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Detta är en kvalitativ studie som belyser hur verksamma pedagoger i förskolan ser på 
den fysiska miljön och barns inflytande. Går det att påverka barns inflytande med 
hjälp av den fysiska miljön på förskolan? Studiens resultat visar att de flesta av 
respondenterna anser att det går. Vad som mer framkommer är att förskollärare 
skulle kunna använda sig mycket mer av den fysiska miljön än vad de faktiskt gör. 
Många belyser samma sätt att använda sig av miljön för att påverka barns inflytande 
och det verkar som att de inte har så många olika idéer om hur de skulle kunna 
påverka den fysiska miljön för att främja barns inflytande. Det finns pedagogiska 
inriktningar som fokuserar och lägger ner väldigt mycket tid och energi på den 
fysiska miljön. Studien visar att förskolor utan särskild inriktning skulle kunna låta 
sig inspireras mer av dessa specialinriktade förskolor vad gäller arbetet med och 
kring den fysiska miljön.  
 

 

 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Förskola, inflytande, fysisk miljö



Innehållförteckning 

 

Förord __________________________________________________________________ 2 

1. Inledning _____________________________________________________________ 2 

2. Syfte __________________________________________________________________ 2 

2. 1 Frågeställning och forskningsfrågor ______________________________________________ 3 

2.2 Begreppsdefinition _____________________________________________________________ 3 

3. Bakgrund _____________________________________________________________ 3 

3.1 Barns inflytande ______________________________________________________________ 3 
3.1.1 Valmöjligheter _________________________________________________________________ 3 

3.1.2 Starka och svaga lärarroller ______________________________________________________ 4 

3.1.3 Vad är inflytande? ______________________________________________________________ 4 

3.2 Styrdokumenten angående inflytande _____________________________________________ 5 

3.3 Den fysiska miljöns betydelse i förskolan __________________________________________ 6 
3.3.1 Vad ska den fysiska miljön kunna göra för barnen? __________________________________ 6 

3.3.2 Arkitektur och möblering ________________________________________________________ 6 

3.3.3 Att påverka sinnestämningen ____________________________________________________ 8 

3.4 Lite om materiel och styrning i förskolan __________________________________________ 9 

3.5 Pedagogiska inriktningar ______________________________________________________ 10 
3.5.1 Reggio Emilia _________________________________________________________________ 10 

3.5.2 Om miljön på Reggio Emilia- förskolor ___________________________________________ 10 

3.5.3 Montessori ___________________________________________________________________ 11 

3.5.4 Om miljön på Montessori-förskolor ______________________________________________ 11 

4. Metod ________________________________________________________________ 12 

4.1 Urval och procedur ___________________________________________________________ 12 

4.2 Forskningsstrategi ____________________________________________________________ 13 

4.3 Datainsamlingsmetod ____________________________________________________ 13 

4.4 Databearbetning __________________________________________________________ 13 

4.4 Etiska ställningstaganden ________________________________________________ 14 

5. Resultat ______________________________________________________________ 14 

6. Resultatanalys ______________________________________________________ 17 

6.1 Förskollärares syn på barns inflytande ___________________________________________ 17 

6.2 Förskollärarnas tankar om den fysiska miljön på förskolor __________________________ 17 

6.3 Pedagogernas syn på den fysiska miljöns inverkan på barns inflytande i  

 förskolan ___________________________________________________________________ 18 



 2  

7. Diskussion ___________________________________________________________ 19 

7.1 Metoddiskussion ___________________________________________________________ 19 

7.2 Resultatdiskussion _____________________________________________________________ 20 

10. Nya forskningsfrågor _______________________________________________ 22 

Litteraturlista ___________________________________________________________ 23 

Bilaga 1 ________________________________________________________________________ 24 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2  

 

Förord 

 
Jag har tyckt att det varit intressant och lärorikt att göra en studie kring barns 
inflytande och den fysiska miljöns inverkan på detta. Jag känner att det för min egen 
del är en viktig kunskap då jag i mitt blivande yrke som förskollärare vill kunna 
påverka barnen på ett så positivt sätt som möjligt. Jag vill att de ska kunna utvecklas 
och få möjlighet till att utforska och uppleva miljöer som är tilltalande för alla deras 
sinnen. 
 
Jag skulle vilja tacka alla som ställt upp och lagt ner tid på att svara på mina 
enkätfrågor, det kändes så bra att jag fick in alla svar på ungefär en vecka. Verkligen 
jätte bra! Jag vill också tacka min handledare Carin Benjaminsson på Mälardalens 
högskola för att hon har hjälpt mig under arbetets gång. 
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1. Inledning 

 
Anledningen till att jag valt att skriva om hur förskolans fysiska miljö påverkar barns 
inflytande är att jag anser att barns inflytande är viktigt och jag tror att det går att 
påverka detta med hjälp av hur man organiserar den fysiska förskolemiljön. Att man 
ska påverkar barns inflytande på ett positivt sätt är och har dessutom varit aktuellt 
ganska länge nu, vilket gör att det känns som ett ämne att intressera sig mer för. Att 
ge barn i förskolan mer inflytande över både sitt lärande, sin utveckling och över sin 
miljö kan ske på många olika sätt. När jag skriver om ”den fysiska miljön på 
förskolan” syftar jag främst på inomhusmiljön. Mycket sägs om utomhusmiljön och 
om utomhusförskolor men jag vill veta mer om vad man kan göra för att påverka 
miljön inomhus. Jag tror att det finns många relativt enkla sätt att påverka miljön på 
förskolor för att barnen ska få mer inflytande över sin vardag och lättare tillägna sig 
kunskap.  
 
En annan anledning till att jag vill titta närmare på hur förskolans fysiska miljö bör 
vara utformad är att jag vet att olika pedagogiska inriktningar har olika tankesätt vad 
gäller hur de utformar och använder sig av den. Det finns pedagogiska inriktningar 
som främst arbetar utomhus och andra som vill att barnen ska få upptäcka och 
experimentera mycket på egen hand. Jag kommer att skriva om hur förskolor inom 
Reggio Emilia pedagogiken och Montessori pedagogiken arbetar för att sedan 
jämföra dem med hur traditionella förskolor arbetar. Jag skulle vilja veta hur det 
kommer sig att olika inriktningar arbetar på olika sätt, kanske intresserar de olika 
pedagogiska inriktningarna sig för att påverka olika saker hos barnen och att det är 
därför de vill utforma den fysiska miljön på olika sätt?  
 
Tanken är att barn i förskolan ska växa upp och bli ansvarskännande 
samhällsmedborgare som vet att de har rätt att göra sina röster hörda men att de 
också har skyldigheter till sina medmänniskor. Som blivande förskollärare tycker jag 
att det känns viktigt att lära mig så mycket som möjligt om hur jag på bästa sätt kan 
bidra till att barn får så mycket inflytande som möjligt över sin egen vardag på 
förskolan. Jag tror att ju tidigare de får öva på att göra sin röst hörd och att stå på 
egna ben, desto lättare blir det för dem senare under skoltiden och även i livet efter 
skolan.  
  

2. Syfte 

 
I Lpfö 98 står det att förskolans verksamhet ska utformas i samklang med 
grundläggande demokratiska värderingar och ge barn en grundläggande förståelse 
för de värderingar som vårt samhälle grundar sig på. Detta innebär bland annat 
individens frihet och integritet. Vidare står det också att förskolan ska utveckla 
ansvarskänsla och social handlingsberedskap hos barn. Man ska främja barns 
delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Alla barn måste få känna att de själva och 
deras förmåga är en tillgång i gruppen på förskolan. Jag anser att allt detta kan 
översättas med att barn i förskolan ska få ha mycket inflytande så att de utvecklas till 
ansvarsfulla medmänniskor i samhället. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 
man kan påverka detta genom utformningen av den fysiska miljön i förskolan. 
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2. 1 Frågeställning och forskningsfrågor 

 
• Hur ser förskollärare på barns inflytande? 
• Hur tänker pedagoger kring den fysiska miljön på förskolor? 
• Hur anser pedagogerna att barns inflytande påverkas av den fysiska miljön? 
 

2.2 Begreppsdefinition  

 
Med inflytande menar jag att ha rätt att göra sin röst hörd, att bli lyssnad till och 
även om min önskan inte alltid kan gå i uppfyllelse så respekteras min åsikt och mina 
förslag. Arnér & Tellgren (2006) skriver att barnen ska ”veta att någon intresserar 
sig för att lyssna på vad de har att säga” (s.15) Jag anser att det är en perfekt 
mening för att uttrycka hur jag ser på inflytande. Författaren menar också att 
inflytande står för att barnen har en möjlighet att påverka sin verkliga situation. 
 
Med den fysiska miljön menar jag framför allt rummen i förskolan, både hur de är 
utformade rent arkitektiskt och hur man inuti kan skapa dem med hjälp av möblering 
och inredning.  
 

3. Bakgrund 

 

3.1 Barns inflytande 

 

3.1.1 Valmöjligheter 

 
I en bok som tidningen Förskolans redaktion (2004) har utgivit skriver Björkman att 
Nordin- Hultman, psykolog och universitetsadjunkt i psykologi och pedagogik vid 
Lärarhögskolan i Stockholm anser att barn blir mer styrda i förskolan än vad man 
tror. Hon menar att rummens indelning och materielens placering styr mycket av vad 
barn gör då de vistas på förskolan eftersom mycket materiel placeras högt upp och 
det finns rum och aktiviteter som barn endast får använda då det är inplanerat av de 
vuxna. Detta gäller exempelvis snickarrum och ofta även färg, sand och vattenlekar. 
Vidare menar hon att barn inte heller har så stort inflytande över aktiviteterna på 
förskolan som man kan tro. När man ser efter så upptäcker man att de flesta 
aktiviteter ska ske tillsammans med alla barn på samma gång när de vuxna har 
planerat in det, man pratar om inflytande men egentligen vill man att barn ska ha 
inflytande inom den organisation som vuxna ordnar. Nordin säger att hon anser att 
barns inflytande skulle öka om det erbjöds mer variation och handlingsmöjligheter i 
miljön på förskolan. Hon påpekar att det börjar bli fler valmöjligheter för barn inom 
förskolan, men hon anser att barnen borde få välja mer och att tillexempel inte en hel 
barngrupp behöver vara ute tillsammans och kanske inte heller behöva äta mellanmål 
samtidigt, detta för att barnen ska få välja mer. Hon menar att nu flyttas oftare 
materiel ner på barns nivå och det gör att det blir lättare för dem att påverka sin 
vardag. Nordin anser att man bör tala om inflytande och demokrati i de vardagliga 
situationerna eftersom det är där det finns möjligheter för barn att påverka. Hon 
menar också att anledningen till att barn bör ha inflytande över sina aktiviteter är att 
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de då får möjlighet att välja sådana aktiviteter där de är kompetenta. Nordin har i 
sin avhandling skrivit att hon anser att förskolor i Sverige har ganska få 
valmöjligheter för barn och att de har relativt stora krav på barns anpassning. Hon 
tror att detta kan bero på att barngrupperna är stora och att förskolepersonal inte 
alltid inser hur viktigt det är att barns lek och projekt får uppmärksamhet. Hon 
menar att hur mycket bra material och hur god miljön än är på en förskola så behöver 
barn ändå bli uppmärksammade utav de vuxna då de utför aktiviteter, det krävs 
också att personalen inom förskolan skaffar sig en god kunskap kring materielen som 
finns tillhanda för barn, så att de kan hjälpa barnen att nyttja dem på ett sätt som 
utvecklar barn.  
 

3.1.2 Starka och svaga lärarroller  

 
Enligt Emilson (2007) påverkas barns inflytande olika beroende på om läraren 
innehar en stark eller svag kontroll i de aktiviteter som utförs. Hon menar att om 
lärare har stark kontroll över en barngrupp så minskar barns chans till inflytande 
betydligt. Emilson (2007) beskriver lärare som har stark kontroll som att de själva 
beslutar om frågorna ”VAD” och ”HUR”. Alltså vilken aktivitet som ska utföras och 
också på vilket sätt den ska utföras. Då hon beskriver en situation där en lärare har 
stark kontroll över sin barngrupp berättar hon att lärarens planering var så stark att 
hon inte tog till sig barnens försök till initiativtagande eller deras förslag på hur 
aktiviteten kunde utföras, trots att det var bra förslag som kanske hade kunnat 
förbättra deras lärande. Hon beskriver hur barnen satt uttråkade och lite oroliga i 
samlingen men att läraren ändå fortsatte på sitt eget spår. Hon berättar att lärares 
fysiska position i förhållande till barn också förmedlar vilken sorts kontroll de har. I 
detta fall satt barnen i ett hörn i ett rum och läraren satt som ett stopp så de inte 
kunde gå ut från hörnet, vilket också signalerar stark lärarkontroll. 
 
I ett annat exempel som Emilson (2007) ger, använder läraren sin röst och sitt 
kroppsspråk till att göra samlingen mer spännande. Då hon får med sig barnen på ett 
annat sätt än den tidigare, därmed får hon det lättare att frångå sin planering och kan 
därför låta barnen komma med egna initiativ eftersom barnen fortfarande är 
intresserade av vad hon har att säga. I exemplet tar läraren sig tid att lyssna till vad 
barnen har att säga och hon ger dem respons på deras kommentarer. 
 

3.1.3 Vad är inflytande? 

 
Enligt Björklid (2005) ska barn kunna vara delaktiga i att utforma miljön eftersom de 
ska kunna ha inflytande över sitt eget lärande. Hon menar att miljön inte ska vara 
statisk utan gå att förändra beroende på vilken sorts aktivitet barn vill ägna sig åt. 
Enligt skolverket (2008) har skolkommittén (1996) påpekat att elever ska ha 
inflytande eftersom det är en mänsklig rättighet, eftersom det är skolans uppdrag att 
uppfostra medborgare som har ett demokratiskt tänk och eftersom inflytande är en 
förutsättning för lärande.  
 
Skolverket (2008) skriver i en rapport om en undersökning som fil dr Forsberg har 
gjort angående om vad som egentligen menas med elevinflytande. Hon menar att 
många undersökningar som har gjorts på elever där man frågat om de själva anser sig 
ha inflytande i skolan har visat att många anser att de inte har det, men Forsberg 
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menar att detta kan vara fel eftersom det beror på hur man ser på vad inflytande 
faktiskt är. Enligt Forsbergs undersökning finns det olika sätt att se på inflytande. 
Man kan se det som makt i att vinna en konflikt men man kan också se det som ett 
ständigt pågående maktspel som påverkar oss i vårt sociala samspel med andra 
människor hela tiden. Forsberg menar att om man ser inflytande på det viset så är det 
något som påverkar samspelet mellan elever och lärare hela tiden. Då är inflytande 
något som hjälper elever och lärare att tillsammans sträva mot ett gemensamt mål. 
Elevinflytande är, menar hon, att eleverna får vara medproducenter till vad som ska 
ske i klassrummet. 
 

3.2 Styrdokumenten angående inflytande 

 
I Lpfö 98, förskolans läroplan står det att förskolan ska vila på en demokratisk grund, 
att den ska verka för att barn får goda värderingar om alla människors lika värde och 
att alla har rätt till frihet och integritet. Det står också att barns egna och andras 
rättigheter ska synliggöras i verksamheten. Förskolan ska utveckla barnens förmåga 
till ansvarskänsla och verksamheten ska präglas av respekt för skillnader mellan olika 
människors uppfattningar. Förskolan ska uppmuntra att skilda uppfattningar förs 
fram och varje barn ska få chans att göra val efter sina egna uppfattningar. Tanken är 
att alla barn ska uppleva att de är en tillgång i gruppen, deras nyfikenhet, 
företagsamhet och intressen ska uppmuntras.  
 
I Lpfö 98 står det även att barn i förskolan ska få utrymme för sina egna planer, sin 
kreativitet och sin fantasi i lek och lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar en förmåga att uttala sina tankar och åsikter, de ska också lära sig att ta 
ansvar för sina egna handlingar och få delta i olika former av demokratiska 
beslutfattanden. Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) har skrivit 
en bok i vilken de konkretiserar hur förskolans läroplans mål kan förverkligas i det 
vardagliga arbetet ute på förskolorna. I boken står det att barn i förskolan aktivt ska 
få vara med och ta beslut gällande den pedagogiska miljöns utformning. De ska 
tillsammans få komma fram till regler för hur man ska vara på förskolan och de ska 
också tillsammans få vara med och bestämma vilka aktiviteter de vill ägna sig åt samt 
hur dessa ska gå till. Författarna menar att även om det finns strävansmål att arbeta 
emot i förskolan så ska barnen vara med att utforma vägen dit, det ska ges många 
tillfällen i förskolan där barn kan vara med att fatta beslut. Författarna skriver också 
att de anser det vara viktigt att barn uppmärksammas på att andra människor kan ha 
olika attityder och värderingar som påverkar deras åsikter och hur de agerar. De 
menar att barn ska lära sig att respektera och vara öppna för detta eftersom att det är 
när barns egna åsikter respekteras som de lär sig att fatta beslut och handla efter 
demokratiska värderingar. De menar att små barn inte alltid kan bestämma vad de 
vill och inte vill göra, men att man som vuxen ska klä barnets känslor i ord genom att 
tillexempel säga till barnet som inte vill följa med in att man förstår att hon eller han 
tycker om att vara ute men att vi just nu måste gå in därför att nu ska vi äta mat… osv. 
Genom att göra så menar författarna att barnet får en förståelse för att den vuxne 
förstår hur barnet känner, men barnet får också en förståelse för att den vuxne ibland 
måste bestämma. Författarna anser att det är pedagogernas uppgift att försöka utgå 
från barnens sätt att uppfatta och förstå och samtidigt leda deras lärande mot 
förskolans mål. 
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FN:s barnkonvention, artikel 12, säger att barn som kan bilda sina egna åsikter ska 
ha rätt att fritt yttra dessa i frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska bedömas efter 
dess ålder och mognad. I artikel 14 står det att konventionsstaterna ska respektera 
barns tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 
 

3.3 Den fysiska miljöns betydelse i förskolan 

 

3.3.1 Vad ska den fysiska miljön kunna göra för barnen? 

 

Barn får erfarenheter genom att integrera med sin omvärld, därför är utformningen 
av förskolans pedagogiska miljö mycket viktig. Miljön sänder ut signaler om vad som 
förväntas ske i verksamheten och därför bör den vara utformad så att barn stimuleras 
och utmanas i sitt lärande. Den pedagogiska miljön innehåller den fysiska miljöns 
utformning, materiel, samspelet mellan barn och vuxna och mellan barnen. Det 
innefattar också klimatet och den atmosfär som finns i verksamheten. Barn ska ha 
rätt att utvecklas och lära med hänsyn till sina egna förutsättningar. För att barn ska 
kunna utveckla olika kommunikationsformer krävs det att den fysiska miljön på 
förskolan är utformad så att detta tillåts. I förskolan ska barn få möjlighet till 
skapande och att utveckla olika uttrycksmedel som till exempel de estetiska 
uttrycksformerna, idrott och teknik. För att barn ska kunna utveckla detta krävs det 
att det finns materiel tillgängligt för barnen. Musikinstrument och målarsaker bör 
finnas så att barnen kan plocka fram dem när de själva vill, man bör se till att försöka 
ge barnen oavbruten tid till sina aktiviteter för att inte göra det hattigt för dem. 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999) 
 
I en temaserie från tidningen förskolan (Tidningen Förskolans redaktion, 2004) 
skriver författaren att våra svenska förskolors inomhusmiljö länge har präglats av att 
vara så lik barnens hemmiljö som möjligt. Hon skriver att detta dock är på väg att 
ändras till att förskolorna blir mer och mer som verkstäder där barnen får utveckla 
sin kreativitet och sin nyfikenhet, barnen får vara mer aktiva i sitt eget lärande. 
Förskolans läroplan säger att ”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 
tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter.”(Lpfö 98, sid 12) Författarna menar att barns utveckling 
och lärande gynnas av att förskolans miljö blir mer och mer verkstads lik. De menar 
att det går att skapa en miljö där barnen blir mer delaktiga och där de kan få chans att 
utforska, förhandla och lära sig att göra val i vardagen vilket är viktigt ur ett 
demokratiskt perspektiv. (Tidningen Förskolans redaktion, 2004)  
 

3.3.2 Arkitektur och möblering 

 

Davidsson (2008) menar att nordisk pedagogik- och arkitekturforskning visar att 
förskolebyggnaden såväl som dess enskilda rum bär på viktig information om sociala 
och kulturella regler för vad förväntas hända där. Allra störst laddning av detta har 
förskolans lekrum. Studierna visar att hur man möblerar rum och vilka material som 
barn möter på förskolan har betydelse för både vad barn lär sig men också för hur de 
agerar i rummen. Tidningen Förskolans redaktion (2004) menar att det är hur 
pedagogerna ser på förskolan, sin egen roll och på barn som bestämmer hur barn ska 
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bli när de vistas på förskolan. Antingen blir barn uttråkade och okoncentrerade eller 
så blir de barn som undersöker och upptäcker miljön. Enligt Davidsson (2008) 
skriver Cold (2002) och Kirkeby (2003) att det i skolbyggnaden (jag tolkar detta även 
till förskolebyggnaden) ska finnas möjlighet för barn att mötas i olika grupperingar. 
Rummen i förskolan ska användas som en plats för samspel mellan de som vistas i 
rummen och för samspel mellan rummen och de som vistas i det. Rummen på 
förskolan ska ge barnen chans till inflytande över sin vardag.  Enligt förskolans 
läroplan Lpfö 98 ska verksamheten på förskolan vara rolig, trygg och lärorik för barn 
och verksamheten ska anpassas efter alla barns individuella behov för att alla ska 
kunna utvecklas efter sin egen förmåga. Wiklund, chefsredaktör för tidningen 
Förskoletidningen skriver i nummer 1/2009 (s. 3) att alla miljöer sänder signaler till 
oss. Vart vi än går så tar vi in olika känslor av miljön, antingen den är trivsam, lugn 
eller kaotisk. Hon menar att ofta väcks olika känslor omedvetet hos både barn och 
vuxna beroende på hur miljön ser ut och är utformad. För att man ska lyckas uppfylla 
förskolans läroplans mål är det därför väldigt viktigt hur miljön i förskolan utformas.  
 
Lundahl (1995) menar att arkitekturen på byggnader som barn vistas i också är 
viktig, men att förskolor ofta byggs utan fantasi och konstnärliga inslag eftersom man 
endast tänker på att det ska vara praktiskt att ha en barngrupp där. Hon anser att 
byggnader som är till för barn ska vara utformade för att de ska utveckla barnen men 
också hjälpa pedagogerna i deras arbete med barnen.  Författaren beskriver i sin bok 
flera olika förskolor som är utformade av arkitekter, speciellt för barn. Hon beskriver 
en förskola där skolhuset ligger på samma gård. Hon beskriver att husen för de små 
barnen ligger på lägre höjd än skolhuset och från klätterställningarna på de små 
barnens gård kan barnen se över taken och upp till skolhuset som ligger högre upp än 
deras hus. Likaså kan barnen från skolhuset se ner till förskolan. Detta menar 
Lundahl (1995) är bra för att barnen får ett perspektiv på vart de är på väg i livet och 
varifrån de kommer. Det blir som en blick framåt och bakåt i livet för dem och det 
menar författaren skapar trygghet. I boken beskriver  Lundahl (1995) en mängd olika 
förskolor som är utformade på mycket annorlunda sätt. Det finns förskolor som är 
utformade som båtar och mycket annat för att barn ska bli stimulerade till att 
fantisera och vara kreativa. Men hur själva miljön ser ut inuti rummen är också 
viktig. Redaktionen på tidningen Förskolan (2004) menar att miljön inne på 
förskolan kräver ansvar från både personal och barn. De beskriver en grupp 
förskollärare som tar hjälp av barn för att utforma sin miljö på förskolan. 
Förskollärarna ser till att alltid prata med barnen om hur de vill ha det i de olika 
rummen, ett exempel var att de diskuterar med barnen hur de hittar bland 
färgpennorna vid ritbordet.  De menar att hur man utformar ett rum har stor 
betydelse för vad som kommet att ske där men också för vad som inte kommer att ske 
där. Dessutom menar de att det är viktigt att ha barnen med sig när det gäller att 
arbeta med förskolans miljö. En gång, berättar de, hade förskollärarna i detta 
arbetslag fått en idé efter att ha varit på en föreläsning, så de ägnade hela natten åt att 
möblera om och ställa in saker från förrådet till avdelningen, och då barnen kom på 
morgonen blev de väldigt glada. Men skriver de, efter ungefär tio minuter rev barnen 
mest omkring i alla materiel som fanns och det blev som ett enda kaos. De 
analyserade problemet och konstaterade att det berodde på att allt blev nytt för 
barnen, därför började de om och tillsammans med barnen ställde de i ordning den 
nya miljön och då gick allt mycket lättare. Dessa förskollärare menar också att miljön 
aldrig blir färdig utan att man som pedagog alltid måste arbeta på att tillsammans 
med barnen förbättra och ändra på miljön. Även Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) skriver att det är viktigt att barn får vara med att utforma miljön på förskolan. 
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De menar att miljön ska gå att förändra efter barnens behov och att vuxna och barn 
tillsammans ska bygga upp den fysiska miljön. Barnen ska kunna välja mellan vilka 
aktiviteter de vill sysselsätta sig med och det ska gå att skärma av ytor och använda 
alla utrymmen på förskolan beroende på vilken aktivitet barnen vill ägna sig åt. 
Författarna anser också att det är viktigt att barn lär sig hantera teknik som till 
exempel datorer på förskolan. Detta eftersom hela vårt samhälle kräver kunskap om 
olika sorters teknik nu för tiden, de menar att det bör finnas datorer som är 
lättillgängliga för barnen och stimulerar dem till att vilja arbeta med dem, samma sak 
gäller musikinstrument. Författarna menar att det är viktigt att allt materiel som 
finns på förskolan inbjuder barnen att tillsammans eller enskilt undersöka, jämföra 
och arbeta med det. 
 
Björklid (2005) skriver att enligt en studie som Bengtson (1993) gjort om positiva 
respektive negativa miljöer på förskolan har han kommit fram till att det finns 
specifika aspekter som gör förskolemiljön sämre eller bättre. Det han genom sin 
studie fått reda på är att en av de faktorer som försämrar miljön mest är 
genomgångsrum. Alltså rum som fungerar som genomfart för andra människor utom 
gruppen. Bengtson (1993) menar att detta kan skapa stress hos både barn och 
personal och det kan även skapa buller.  

3.3.3 Att påverka sinnestämningen  

 
Waldenström och Mauritzson skriver i Förskoletidningen nr 1/2009 (s.19-22) en 
artikel om hur man bör designa miljön i förskolan för att uppfylla förskolans 
läroplans mål och krav. De menar att hur miljön är utformad förmedlar hur lärande 
värderas men också hur barn värderas. Skribenterna skriver att den fysiska miljön 
bör vara både tilltalande för ögat, men också självklart fungera i det praktiska, de 
menar också att rummen på förskolan ska gå att förändra. Enligt Waldenström och 
Mauritzson bör delar av miljön vara utformad så att barn kan experimentera och 
undersöka olika ting på egen hand, barn ska kunna skapa och förändra sin lek med 
hjälp av material och inredning som finns på förskolan. I artikeln står det att 
Alexandra Moore som är civilekonom och inredningsarkitekt menar att det går att 
höja kreativitet, kraft och arbetslust hos människor med hjälp av designfaktorer som 
ljud, ljus, färg, luft, vatten, form och växter eftersom det handlar om att stimulera 
människornas sinnen på ett bra sätt. I Waldenströms och Maurizsons artikel berättar 
Alexandra Moore att med färg och ljus kan man styra olika aktivitetsnivåer. Vissa 
färger gör att människor blir lugna och harmoniska medan andra gör att vi blir mer 
aktiva, därför ska man se till att färg och ljus samspelar på ett bra sätt i rummen och 
anpassa dem efter vad man har tänkt använda rummet till. När det gäller ljud menar 
hon att buller stör vår förmåga att uppfatta, analysera och hantera information, dock 
finns det också ljud som inspirerar oss vilket kan vara tillexempel svaga vindar och 
fågelsång från ett öppet fönster. Alexandra Moore menar också att allt som påminner 
om naturen får oss människor att må bra därför är det bra att använda sig av växter 
och vatten då man utformar lärandemiljöer. Vatten stimulerar nämligen förmågan till 
kommunikation och kreativitet. 
 
Björklid (2005) menar att den fysiska miljön på skolor och förskolor kan förmedla 
stämningar och känslor. Enligt henne kan en god och väl genomtänkt inredning 
förmedla kunskap och känsla för bra funktion. Björklid (2005) menar också att 
arkitekturen på skolbyggnaden, inredningen, utsmyckningen inne och hur 
skolbyggnaden underhålls ger signaler till barn och elever om vilken kvalitet man 
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förväntar sig att arbetet som sker där ska inneha.  Om miljön runt och på 
skolor/förskolor har fått förfalla kan barn och elever få svårt att veta vem som 
bestämmer där. Björklid (2005) menar att det ofta förekommer vandalisering och 
klotter på sådana skolor. Författaren anger att Cold menar att skolbyggnaden i sig ska 
fungera som något som barn lär sig av. Hon menar att miljön ska vara estetiskt 
tilltalande eftersom det skapar lugn, harmoni och en känsla av ordning vilket ökar 
koncentrationsförmågan. Björklid (2005) skriver också att Birgit Cold menar att 
människor kan acceptera en tråkig oestetisk miljö på ett medvetet plan, men en sådan 
miljö kan undermedvetet få människor att känna sig obekväma, sorgsna och 
värdelösa, eftersom en oestetisk miljö signalerar att ingen har engagerat sig i den och 
därmed inte engagerat sig i människorna som ska vistas i den. 

3.4 Lite om materiel och styrning i förskolan 

 
Enligt Nordin-Hultman (2004) är de svenska förskolorna väldigt inrutade både i den 
rumsliga miljön och i sina tidsscheman. I en studie har hon kommit fram till att 
många förskolor är uppdelade i olika rum där olika aktiviteter är tänkta att utföras. 
Hon menar att när förskolan blir uppdelad i olika aktivitetsrum medför det att barns 
aktiviteter med vissa materiel begränsas mycket, eftersom de antingen inte har 
tillgång till rummet där materialet finns eller så står materialet på höga hyllor eller i 
skåp så att barnen inte når det. Nordin-Hultman (2004) menar också att tidsramar 
skapar rutiner och bestämmer därmed när, var och hur länge barn ska underhålla sig 
med vissa aktiviteter. Hon menar också att det ofta är en väldigt stark begränsning 
vad gäller att välja mellan inomhuslek och utomhuslek då tidsramarna styr dessa 
aktiviteter. 
Enligt Nordin-Hultman (2004) ser ofta tidschemat på svenska förskolor ut ungefär 
såhär: 
 
”Fram till 9.00 lek och undanplockning 

9.00-9.25 samling 
9.25-9.35 toalettbesök 
9.35-9.50 påklädning i tamburen 
9.50-10.50 oftast utevistelse eller temaarbete 
10.50-10.55 avklädning i tamburen 
10.55–11.00 handtvätt i tvättrummet 
11.00-11.10 lek eller lunchsamling 
11.10-11.40 lunch 
11.40-11.50 toalettbesök 

 11.50–12.00 förberedelser för vilan 
 12.00–13.15 vila eller lugna aktiviteter 
 13.15–14.15 lek eller temaarbete, ev. utevistelse 
 14.15–14.35 mellanmål 
 14.35-  hämtning, lek” (s.97.) 
 
Författaren menar att dessa dagsscheman gör att barngruppen förflyttar sig samtidigt 
mellan olika aktiviteter som till exempel påklädning, toalettbesök och samling. Hon 
påpekar att ofta har schemat blivit en sådan stark rutin att ingen ens tänker på att 
förflyttningarna mellan aktiviteterna är sådana att alla barn måste vara med på 
samma gång. Enligt författaren är svenska förskolor ganska disciplinerade och 
mycket övervakade jämfört med till exempel förskolor i England som hon också gjort 
studier på. Hon menar att det gör att barn blir mer beroende av personalen eftersom 
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de behöver deras hjälp då de vill sysselsätta sig med vissa aktiviteter. Aktiviteterna 
är ofta bundna till planeringen och är svåra för barnen att ta initiativ till på egen 
hand.  På grund av detta menar Nordin-Hultman (2004) att barns inflytande blir 
mycket begränsat i förskolans verksamhet. 
 

3.5 Pedagogiska inriktningar 

 

3.5.1 Reggio Emilia 

 
Reggio Emilia är en norditaliensk stad som under 1900-talets slut blivit känd för sin 
kommunala förskoleverksamhet. 1963 började staden bygga upp ett kommunalt 
förskolenät för nästan alla stadens barn mellan noll och sex år. Sedan dess har reggio-
perspektivet fått uppskattning över hela världen. (Nutbrown & Abbot, 2005) 
 
Nutbrown & Abbot (2005) skriver att inom Reggio Emilia- pedagogiken ser man på 
barn som starka och kompetenta i sitt lärande. Man ser det som att barn har rätt till 
en miljö som är anpassad efter deras egen kapacitet. Jonstoij och Tolgraven (2001)  
menar också att man inom Reggio Emilia ser på barn som att de ända från födseln är 
villiga att lära sig och att utforska saker. De menar att barn är forskare som alltid 
söker efter mening, därför frågar de så ofta ”varför?”.  Pramling Samuelsson & 
Sheridan (1999) skriver i sin bok att man inom reggio-perspektivet menar att ett barn 
har hundra språk, men att det fråntas de flesta av dem under uppväxten. Författarna 
tolkar detta som att barn skulle kunna utveckla en mängd olika sätt att kommunicera 
men att de sällan får möjlighet till detta. Vidare skriver de att i Reggio Emilia är 
kulturen i förskolan skapad av barn. Pedagogerna inom Reggio Emilia menar att när 
barn skapar i bild förmedlas vad de har förstått och vilka kunskaper de har tagit till 
sig. De påpekar att barns skapande först och främst handlar om kunskaper, 
upplevelser och relationer som de har fått en förståelse av. Pedagogernas uppgift är 
att ge barnen möjlighet till att få nya kunskaper som de sedan kan uttrycka och arbeta 
med genom skapandet. Hirst (2005) skriver att inom Reggios förskolor anser man att 
det är förskolans ansvar att låta barnens lust att skapa komma fram, men också att 
låta barnen känna tvivel och göra misstag. Allt för att de ska lära sig att tackla och 
lösa problem. Tanken är att barnen från födseln ska få vara fullvärdiga 
samhällsmedlemmar.  

3.5.2 Om miljön på Reggio Emilia- förskolor 

 
Bishop (2005) skriver att i Reggio Emilias förskolor är kunskapsinhämtning genom 
medvetna sinnen och rumsliga upplevelser grundläggande för barnen. Det finns 
heller inga utrymmen inom och runtom förskolan som är förbjudna, antingen kan 
barnen vara där rent fysiskt eller så kan betrakta platsen på avstånd genom att se och 
höra vad som händer där. I rummen gör man avgränsningar med hjälp av material 
som skiftar i färg och form, det kan till exempel vara pärlbandsgardiner eller 
plastskynken skriver han. Vidare skriver författaren att utrymmen som skapas på 
detta vis inte är för evigt, utan att personal och barn kan förändra dem eller ta bort 
dem under verksamhetens gång. Hirst (2005) skriver att förskolorna i Reggio Emilia 
är ljusa med många speglar och växter i rummen. Hon beskriver att man får en 
känsla av frihet när man kommer in i rummen, hon menar att barnen får frihet att 
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göra egna kopplingar och kommunikation underlättas. Barnen får chans att tänka 
och utforska saker genom att ställa frågor och själva vara med och söka svaren. 
Nutbrown & Abbot (2005) skrivet att något som är utmärkande för både 
småbarnsförskolor och förskolor för tre - till sexåringar är någonting som heter 
piazzan. De beskriver det som en central mötesplats för barnen på hela förskolan där 
de kan samlas för att leka och prata. Där finns ofta en pyramid som invärtes är 
beklädd med speglar för att barnen ska kunna betrakta sig själv och andra från olika 
synvinklar. Nutbrown & Abbot (2005) skriver vidare att det ofta finns speglar 
uppsatta lite varstans på Reggio- förskolor eftersom man vill att barnen ska skapa sig 
en identitet genom att betrakta sig själv. Vidare skriver de att ett annat kännetecken 
för Reggios förskolor är att det ofta finns en ateljé där barnen kan arbeta tillsammans 
med en konstnärligt utbildad person som även tillhör personalen på förskolan. Enligt 
filosofin på Reggios förskolor är miljön mycket viktig.  

3.5.3 Montessori  

 
Maria Montessori hette hon som skapade tankesättet man har inom 
Montessoripedagogiken. Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris 
egen forskning som hon bedrev under hela sin livstid.  Hon hade stor tilltro till barns 
förmåga och intelligens och hon upptäckte att barn över hela världen både, fattiga 
och rika, hade samma inre drivkraft till att bli mer och mer självständiga med hjälp 
av att ha en stark vilja att upptäcka nya saker och att lära sig mer om både sig själva 
och sin omvärld. För att barn ska komma i kontakt med saker som de tyckte om och 
tyckte om att göra utformade Maria Montessori en miljö där barn fritt kan söka, 
upptäcka och göra egna erfarenheter (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds, 
2008). Svenska Montessoriförbundet (2009) skriver att Maria Montessori upptäckte 
att barns intressen varierar beroende på vilket utvecklingsstadium de är i. Hon 
menade att alla barn hamnar i olika stadier vilka börjar med att barn är intresserade 
av att lära sig äta själva, gå och prata osv. Senare kommer intresset för att skriva, 
räkna och undersöka rymden osv. Dessa stadier beror på i vilken ålder och mognad 
barnet befinner sig i. Grundaren av Montessoripedagogiken menade att all inlärning 
går lättare om man kan anpassa den efter barnens utvecklingsstadier.  
 
Enligt Maria Montessori skulle en lärare vara entusiastisk och uppmuntrande men 
hålla sig lite i bakgrunden. Läraren ska inte lära ut utan vägleda barnen genom att ta 
reda på i vilken utvecklingsfas de befinner sig i och sedan hjälpa dem att utvecklas 
utifrån det (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). Sköld Wennerström & 
Bröderman Smeds (2008) skriver att något som bland annat kännetecknar 
Montessoripedagogiken är att ”miljön ska vara förberedd och utformad så att 
barnen mår bra, kan utveckla sitt självförtroende, röra sig fritt, få ordning, bli 
stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett.” (s. 20) 

3.5.4 Om miljön på Montessori-förskolor  

 
Sköld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) menar att lärare som arbetar med 
Montessoripedagogik engagerar sig mycket i hur miljön ser ut. De är noggranna med 
att ställa i ordning den inre miljön på ett sätt som får barnen att vilja ta för sig av 
material och annat som får dem att utvecklas inom olika ämnen. Författarna menar 
att våra sinnen fångar upp signaler som beror på hur miljön är utformad, till exempel 
påverkar det oss olika om miljön är stökig och rörig eller genomtänkt och tilltalande. 
Enligt Sköld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) har rummets färg och 
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inredning stor betydelse inom Montessoripedagogiken. De menar att ljusa och 
neutrala färger ger rummen en hemlik atmosfär. Det finns mycket växter i rummen 
och alla hyllor och saker som sitter på väggarna är anpassade till barnens höjd. I 
rummen ska det finnas plats för att röra sig fritt och för att samspela med andra barn, 
men också för enskildhet. Viktigt är också att lärarna kan ha översikt över vad barnen 
gör. 
 
Sköld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) menar att det inom 
Montessoripedagogiken finns speciellt utformade materiel till varje ämnesområde. 
Det materiel som finns är: 
• Praktisk materiel 
• Sensmotorisk materiel 
• Språkmateriel 
• Matematikmateriel 
• Kulturmateriel 
 
Enligt författarna är tanken med montessorimateriel att barnen ska få inspiration, 
undersöka och experimentera på egen hand. Varje materiel ska låta barn fokusera på 
en sak i taget och allt material som de ska arbeta med ska vara gjort i barnstorlek för 
att passa dem. I alla materiel är det meningen att barn ska använda så många av sina 
sinnen som möjligt för att få en djupare förståelse för det de lär sig. Dessutom ska 
materielen vara tilltalande för barnen och locka dem till aktivitet. Varje materiel 
måste vara komplett och ha sin egen plats i rummet. Eftersom det bara finns ett 
exemplar av varje materiel menar Svenska Montessoriförbundet (2009) att barn 
också lär sig att ta ansvar eftersom de måste hålla reda på det materiel de just använt 
och ansvara för att det kommer tillbaka till sin plats och att det är helt och fint. 
Barnen måste också lära sig att ta hänsyn till varandra och vänta på sin tur om något 
av materielen är upptaget, då det bara finns ett exemplar av varje.  Svenska 
Montessoriförbunden (2009) skriver att Maria Montessori ansåg att barn har en 
otrolig koncentrationsförmåga när de sysselsätter sig med något de är intresserade 
av, hon upptäckte också att barn tycker om att upprepa och göra samma saker flera 
gånger när de håller på att lära sig något nytt. 
 
Meningen med materielen är att de ska ha ett direkt syfte och ett indirekt syfte. Det 
direkta syftet innebär att barn lär sig något specifikt genom att arbeta med materielen 
det kan till exempel vara att räkna till etthundra. Ofta får barn en aha-upplevelse 
efter att ha arbetat med ett materiel en tid. Det indirekta syftet är att förbereda barn 
inför någonting annat som kommer senare. Det kan tillexempel vara att låta barn 
arbete med fingrarna för att förbereda dem inför skrivandet. Allt materiel går från lätt 
till svårt och barnen kan rätta dem själva genom att direkt se om de har gjort rätt eller 
fel, detta är för att barn inte ska behöva vara beroende av att någon vuxen ska 
bedöma om de gjort rätt eller fel (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008).  
 

4. Metod 

4.1 Urval och procedur  

 
Då jag valde mina respondenter valde jag dem av lite olika anledningar. Två 
småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar av de avdelningar som medverkade 
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finns på samma förskola, detta är min partnerskola och jag valde de avdelningarna 
eftersom de finns nära mig och det var lätt att få tag i dem samt att de var villiga att 
ställa upp. De andra två avdelningarna är syskonavdelningar och de finns på två olika 
förskolor. Dessa valde jag eftersom jag vet att de arbetar mycket med inflytande på 
sina avdelningar. Detta gjorde att jag fann det intressant att ha med dem då jag 
tänkte att de kanske hade fler infallsvinklar på ämnet.  

4.2  Forskningsstrategi 

 
Jag har använt mig av en kvalitativ studie med ett ostrukturerat frågeformulär, alltså 
ett frågeformulär med öppna frågor, där respondenterna får formulera sina egna 
svar. Denna metod är inte helt olik en vanlig intervju (Stukát, 2005). Från början 
hade jag velat göra en undersökning med intervjuer men eftersom jag inte har så stor 
erfarenhet av att intervjua kan det vara svårt att få ut något av en intervju, därför 
ansåg jag att det var bättre att göra en skriftlig undersökning. En annan orsak till att 
jag valde att lämna ut frågeformulär istället för att göra intervjuer var att jag ville ha 
genomtänkta svar och det tror jag att man får när det blir skriftligt och 
respondenterna kan tänka ut sina svar i lugn och ro och inte behöver skynda sig. 
Anledningen till att jag ville göra en kvalitativ studie var att man då kan få mera 
djupgående och lite mer subjektiva svar från endast några respondenter (Stukát, 
2005). Då respondenterna inte hade tid att svara enskilt så beslutade jag att det gick 
bra för dem att svara tillsammans i sina arbetslag. 

4.3  Datainsamlingsmetod 

 
Frågeformuläret har delats ut till sex stycken olika förskoleavdelningar utan någon 
särskild inriktning. Fyra avdelningar fanns på en och samma förskola, dessa var två 
syskonavdelningar med barn mellan tre och fem år och de andra två var 
småbarnsavdelningar med barn mellan ett och tre år. De övriga två avdelningarna låg 
på två skilda förskolor men båda var syskonavdelningar och hade alltså barn mellan 
tre och fem år. 
Jag gav instruktioner att det gick bra för personalen på de olika avdelningarna att 
sitta tillsammans och svara på frågorna eftersom några av avdelningarna ansåg att de 
inte riktigt hade tid för att fylla i svaren enskilt. Genom att de svarar tillsammans får 
jag en genomtänkt bild av hur de olika avdelningarna tänker angående den fysiska 
miljön i förskolan. De fick ungefär en vecka på sig att svara på frågorna. 

4.4 Databearbetning 

 

Jag har bearbetat mina data genom att dela upp alla svar som jag fått i enkäterna i 
grupper. Dessa grupper har jag gjort genom att jag utifrån mina forskningsfrågor 
gjort kategorier som jag anser utgör de viktigaste åsikterna som framkommit av 
svaren. Efter det har jag sammanfattat svarsgrupperna för att synliggöra hur många 
av respondenterna som hamnat under varje kategori. Jag har efter detta jämfört och 
analyserat datan med hjälp av litteraturen.  
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4.4 Etiska ställningstaganden 

 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra grundregler som man som forskare 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning måste ta hänsyn till. Dessa är: 

• Informationskravet som står för att forskaren måste informera alla som 
berörs av forskningen om vad som är dess syfte. De som deltar i forskningen 
ska bli informerade om sin uppgift i forskningen och om att deltagandet är 
frivilligt och går att avbryta när som helst. 

•  Samtyckeskravet betyder att forskaren måste få samtycke från de som ska 
delta i forskningsundersökningen. 

•  Konfidentialitetskravet står för att de deltagande i undersökningen ska få 
bestämma om de vill avbryta sitt deltagande och detta får inte medföra 
negativa följder för dem. 

•  Nyttjandekravet står för att de som deltar i undersökningen inte får 
utsättas för oförskämd påtryckning eller påverkan och helst ska det inte finnas 
några beroendeförhållanden mellan forskaren och den som ska delta i 
forskningsundersökningen. 

 
Jag informerade de deltagande i undersökningen om att syftet med min forskning var 
att ta reda på hur de såg på sambandet mellan barns inflytande och förskolans fysiska 
miljö. Jag informerade dem muntligt vid förfrågan om de ville vara med att det var 
frivilligt att delta i undersökningen. I min studie har jag presenterat resultaten så att 
de är helt anonyma, varken namn på respondenterna, avdelningarna eller vilken 
förskola de kommer från står med. Därav blir respondenternas svar helt anonyma. 
Respondenterna samtyckte med detta och ansåg att det kändes bra att delta. 
Frågorna i undersökningen handlade inte om någon specifik person utan syftade 
endast att få svar på vad respondenterna själva ansåg angående sin egen avdelning 
och sin egen syn på barns inflytande och på förskolans fysiska miljö. Jag har noggrant 
redovisat vad respondenterna på varje avdelning har angett för svar så att de inte ska 
blandas ihop med mina egna tankar och åsikter. Jag har heller inte tagit bort något 
resultat utan allt som respondenterna svarade står med i redovisningen av resultatet. 
Respondenterna i undersökningen kunde avsluta sitt deltagande utan några negativa 
följder för deras egen del. Ingen av de deltagande i undersökningen stod heller i 
sådan position till mig som gör att det skapas beroendeförhållanden mellan mig och 
respondenterna.  
 

5. Resultat 

 
De avdelningar som frågeformulär delats ut till är två småbarnsavdelningar, i 
resultatredovisningen kallas de avdelning ett och två, två syskonavdelningar, de 
kallas avdelning tre och fyra. Dessa fyra avdelningar finns på samma förskola. De 
övriga två avdelningarna är syskonavdelningar på två skilda förskolor, de kallas här 
för avdelning fem och sex.  
 
Resultatet presenteras här genom att studiens forskningsfrågor står högst upp och 
under varje fråga följer kategorier i vilka respondenternas svar har sammanfattats 
och delats in.  
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Hur ser förskollärare på barns inflytande? 
 
Inflytande handlar om att kunna välja själv 
 
Två av förskoleavdelningarna menade att det har att göra med barnens egna val. De 
menar att barnen ska få vara delaktiga i att välja vilka leksaker och vilka aktiviteter de 
vill sysselsätta sig med under dagen på förskolan. Sammanlagt ansåg fyra avdelningar 
att barn kan ges mer inflytande genom att man på förskolan ställer leksaker och 
annat material på barnens höjdnivå så att de lätt kan nå de saker de vill. 
 
Inflytande handlar om tankar och åsikter 
 
Två förskoleavdelningar svarade lite annorlunda en de fyra andra. De höll med de 
övriga avdelningarna, men ansåg dessutom att en stor del i att ge barn inflytande 
handlar om att låta barnen få framföra och få sina åsikter och idéer respekterade och 
lyssnade till. Dessa avdelningar menade att barnen inte bara ska kunna påverka vad 
de själva vill göra utan också ges möjlighet att kunna påverka hela gruppen, 
avdelning två svarade att ”…man kan ge barnen möjlighet att med val påverka bland 
annat den dagliga samlingen.” 
 
Inflytande stärker barnen 
 
Tre avdelningar menade att inflytande är viktigt för barn eftersom det får dem att lära 
sig att de klarar av uppgifter på egen hand. De menar också att barn får bättre 
självförtroende och självkänsla om de får ha mer inflytande över sin vardag och att de 
känner sig mer likvärdiga med vuxna då de får vara med och påverka sin egen 
situation. 
 
Inflytande påverkar barnens sociala kompetensutveckling  
 
På tre avdelningar menar personalen att inflytande är viktigt eftersom barnen då lär 
sig att fungera i ett socialt samspel. De menar att barn genom att de får vara med att 
påverka och bli lyssnade till utvecklar en förmåga att själva kunna lyssna och förstå 
andra. Avdelningarna vill att barnen ska växa in i ett demokratiskt tänk och få 
värderingar om att alla är lika värda och att allas röster måste få bli hörda. 
 
Hur tänker pedagoger kring den fysiska miljön i förskolan? 
 
Materialets placering är viktigt 
 
Två förskoleavdelningar menade att det de anser viktigt i den fysiska förskolemiljön 
är att material och leksaker finns på barnens höjdnivå, för att de lättare ska kunna 
välja sysselsättning och aktivitet. 
 
Klimatet på förskolan är viktigt 
 
Tre avdelningar framhöll istället att det är viktigt att ha ett tillåtande klimat på 
förskolan, så barnen känner att de får vara med och påverka. De menar att man kan 
förmedla stämningar till barnen med hjälp av hur den fysiska miljön är utformad. 
Alla tre avdelningar förespråkar att den fysiska miljön i förskolan ska locka till 
aktivitet och att den ska vara utmanande för barnen. Avdelning sex framhöll att 
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”Förskolan är en institution och ska vara utformad som en verkstad där barnen kan 
aktivera sig med olika saker.” De menar att detta uppmuntrar barnens kreativitet och 
nyfikenhet.  
 
Två av avdelningarna beskriver sitt sätt att visa hur de ser på den fysiska miljön som 
att det handlar om att ge barnen frihet att välja. Egentligen handlar det kanske inte 
bara om miljön utan nästan mer om barnens inflytande. De skriver inte mycket om 
att de anser att miljöns utformning är viktig, utan mer om att inställningen till hur 
barnen får nyttja miljön är det väsentliga.  
 
Föränderlighet är viktigt 
 
En förskoleavdelning berättade att de hade utformat sin förskolemiljö så att barnen 
för det första skulle kunna nå allt materiel men också att de lyssnade av barnen och 
ville ha reda på deras åsikter om den fysiska miljön på avdelningen. Utifrån dessa 
åsikter försöker personalen sedan ändra om i den fysiska miljön så den ska passa 
barnens önskemål. 
 
Två av avdelningarna menade också att de försöker undersöka hur barnen beter sig 
och agerar i de olika rummen och förändrar den fysiska miljön efter hur mycket och 
på vilket sätt barnen nyttjar de olika rummen. Hur man utformar rummens miljö 
påverkar barnens agerande och känslan de får när de kliver in i rummet.  
 
 
Hur anser pedagogerna att barns inflytande påverkas av den fysiska 
miljön? 
 
Den fysiska miljön på förskolan kan påverka barnens inflytande 
 
Sex av sex avdelningar svarade att de anser att det går att påverka barnens inflytande 
med hjälp av den fysiska miljön på förskolan. Det som skiljer svaren åt är att de olika 
avdelningarna åt är att de tar upp olika saker som de tycker påverkar barnens 
inflytande i förskolan. Någon menade att det är viktigt med materialets placeringar 
medan andra menade att det är personalens inställning till barnen som är det mest 
väsentliga. Avdelning sex menade till exempel att förskollärarna måste ha ett 
förhållningssätt som kompletterar miljön, de måste tro på barnens egna förmågor 
och tro att de kan klara av mycket på egen hand. 
 
Barnens känslor påverkas av den fysiska miljön 
 
Två avdelningar menade att man med hjälp av den fysiska miljön kan påverka barnen 
till olika sinnesstämningar. Man kan göra barn mer eller mindre aktiva och också 
skapa miljöer som är mer eller mindre tillåtande för barnen att utforska och 
experimentera i.  
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6. Resultatanalys 

 

6.1 Förskollärares syn på barns inflytande 

 
På förskolorna verkar det som att det finns lite olika sätt att se på barns inflytande. 
Några av respondenterna har gett svar som tyder på att de ser på inflytande som att 
barn ska kunna välja och bestämma själva. En del ser det som att det viktigaste är att 
barnen känner att de kan yttra sina åsikter och att deras tankar och åsikter ska bli 
respekterade av både personalen och de andra barnen. Alla avdelningarna framhöll 
att de anser att det är viktigt att barn får ha inflytande. Anledningarna till detta var 
dock lite olika. En del förklarade att de ville att barnen skulle bli självständiga och 
andra menade att barn lär sig demokratiska värderingar genom att själva få vara 
delaktiga i demokratiska processer. Detta menar även Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) då de anser att barn lär sig handla efter demokratiska värderingar då 
deras egna åsikter blir respekterade. Resultaten visar att förskollärare anser att barns 
inflytande är viktigt och att de försöker följa läroplanernas syften så mycket som de 
förmår. I förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att alla barn som vistas på förskolan 
ska lära sig att respektera alla människor som de är och att de ska lära sig att handla 
efter demokratiska värderingar.  
 
Jonstoij (2000) menar att barn behöver få möta vuxna som ser deras potentialer och 
som intresserar sig för det medmänskliga samspelet hos barn. De avdelningar som 
framhöll att barnens åsikter och tankar måste respekteras visar att de har tankar som 
stämmer överens med det Jonstoij (2000) tar upp. Barn måste känna att vuxna i 
deras närhet vill dem väl och är intresserade av hur de tänker och handlar. Jonstoij 
(2000) skriver också att hon anser att man som pedagog kommer mycket längre med 
att utveckla barns lärande om man ser mer till deras positiva sidor, alltså det som 
barnet redan kan istället för att fokusera på det som barnet inte kan. Studien visar att 
de respondenter som uttryckt att de anser det viktigt att barn får framföra sina 
åsikter och tankar och dessutom att det är viktigt att barn kan nå och arbeta med 
olika materiel utan hjälp av vuxna, ser barn som kompetenta och att deras tankar, 
handlingar och sätt att uttrycka sig är lika viktiga att respektera som vuxna 
människors.  

6.2 Förskollärarnas tankar om den fysiska miljön på förskolor 

 
Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999 menar att den fysiska miljön i förskolan är 
viktig eftersom miljöns utformning påverkar barnen genom att ge förväntningar på 
vad som ska ske där. De anser också att allt materiel ska vara lättillgängligt för barn 
på förskolan, till materiel hör även musikinstrument och målarfärger osv. Förskolans 
läroplan säger att ”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 
tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter.”(Lpfö 98, sid 12) De flesta av avdelningarna som svarat 
på intervjun menar att de försöker utforma miljön på förskolan på ett sådant sätt att 
barnen faktiskt når allt material. De menar att barn får mer inflytande genom att de 
kan känna att de klarar av saker på egen hand utan att behöva be vuxna om hjälp hela 
tiden om material och leksaker finns på barnens egen nivå  
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På småbarnsavdelningarna där barnen inte kan prata än, menade de att det är 
viktigt att alla barn kan se vilka materiel som finns så att de kan peka och med 
kroppsspråk visa vad de vill ha för material om det skulle vara så att de inte når 
själva. Enligt förskollärarna på den ena av småbarnsavdelningarna ska barn få göra 
sin röst hörd och få sina åsikter respekterade. De menar att barns åsikter inte alltid 
kan efterlevas men att de alltid ska respekteras. Precis som förskolans läroplan 
beskriver, menade flera avdelningar att de ville att miljön skulle vara öppen och 
tillåtande för att barnen ska kunna ta tillvara på sina intressen och för att leken ska 
främjas. Emilson (2007) menar att förskollärare som kontrollerar sin barngrupp 
genom att göra dem nyfikna på vad de har att säga har det lättare att frångå sin 
planering eftersom barnen är genuint intresserade av vad förskollärarna har att säga. 
Då ges det tillfällen att ge barnens egna initiativ och uttalanden uppmärksamhet. När 
barnens åsikter uppskattas och tas med i lärandet gör det att de blir ännu mer 
intresserade av vad förskolläraren har att säga, vilket i sin tur borde göra att de lär sig 
bättre.  
 
Enligt studien tycks personalen på avdelningarna anse att den fysiska miljön är viktig 
för barnen. De verkar tänka mycket på att material som finns ska göras tillgänglig för 
barnen men mindre på hur de själva kan utforma rummen på förskolan. Ingen 
nämner till exempel att det går att påverka barnens kreativitet och arbetslust genom 
att använda sig av ljud, ljus och färger och också att vatten och växter kan införa en 
viss känsla hos människor. Om detta skriver Waldenström och Mauritzson då de 
intervjuar Alexandra Moore i en artikel i Förskoletidningen nr 1/2009 (s.19-22). 
Kunskap om hur människor påverkas av olika ljud, ljus och materiel mm. är mycket 
viktig när man utformar den fysiska miljön, eftersom det visar så mycket om vilken 
syn på lärande och kunskap man har på den förskolan. Miljöns utformning ger också 
barn och föräldrar en förväntan på hur hög standard förskolan har vad gäller kunskap 
och lärande (Björklid, 2005). 
  

6.3 Pedagogernas syn på den fysiska miljöns inverkan på barns 
inflytande i förskolan 

 
Enligt alla respondenter så har den fysiska miljön i förskolan betydelse för barns 
inflytande. Samtliga avdelningar svarade att det går att ta hjälp av den fysiska miljön 
för att påverka barns inflytande. Det verkar dock vara olika hur man nyttjar miljön 
trots att man vill åt samma syfte. En del menar att det går att påverka barns 
inflytande genom att ställa allt material så att barnen kommer åt det medan andra 
menar att det är inställningen och attityden till barnens aktiviteter som är det mest 
väsentliga. Enligt Nordin-Hultman (2004) är svenska förskolor mer styrda än vad 
man ofta tror. Hon menar att det ofta finns rum som är tänkta till vissa aktiviteter till 
exempel målarrum, snickarrum, dockrum osv. Detta anser hon gör att barn blir 
begränsade i sitt initiativtagande eftersom det ofta är en stängd dörr till många av de 
rummen, vilket gör att barn inte har fritt tillträde dit utan behöver vuxnas hjälp och 
tillåtelse. Jag anser att det kan vara både bra och mindre bra att vissa rum är till för 
vissa aktiviteter eftersom det gör att pedagogerna på förskolan måste engagera sig i 
barnen då de sysselsätter sig med vissa aktiviteter. I förskolans läroplan står det att 
alla barn i förskolan ska få träffa vuxna som intresserar sig för samspelet med både 
det enskilda barnet och med barngruppen, de ska också få chans att möta vuxna som 
ser varje barns förutsättningar och möjligheter. (Lpfö 98) Enligt mig kan aktiviteter 
där barn är beroende av vuxnas hjälp bidra till att varje barn får uppleva engagemang 
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från pedagogerna eftersom de då måste utföra aktiviteter tillsammans. Med det 
menar jag att det inte bara behöver vara negativt att det finns rum och aktiviteter där 
barn behöver ta hjälp av vuxna.  
 
Något mer som togs upp av respondenterna som svarade på frågorna var att det är 
viktigt att se barn som kompetenta. Dessa svar kan tolkas som att man anser att barn 
har en tanke bakom de aktiviteter de gör och att de är villiga att lära sig och utvecklas 
så mycket de kan om de bara får stöttning i sin utveckling. Respondenterna menar 
alltså att miljöns utformning lättare påverkar barn positivt till inflytande om 
pedagogerna ser på barn som kompetenta. Miljön ska vara ett komplement till det 
förhållningsätt pedagogerna har till barn. Det är viktigt att det finns tillfälle för barn 
att pröva, utforska och upptäcka olika saker i sina aktiviteter. För att detta ska kunna 
ske bör miljön vara iordninggjord så att den hjälper barn att utvecklas inom olika 
områden både vad gäller sociala och andra färdigheter. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) anser också att det är väldigt viktigt att barn på förskolan får vara 
med att bygga upp den fysiska miljön tillsammans med pedagogerna. De menar också 
att miljön ska vara lätt att förändra beroende på hur barnen vill ha det. Det ska gå att 
avskärma områden men också att ta bort avskärmningen så att det blir öppna ytor för 
barnen att leka på.  
 

7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

 
Enligt Denscombe (2000) är det viktigt att diskutera sin forskning utifrån dess 
svagheter och styrkor. Jag anser att min forskning är tillförlitlig om man bedömer 
utifrån mina respondenter. Det finns alltid en risk att människor svarar på frågor för 
att tillfredställa forskaren. Jag var intresserad av att veta hur förskollärare ser på hur 
man kan påverka barns inflytande med hjälp av förskolans fysiska miljö. Jag gav ut 
mina enkäter till arbetslag som innehöll förskollärare och barnskötare och lät dem 
svara på mina frågor som handlade om barns inflytande och den fysiska miljön i 
förskolan. Enligt mig har jag frågat rätt personer och använt mig av frågor som gett 
svar på mina forskningsfrågor. Det jag har tänkt på är att respondenterna kanske inte 
svarat helt ärligt på mina frågor. Detta eftersom barns inflytande är något som alla 
vet att man måste ta hänsyn till när man arbetar inom förskolan och skolan, så det är 
egentligen ett självklart svar att skriva att man anser att barns inflytande är viktigt 
och att man arbetar med det på olika sätt. Man kan säga att frågor som handlar om 
inflytande och miljö ofta har nästan inlärda svar, vilket gör att det kan vara svårt att 
få fram helt personliga åsikter. Även om det finns en risk för att svaren är inlärda så 
tror jag ändå inte att det påverkar resultatet så mycket, eftersom de flesta som är 
verksamma inom förskolan strävar efter att följa styrdokumenten och därmed är det 
en fördel om de vet vad de bör svara på de frågorna. 
 
Min tanke var från början att göra muntliga intervjuer, men jag bestämde mig för att 
använda mig av skriftliga enkäter istället. Detta eftersom jag tror att det känns bättre 
för respondenten att få tänka igenom sitt svar innan han/hon lämnar det. I en 
intervju kan man ibland yttra svar i en hast och då blir de inte tillförlitliga eftersom 
respondenterna då kanske ångrar sina svar när de tänker på dem. I en enkät får 
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respondenten chans att skriva sitt svar, fundera lite och sedan ändra ifall något inte 
stämmer. 
 
Min studie är baserad på en enkätundersökning med ostrukturerade frågor, alltså 
några få frågor som respondenterna svarar skriftligt på utifrån sina egna åsikter. I 
den här studiens fall blev det arbetslagets gemensamma åsikter som kom fram. 
Svaren hade därför blivit olika beroende på vilka arbetslag man frågat, men eftersom 
svaren gäller dessa sex avdelningar ser jag att tillförlitligheten är god. Något som 
hade kunna gjort att tillförlitligheten skulle ha blivit ännu bättre hade varit om 
respondenterna svarade enskilt istället för tillsammans på varje avdelning. Kanske 
hade svaren blivit annorlunda om varje person fick svara enskilt, nu var de tvungna 
att anpassa sina svar efter vad de andra i arbetslaget tyckte. Det som kan ha gjort 
tillförlitligheten sämre är att alla respondenter inte gav lika utförliga och engagerade 
svar på enkäten, en del gav långa utförliga svar medan andra svarade så kort som 
möjligt. Det gjorde att vissa svar inte gav samma insyn i verksamheten som andra. 
Det hade varit intressant om alla hade svarat lika mycket och på samma sätt. Om 
respondenterna hade fått svarat enskilt hade det också varit intressant att ta reda på 
om det var förskollärare eller barnskötare som svarat och om de svarat olika. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

 
Något som framkommit i resultaten var att många av respondenterna skrev om på 
vilken höjd de ville ha leksaker och material och att de ansåg det viktigt att barn fick 
möjlighet att välja själva och kunna ta egna initiativ, dock var det ingen som nämnde 
något om hur man kan forma den övriga miljön till att ge barn inflytande. Med den 
övriga miljön menas i det här fallet till exempel hur man kan utforma rummen med 
hjälp av färger, ljud och växter. I Förskoletidningen nr 1/2009 (s.19-22) skriver 
Waldenström och Maurizson om hur man bör utforma miljön i förskolan. Enligt dem 
förmedlar den fysiska miljön hur lärande och barn värderas. Alltså kan miljön 
förmedla vilket förtroende barn och föräldrar ska ha för förskolan och dess personal 
och verksamhet. Jag anser att det är lite synd att studiens respondenter inte tänkte på 
den fysiska miljön på ett sätt som visar att man faktiskt kan påverka attityder och 
känslor med hjälp av den. I Waldenströms och Maurizsons artikel intervjuar de 
Alexandra Moore och hon menar att man genom att ta hjälp av designfaktorer som 
ljud, ljus, färger och olika material kan höja kreativiteten och lusten till lärande hos 
människor. Hon anser att man ska stimulera människors olika sinnen på ett sätt som 
ger dem en bra känsla och för att man kan höja och sänka aktivitetsnivån hos dem. På 
en förskola vill man ha olika aktivitetsnivåer i olika rum på förskolan. Om man har ett 
sagorum vill man kanske att det ska vara en lugn atmosfär där och har man en lekhall 
går det förmodligen att låta aktivitetsnivån vara lite högre hos de barn som vistas där. 
Jag anser att man på traditionella förskolor borde tänka mer på dessa designfaktorer 
än vad man faktiskt gör. Man skulle till exempel kunna utnyttja både färger och 
material då man inreder och designar ett vilorum. Enligt Alexandra Moore finns det 
vissa färger som lugnar och andra som gör människor mer aktiva. I intervjun säger 
hon också att allt som påminner om naturen får människor att må bra. Med tanke på 
detta skulle man i vilorummet kunna använda sig av jordnära färger och ha många 
gröna växter i rummet, för att ytterligare förstärka känslan av lugn bör man anpassa 
ljudet till vila, ljud av vatten och vind är till exempel mycket lugnande. Med tanke på 
vad Alexandra Moore berättar i intervjun kan man alltså utforma de olika rummen på 
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förskolan med hjälp av färger, ljus och växter för att få fram den atmosfär man vill 
att barnen ska känna av.  
 
Av studien framkommer att några av respondenterna ansåg att klimatet var viktigt 
för att kunna påverka barns inflytande med hjälp av den fysiska miljön, men inte 
heller de gav förslag till på vilket sätt man kan utforma miljön för att detta ska ske. 
Kanske har inte förskollärare så stor erfarenhet av på vilket sätt det går att designa 
miljöer för att uppnå det syfte man vill. Studien visar att de förskollärare som var 
respondenter ansåg att det gick att utforma miljön för att påverka barn till mer 
inflytande, men frågan är hur? De som svarade att det ska vara ett tillåtande klimat 
och att pedagogerna ska arbeta på ett sådant sätt att de kompletterar miljön verkade 
vara väl medvetna om att inflytande också har med pedagogernas attityd att göra. Det 
är viktigt att pedagogerna på förskolan tillåter barnen att upptäcka, utforska och 
använda sig av den fysiska miljön som de vistas i. Hur bra miljön än är utformad så är 
det inte säkert att barn påverkas av den på ett positivt sätt om inte pedagogerna vet 
hur de ska förhålla sig till den. I sådana fall tänker jag att det kanske finns tillgång till 
vattenlek, intressanta material och spännande kryp in på en förskola men att 
personalen kanske inte tillåter barnen att vistas där på eget bevåg. Då är förskolans 
miljö anpassad för att locka barnen till nyfikenhet och utforskande (Lpfö 98) men 
pedagogernas attityd tillåter inte detta. Studien visar att förskollärarna anser att det 
är viktigt med vilken attityd de har gentemot barnen då de vistas på förskolan. 
 
Flera av respondenterna svarar att de anser att barn inflytande är viktigt och att det 
går att påverka barns inflytande med hjälp av den fysiska miljön. När man tittar 
närmare menar de flesta av respondenterna att ett sätt att skapa inflytande på är att 
ställa material och leksaker på barnens höjdnivå för att de ska nå och kunna ta för sig 
av det de själva vill sysselsätta sig med. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) är det en bra tanke. Barn ska kunna ta för sig av material och leksaker utan att 
behöva fråga vuxna om lov och hjälp hela tiden. Jag anser också att barn ska kunna 
utöva inflytande så mycket som möjligt i förskolan, men samtidigt så behöver de 
vuxna att öva tillsammans med. Om barn alltid kan komma åt allt material finns risk 
för att de inte får lika mycket tid tillsammans med de vuxna på förskolan eftersom de 
då inte behöver deras hjälp. Enligt mig bör vissa material vara till för att vuxna och 
barn ska kunna arbeta med det tillsammans. I förskolans läroplan (Lpfö 98) står det 
att alla barn i förskolan ska få möta vuxna som engagerar sig i att samspela med både 
det enskilda barnet och med barngruppen. För att detta ska ske bör det finnas 
material som barn och pedagoger kan arbeta med i grupp. Då barn behöver be om 
hjälp för att plocka fram ett material är chansen större att den vuxna sätter sig ner 
och delar upplevelsen av materialet med barnet. Enligt mig kan barn och vuxna 
komma närmre varandra om vissa material kräver att barnen måste be om hjälp för 
att nå dem. Dock innebär det att personalen på förskolan måste vara villig att 
engagera sig i barnen. Men enligt studien anser förskollärarna att det är viktigt att 
barn får uppleva demokrati och känna att deras röster blir hörda i olika 
sammanhang. Så förhoppningsvis tillhör det vardagen på de allra flesta förskolor att 
pedagoger umgås med barnen på golvet och i leken.  
 
Om man jämför förskolor som har speciella inriktningar som till exempel Reggio 
Emilia och Montessori-förskolor med de förskolor där studien gjordes så verkar det 
som att de förskolorna är mer medvetna om vilken skillnad utformningen av den 
fysiska miljön kan göra för barn i förskolan. Inom Reggio Emilia anser man till 
exempel att de rumsliga upplevelserna är mycket viktiga för barn (Bishop, 2005). Jag 
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anser att förskolor utan inriktning skulle kunna låta sig inspireras av till exempel 
Reggio Emilias filosofi vad gäller miljön och attityden till hur barn får nyttja miljön. 
Enligt Sköld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) anser man även inom 
Montessori-pedagogiken att den fysiska miljön är väldigt viktig. Även därifrån anser 
jag att man kan ta tankar och föra in i den traditionella förskolan. De anser till 
exempel att materiel ska stå på speciella platser och se ut på vissa sätt, allt materiel 
måste också vara fullständigt för att få stå framme. Enligt studien är det många 
förskollärare som vill att materiel ska vara lättillgängligt för barn, då menar jag att 
man också måste vara noga med att se till att allt materiel är fullständigt för att barn 
ska få nytta av att arbeta med det. Ett ofullständigt materiel är inte roligt att arbeta 
med. 
 
Jag anser att studien har stor pedagogisk relevans eftersom den fysiska miljön är 
väldigt viktig för barn i förskolan. Med hjälp av förskolans fysiska miljö kan man 
enligt studien påverka barn till mer inflytande över sin vardag på förskolan. Dock så 
verkar det som att inte alla har så stor insikt angående hur man på bästa sätt 
utnyttjar den fysiska miljön. För att ge pedagoger som verkar inom förskolan större 
kunskap inom ämnet menar jag att det är viktigt att forskning som handlar om 
inflytande och om den fysiska miljön i förskolan bedrivs men också att resultaten av 
forskningen kommer till nytta för de verksamma pedagogerna ute i förskolorna 
eftersom det är de som är i behov av att få mer kunskaper och idéer angående hur de 
på bästa sätt ska utnyttja och utforma miljön i förskolan så att barn påverkas på ett 
positivt sätt.  
 
Av studien drar jag slutsatsen att alla respondenter som svarat på enkäten anser att 
det är viktigt att barn har inflytande i förskolan. De menar också att det går att 
påverka inflytandet med hjälp av den fysiska miljön, men det verkar som att inte så 
många vet på vilket sätt de ska kunna påverka barns inflytande med hjälp av den 
fysiska miljön.  

10. Nya forskningsfrågor 

 
Vidare forskning inom detta ämne skulle kunna handla om hur olika förskollärare 
och förskolor faktiskt använder sig av den fysiska miljön ute i praktiken. Man skulle 
kunna göra observationer och intervjuer för att se om förskollärare använder sig av 
den fysiska miljön på det sätt som de själva anser att man bör göra och man skulle 
också kunna undersöka om förskollärare anser att det finns möjlighet att påverka och 
använda den fysiska miljön på det sätt som de själva anser att man bör göra för att 
påverka barns utveckling positivt.  
 
Jag skulle önska att det gick att göra något sorts projekt eller liknande där man 
informerar förskollärare om hur man på enkla och mer avancerade sätt kan utveckla 
och påverka den fysiska miljön där barn ska vistas.  
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Bilaga 1 

Hej! 
Jag håller på med mitt examensarbete och jag skriver om hur förskolans fysiska miljö 
påverkar barns inflytande. Jag skulle önska att Du ville medverka och svara på några 
frågor. När jag skriver ”fysiska miljö” tänker jag framförallt på inomhusmiljön.  
Jag skulle vilja att Du svarar skriftligt på mina frågor och helst så utförligt som 
möjligt, för att jag ska få reda på hur du tänker kring detta. Jag är ute efter personliga 
svar, det är vad Du tycker och tror som jag vill veta. 
 
 
 
Frågor 
 
Vad innebär ”att barn har inflytande” för dig? 
 
 
 
Varför tycker du att barns inflytande är viktigt? 
 
 
 
 
I Lpfö 98 står det att barn i förskolan ska fostras till demokratiska värderingar, hur 
gör du för att barnen i din förskolegrupp ska lära sig detta och få mer inflytande över 
sin vardag? 
 
 
 
 
Hur utformar du den fysiska miljön på din förskola för att barnen ska påverkas på ett 
positivt sätt? 
 
 
 
På vilket sätt visar du att det är viktigt att ha en tanke bakom utformningen av den 
fysiska miljön i förskolan? 
 
 
 
 
Tror du att det går att påverka barns inflytande med hjälp av hur man utformar 
miljön på förskolan? 
 
 
 
På vilket sätt i så fall? 
 
 
 
Tack för din medverkan!/ Sandra Öhlén 


