erbjuds genom att bland annat ha 

tillgång till material för skapande och konstruktion. 

 

Det framkom även att barnen på båda förskolorna sågs som aktiva och de skulle själva 

kunna sysselsätta sig samt känna sig trygga i miljön. Nordin-Hultman (2004) tar upp att 

barn behöver känna meningsfullhet för att hitta intressanta aktiviteter på förskolan och 

det gör de om det finns rikligt och variationsrikt material tillgängligt. På Reggio 

Emiliaförskolan kunde vi ur barnens perspektiv se att de upplevde ”att de hade nästan 

alla leksaker i hela världen på förskolan” men att de även tyckte att det var pedagogerna 

som bestämde vilket material som erbjöds. Förskolläraren på Reggio Emiliaförskolan 

berättade däremot att de arbetade aktivt med barns inflytande och att barnen skulle vara 

delaktiga i planeringen av verksamheten. De använde flertalet metoder för att se barnens 

intressen och på så vis inkludera dem i beslutsfattanden gällande bland annat de 

material som ska finnas på förskolan. Vi anser att barnen själva inte förstod att de var 

delaktiga i vilka beslut som togs och att pedagogerna behöver tydliggöra för barnen på 

vilka sätt de påverkar beslut i verksamheten. Att barnen är delaktiga i beslut och 

planering är en grund för att barnens ska ha möjlighet att utvecklas till självständiga 

människor som både kan och har en vilja till att vara med och påverka sin omgivning. 

Det är också viktigt för att kunna skapa relationer till barn och vuxna (Arnér, 2009).  
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Hočevar et al. (2013) lyfter fram att en viktig aspekt av Reggio Emiliafilosofin är att 

barnen ska vara delaktiga och att förskollärare ska ta tillvara på barns intressen, tankar 

och idéer. Även Hanson (1994) skriver att barn inom Montessoripedagogiken ska vara 

delaktiga i planeringen och uppläggningen av arbetet i förskolan. Detta var något som vi 

inte tyckte oss se eller bli informerade om under intervjuerna på Montessoriförskolan.  

 

Nordin-Hultman (2004) skriver om att miljön påverkar hur barnen uppfattas av andra 

och förstår sig själva. Detta kopplar vi till de rundturer vi fick av barnen där de ombads 

visa vad de tyckte om på förskolan. De visade sina intressen utifrån det material som 

finns på förskolan eftersom det var den miljön vi befann oss i. Barnen kan då ha 

uppfattat sig själva som förskolebarn och utifrån det visat vad de uppfattar att 

förskolebarn tycker om. Hade barnen befunnit sig i en annan miljö till exempel sin 

hemmiljö kan barnen mycket möjligt visat andra intressen.  

 

Barnen på förskolorna visade kunskap kring de regler som fanns på förskolorna 

angående inomhusmiljön. Regler inom de olika inriktningarna var inte synligt i tidigare 

forskning vilket kan bero på flera faktorer till exempel att det inte ansetts nog intressant 

eller att det är för specifikt och ser olika ut både inom länder och på olika förskolor. Vi 

anser att reglerna som barnen vi intervjuade uttryckte stämmer överens med den 

svenska förskolans tradition. En regel som vi upplevde var tydlig på 

Montessoriförskolan var att var sak hade sin plats och att barnen fick ändra i miljön men 

bara tillfälligt. De möbler och material som flyttats skulle efter leken ställas tillbaka. 

Hanson (1994) skriver om Maria Montessoris tankar om att ordning skapar trygghet hos 

barnen. Vi upplever att det kan vara trygghet de försöker inge hos barnen när de håller 

hårt på de regler som gäller miljön och dess utformning.  

 

På båda förskolorna använde de sig av en fast struktur i möbleringen som inte barnen 

hade inflytande över. De arbetade däremot olika med hur stort och på vilket sätt barnen 

hade inflytande över övriga delar av inomhusmiljöns utformning. Både på Montessori 

och Reggio Emiliaförskolan plockade de bort och ställde fram material beroende på 

vilka barn som fanns i barngruppen samt hur barnens förståelse för materialet 

utvecklades. Här kunde vi se att förskolorna arbetade relativt lika trots att vi tidigare 

konstaterat att en av förskolorna använde barns perspektiv och den andra 

barnperspektiv.  

 

Att barnen skulle känna trygghet i miljön var också en viktig aspekt vid båda 

förskolorna. Det visade sig i möblering och placering av material men även kring att ta 

tillvara på barns tidigare erfarenheter. Detta var inte heller något vi kunde läsa om i 

tidigare forskning om Reggio Emilia och Montessori men det verkade ändå viktigt att ta 

tillvara på barnens tidigare erfarenheter för de som arbetade inom de olika 

inriktningarna. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) skriver att ha 

respekt för barns tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser är ett krav för att 

pedagoger ska kunna närma sig barns perspektiv.  
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Avslutande reflektion 

Isbell (2012), Nordin-Hultman (2004) och De Jong (2010) beskriver betydelsen av 

miljöns utformning för barns utveckling som viktig och att den både kan hjälpa och 

stjälpa barn. Vi har sett att förskolorna vi besökte försöker göra barn delaktiga i miljöns 

utformning men med olika metoder som har gett olika resultat. Detta beror troligtvis på 

den grundsyn som finns inom de olika inriktningarna. Förskollärarnas förhållningssätt 

och de perspektiv de arbetar utifrån har också betydelse för vilka möjligheter barn har 

till inflytande. Eftersom syftet med studien var att undersöka vilka tankar barnen hade 

om inomhusmiljön på förskolan kunde vi med hjälp av intervjuerna se att de uttryckte 

en del tankar om miljön men de verkade inte medvetna om att de kunde påverka 

utformningen. Detta är något pedagogerna på förskolorna bör arbeta vidare med och 

lägga fokus på att uppmärksamma och förklara för barnen att de är medskapare av 

inomhusmiljön.  

 

Förslag till vidare forskning 

Efter vår undersökning kände vi att det skulle vara intressant att göra en liknande studie 

gällande utomhusmiljön. Förskollärarna vi intervjuade ville gärna visa utomhusmiljön 

eftersom de ansåg att även den var en viktig del i barns utveckling. Det finns alltså ett 

intresse från förskolorna att detta undersöks. Övriga förslag till vidare forskning kan 

vara att jämföra andra inriktningar eller förskolor som inte har någon utsatt inriktning. 

Vi upplever att det fortfarande saknas mycket forskning kring barns perspektiv på 

miljön och därför anser vi att det är viktigt att undersöka detta vidare genom att samtala 

med barn. Den metod som användes vid barnintervjuerna var ett bra sätt att närma sig 

barnens perspektiv och det är en metod som borde utvecklas vidare inom fler områden.  
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Bilaga 1 
 

Frågeschema/Intervjufrågor 

 

Barn 

 Vad tycker ni om att göra inomhus? 

 

 Vad får ni/får ni inte göra i lokalerna? 

 

 Brukar ni möblera om på förskolan? 

 

 Vem bestämmer hur det ska se ut på förskolan? 

 

Förskollärare 

 Hur kommer det sig att du/ni valde att arbete på en förskola med Reggio 

Emilia/Montessori-inriktning? 

 

 Vilken betydelse har inomhusmiljön inom Reggio Emilia/Montessori? 

 

 Hur ofta förändrar ni inomhusmiljön? 

 

 Arbetar ni med barns inflytande när det gäller den fysiska inomhusmiljön?  

- Hur? 

- Anser ni att det är viktigt? 

 

 Vilka metoder använder ni för att hitta det som intresserar barnen?  
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Johanna Söderstedt och Julia Hrisanfov och läser till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle. Vi ska skriva examensarbete och har valt att skriva om hur arbetet 

med barns inflytande över inomhusmiljön påverkas av olika pedagogiska inriktningar. 

De inriktningar vi valt att studera är Montessori samt Reggio Emilia.   

Vi planerar att genomföra intervjuer med förskollärare och barnskötare och dessa 

kommer ske som ett samtal där pedagogerna får berätta om sitt arbete kring barns 

inflytande. Vi planerar att denna intervju tar ca 30minuter. För att få med barnens 

perspektiv vill vi även samtala med barn. Dessa samtal vill vi genomföra som en 

rundtur där barnen får visa lokalerna på förskolan och vi ställer frågor till dem under 

tiden. Vi uppskattar att denna rundtur tar c:a 20minuter.  

Intervjuerna spelas in med ljudupptagning och kommer att analyseras för att sedan 

resultera i ett examensarbete. Av etiska skäl kommer barns, pedagogers och förskolans 

namn att avidentifieras i arbetet. Barnens vårdnadshavare behöver ge tillstånd för att 

deras barn ska få delta i intervjuerna. Detta sker via tillståndsblanketter där vi förklarar 

arbetets syfte samt hur det inspelade materialet kommer användas.  

Vi kommer att kontakta Er igen angående om ni vill deltaga eller inte men har ni frågor 

eller funderingar under tiden kontakta oss gärna på: 

 

Johanna Söderstedt: xxxxxxxxxxxx 

Julia Hrisanfov: xxxxxxxxxxxx 

Vår handledares kontaktuppgifter: xxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 3 
 

Tillståndsblankett 

 

Till vårdnadshavare! 

Vi heter Johanna Söderstedt och Julia Hrisanfov och studerar till förskollärare vid 

högskolan i Gävle. Under hösten kommer vi att skriva ett examensarbete med syftet att 

se hur förskollärare och barnskötare arbetar med barns inflytande gällande 

inomhusmiljön.  

 

Vi planerar att intervjua både förskollärare, barnskötare och barn. Intervjuerna med barn 

kommer ske på sådant sätt att barnen får ta med oss på en rundtur och visa upp hur 

lokalerna ser ut och berätta lite om vad de gör i de olika lokalerna.  

 

Intervjuerna spelas in med hjälp av ljudupptagning och vi kommer endast att göra 

inspelningar med de barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta. Eftersom det är 

frivilligt att delta kan de barn som fått tillstånd att vara med när som helst under 

processen välja att avsluta sitt deltagande utan förklaring. Barnens namn kommer att 

avidentifieras i rapporten och det inspelade materialet behandlas konfidentiellt. Insamlat 

material kommer endast användas till detta arbete. Det färdiga arbetet kommer att kunna 

läsas på http://www.diva-portal.org.  

 

Vid frågor kan ni höra av er till oss på: 

 

Johanna Söderstedt: xxxxxxxxxxxx 

Julia Hrisanfov: xxxxxxxxxxxx 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Johanna Söderstedt & Julia Hrisanfov 

 

 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN…………………………….. 

 

Barnets namn:………………………………………………………………... 

 

( )  Ja, jag ger tillstånd för mitt barn deltar i ljudupptagning. 

 

( )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………………………. 

 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………………………. 

 

http://www.diva-portal.org/

