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SAMMANFATTNING 
 
 
Som pedagoger i förskolan ska vi skapa meningsfulla miljöer för barnen. För att kunna göra detta 
behöver vi hitta former för barns delaktighet, så att de får vara med och påverka. Syftet med vår 
undersökning är att i förskolan studera relationen mellan barns inflytande och den pedagogiska 
miljön. Studien innefattar både barns inflytande över miljön och hur miljön kan ge barn 
inflytande. Åtta förskollärare på fyra olika förskolor har intervjuats för att ge en bild av hur barns 
delaktighet på olika sätt kan ta sig uttryck i miljön. På alla förskolorna är barnen delaktiga i den 
pedagogiska miljön. Delaktigheten ser dock ut på olika sätt. På några förskolor får barnen mer 
direkt inflytande, på andra mer indirekt. Hur miljön utformas för att ge barn inflytande har i denna 
studie visat sig vara relaterat till barngruppens ålderssammansättning. Även hur stor 
genomslagskraft tron på det kompetenta barnet har haft i arbetslaget, är av stor betydelse i detta 
sammanhang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Delaktighet, förskola, inflytande, pedagogisk miljö. 



 

INNEHÅLL 
 
INLEDNING OCH BAKGRUND    1 
Syfte       2   
Definition av centrala begrepp     2   
En kort tillbakablick på den svenska förskolan    3 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER    6 
Modernt och postmodernt perspektiv     6 
Vi skapar rummet och rummet skapar oss    7 
Barnsyn – tre olika sätt att se på barn,  
enligt Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi    10 
     Barnet som natur      10 
     Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare    10 
     Det kultur- och kunskapsskapande barnet    11 
 
METOD       11 
Kvalitativ ansats      11 
Urval       12 
Genomförande      12 
Bearbetning       13 
Analys       13 
Etiska överväganden      13 
 
RESULTAT      14 
Pedagogers utgångspunkter vid utformandet av den pedagogiska miljön  14 
Barnsynen som den pedagogiska miljön representerar   16 
Reflektioner kring val av material     17 
Att få kunskap om barns behov och intressen    18 
Barns delaktighet i utformandet av miljön    19 
Olika tankar om materialets tillgänglighet    20 
Hur förskolemiljön uppmuntrar barns självständighet   21 
Material som ger möjligheter till variation    22 
Sammanfattning av resultatet     23 
 
DISKUSSION OCH ANALYS     24 
Reflektioner över studiens genomförande    24 
Reflektioner över studiens resultat     25 
     Pedagogers utgångspunkter vid utformandet av den pedagogiska miljön 25 
     Barnsynen som den pedagogiska miljön representerar   26 
     Reflektioner kring val av material     27 
     Att få kunskap om barns behov och intressen    28 
     Barns delaktighet i utformandet av miljön    29 
     Olika tankar om materialets tillgänglighet    30 
     Hur förskolemiljön uppmuntrar barns självständighet   31 
     Material som ger möjligheter till variation   32 
 
REFERENSER     34 
Bilaga 1  



 1

INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

 
Vad betyder delaktighet för dig? För oss handlar det om, precis som Jenny Gren beskriver det, att 
ges frihet att tänka egna tankar och få pröva dem.1 Delaktighet är en rättighet att få uttrycka sina 
tankar och bli lyssnad på. Det betyder att även om jag inte alltid får sista ordet, är mina åsikter 
värda att respekteras.2  
 
I förskolans läroplan Lpfö 98, finns följande mål för barns inflytande i förskolan.  
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn  
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får 

möjlighet att påverka sin situation, 
•  utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 

förskolans miljö och  
• utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer 

genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.3  
 
Under vår utbildning har vi pratat om hur vi konkret kan sträva mot dessa mål. Som Ingrid 
Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan anser vi också att när barns egna åsikter respekteras och 
de får vara delaktiga i beslutsfattande processer kan de förstå demokratiska principer och utveckla 
sin förmåga att handla efter dem.4  
 
Att barn får ha inflytande i sin tillvaro och ges möjlighet att förankra de demokratiska principerna 
känns värdefullt för oss. Dels för barnens personliga utveckling, att de få uppleva att deras tankar 
och åsikter är betydelsefulla, och att de kan åstadkomma förändringar. Då växer barnen i sin 
identitet och självtillit.5 Men också ur ett samhälleligt perspektiv:  
 

Väsentliga element i demokratin är förverkligandet av medborgarnas vilja och 
självständig åsiktsbildning bland medborgarna. Ett annat element är medborgarnas 
aktiva deltagande i beslutsprocesser som har betydelse för deras egen situation i 
olika avseenden. 6                                                     SOU 1974:40  

 
Barnen ska naturligtvis ha inflytande och känna sig delaktiga i hela verksamheten. Men att 
undersöka hela verksamheten i förskolan och ta med alla faktorer som påverkar den är för 
omfattande för ett examensarbete. 
 
Den pedagogiska miljön i förskolan är ett område där barns delaktighet måste få komma till 
uttryck. När barnen får vara med och tycka till och förändra miljön blir deras inflytande synligt 
för dem. Samtidigt skapar miljön meningsfulla sammanhang för barnen, då de själva har varit med 
och utformat den.7 
 

                                                 
1 Gren, Jenny (1999) Etik i pedagogens vardag. Stockholm: Liber AB. Sid. 103.   
2Bjervås, Lotta (2003) Det kompetenta barnet. I Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (red.) FÖRSKOLAN – 
barns första skola! Lund: Studentlitteratur. Sid. 68f.  
3 Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för förskolan Lpfö98. Stockholm: Fritzes AB. Sid. 14. 
4 Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (1999) Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur. Sid. 38.  
5 Gren, Jenny (1999) Sid. 103. 
6 Ibid. Sid. 102. 
7 Kennedy, Birgitta (2004) Förord. I Förskolans pedagogiska rum – med plats för alla sinnen.  Malmö: 
Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan. Sid. 9. 
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Vårt intresse för den pedagogiska miljön har vuxit under utbildningens gång. Innan utbildningen 
hade vi inte reflekterat över förskolemiljöns utformning, varför den såg ut på ett visst sätt. Vi 
förstod inte heller hur värdefull miljön faktiskt är för barns utveckling och lärande. Under 
utbildningen har vi läst mycket om betydelsen av den pedagogiska miljöns utformning, men också 
börjat se den praktiska verksamheten med nya ögon genom vår verksamhetsförlagda utbildning. 
Vi har kommit att se att miljön kan fungera som en extra pedagog. Miljön kan ge barnen 
utmaningar, öka deras självständighet och stimulera samspelet mellan barnen. Möjligheterna är 
egentligen oändliga. Men om vi som utformar miljön inte tänker efter kan vi omedvetet göra den 
hämmande för barnen. 
 

Som barn träder jag in i en miljö som bestämmer vad jag har möjlighet att bli. Ett 
uttråkat, okoncentrerat barn eller ett barn som utforskar och undersöker. Vågar vi 
vuxna se den makt vi har över miljön och hur den i förlängningen påverkar barnets 
utveckling?8 
 

Vi tror att för att kunna ge barnen inflytande över miljön måste vi själva först bli medvetna om vår 
makt över miljön och om miljöns makt över verksamheten. Som pedagoger har vi ansvar för hur 
miljön ser ut just nu. Allt inom de fyra väggarna är inte statiskt. Detta leder oss till nästa fråga; 
tror vi att barnen är kompetenta nog att vara med och hjälpa till? Kanske är den pedagogiska 
miljön en fråga om barnsyn? 
 
Eftersom barnens inflytande så tydligt kan påverka den pedagogiska miljön och att miljön även 
ger förutsättningar för barnens inflytande innebär det att de måste stå i en växelverkan med 
varandra. Det ena är inte komplett utan det andra. Om ordet komplett kan användas, eftersom det 
är en process som aldrig blir färdig. Allt måste förändras, i takt med att barnens intressen och 
behov förändras. 
 
Syfte  
 
Det övergripande syftet med denna studie är att studera relationen mellan barninflytande och den 
pedagogiska miljön i förskolan. Vi fokuserar på pedagogernas förhållningssätt eftersom det är hos 
dem ansvaret ligger. Både för den pedagogiska miljön och för barnens delaktighet.  
 
Det vi särskilt intresserar oss för är: 
 

• Hur ger pedagogerna barnen inflytande över miljön? 
 

• Hur kan pedagogerna i förskolan forma miljön för att ge barnen inflytande?  
 
Definition av centrala begrepp 
 
Eftersom delaktighet, inflytande och pedagogisk miljö är begrepp som man kan lägga in olika 
betydelser i vill vi förklara hur vi kommer att använda dem i denna uppsats. Delaktighet och 
inflytande över miljön använder vi på ett likartat sätt. Att barnen både direkt och indirekt får vara 
med och påverka utformningen av miljön. Även om barnen inte alltid ges sista ordet bör de få ge 
uttryck för sina tankar och bli lyssnade på. Den pedagogiska miljön är den miljö som vi omges av 
i förskolan. Den pedagogiska miljön är rummen, möbleringen, materialet. Det kan vara så mycket 
mer, exempelvis fördelning av tid, men i vår undersökning har vi fokuserat på den konkreta 
utformningen. 
 

                                                 
8 Kennedy, Birgitta (2004) Sid. 8f.  
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En kort tillbakablick på den svenska förskolan 
 
Pedagogiska praktiker för barn, barnomsorgsinstitutioner, utgörs av de diskurser9 som dominerar i 
ett samhälle. Institutionerna gestaltar de tankar, uppfattningar och den etik som råder. 
Förskoleinstitutionerna har inga självklara syften. De konstrueras socialt och är vad vi som 
medskapare av samhället gör dem till. Alltså förändras de i takt med att samhället förändras. För 
att förstå dagens förskola gör vi en kort tillbakablick på hur svenska barnomsorgsinstitutioner sett 
ut genom tiderna. 
 
Enligt Rousseaus pedagogik är barnet gott och oskyldigt men i behov av skydd och uppfostran 
som syftar till att stärka barnets moraliska motståndskraft. Pedagogen bör tro på barnets förmåga 
att själv kunna välja det goda. Det innebär inte att barnet har total frihet. Det ska fostras på ett 
sådant sätt att samhällets normer och värderingar införlivas. Med dessa tankar bygger Friedrich 
Fröbel upp sina barnträdgårdar. Ett organiserat sätt att fostra små barn har tagit form.10 Fröbels 
pedagogiska idéer spreds snabbt internationellt genom tyska immigranter efter revolutionen 1848. 
Inspirerade av Fröbel startade systrarna Ellen och Maria Moberg de första svenska pedagogiska 
verksamheterna för små barn år 1899. På 1930-talet fanns det cirka hundra svenska 
barnträdgårdar.11 Fröbel ansåg att hemmet var barnträdgårdens förebild och miljön utformades 
därför som ”det ideala hemmet”. Tack vare att barnen tog del av omsorgen om miljön i 
barnträdgårdarna skulle de kunna införliva kunskapen och förändra sina egna hem. Att 
barnträdgårdarna var så lika hemmen var också ett sätt att legitimera att barnen togs från sina 
mödrar och hem. Den hemlika miljön har varit en röd tråd i statliga texter fram till 1960-talet.12  
 
Alva Myrdal drev fram en ny vetenskaplig grund för verksamheter för barn. Från att 
tyngdpunkten legat på en naturbunden moral betonas nu barns förmåga att anpassa sig till ett 
samhälle i förändring. Storbarnkammaren blir en lösning både på behovet av kvinnlig arbetskraft 
och på problemet med att många barn i städerna levde under dåliga villkor.13 Makarna Myrdal 
hade en vision om ett mer demokratiskt samhälle. Detta krävde en ny social gemenskap. Fokus 
lades på familjen och barnet, eftersom de sågs som bärare av framtiden.14 Myrdal tar avstånd från 
den traditionella stränga uppfostran. Den uppfostran som hon förordar tar hänsyn till det 
individuella barnets psykiska utveckling och själsliv.15 Utvecklingspsykologin hade blivit en 
akademiskt erkänd vetenskap. Den gav kunskap om barns olika utvecklingsstadier och 
eftersträvansvärda pedagogiska förhållningssätt. Men den ledde också till ett tänkande om vad 
som var normalt och onormalt. Utvecklingspsykologin gjorde att otaliga missförhållanden, som 
inte tidigare upptäckts, blev synliga.16  
 
1972 formulerades Barnstugeutredningens betänkande (BU), ett program som präglats av den 
politiska ideologi som rådde i samhället denna tid. Det som genomsyrade BU var att 
barnomsorgen skulle var ett komplement till familjefostran och synen på barnet som en social 

                                                 
9 Hillevi Lenz Taguchi förklarar Foucaults diskurs-begrepp som sättet att tala om och uttrycka något om exempelvis 
barn och förskola i en viss kultur och under en viss tid. De tankar som dominerar samhället och som de flesta i 
samhället tror på utgör den rådande diskursen. (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag. 
Sid. 18. 
10 Tullgren, Charlotte (2004) DEN VÄLREGLERADE FRIHETEN – Att konstruera det lekande barnet. Malmö: 
Lärarutbildningen 2003. Sid. 12f. 
11 Gedin, Marika & Sjöblom, Yvonne (1995) Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. Stockholm: Bonnier 
Utbildning AB. Sid. 19f.  
12 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber AB. Sid. 
116f. 
13 Tullgren,Charlotte (2004) Sid. 14f. 
14 Kärrby, Gunni (2000) Från kindergarten till förskola. I Johansson Inge, Holmbäck Rolander Ingrid (red.) Vägar till 
pedagogiken i förskola och fritidshem. Stockholm: Liber AB. Sid. 11. 
15 Tullgren, Charlotte (2004) Sid. 14f. 
16 Kärrby, Gunni (2000) Sid. 13. 
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varelse.17 Tre grundprinciper som präglade BU var tänkandet kring barnets natur, psykologins 
föreställningar om barnet och dess utveckling och dialogpedagogiken. Dialogpedagogiken är en 
indirekt maktutövning där barnet själv styr sin utveckling, men måste vara kapabel att undvika 
vissa förbjudna zoner. De teorier som BU utgick ifrån var Jean Piagets kognitiva teori och Erik 
Homburger Erikssons teori om barnets psykosexuella utveckling. Båda teorierna är stadieteorier 
som betonar barnets biologiska mognad och allmängiltiga utveckling.18 De pedagogiska 
principerna som formulerades i BU har framgent levt vidare i de texter som omgett förskolan.19  
 
I Pedagogiskt program för förskolan som kom 1987 finns fortfarande tankegångarna om olika 
stadier i barnets utveckling. Men programmet betonar också att utvecklingsprocessen är beroende 
av så väl omgivningen som barnet möter och faktorer inom barnet. Barnet ska socialiseras in i 
samhället och ta till sig gällande normer och värderingar. I aktivt samspel med omgivningen ses 
nu barnet som nyfiket och med lust att utforska. Man tror nu att barnet besitter en inre 
initiativförmåga, det ses inte längre som passivt.20  
 
Trots att diskursen om en hemlik miljö varit dominerande har det under lång tid funnits 
motdiskurser. Elsa Köhler, en österrikisk reformpedagog som samarbetade bland annat med 
Fröbelinstitutet i Norrköping, framhöll betydelsen av rikligt material för barnens aktiviteter och 
lärande. Hon ansåg att det skulle finnas material för teknisk konstruktion, handarbete och slöjd, 
byggande, ritande och skapande arbete. På 1930-talet samarbetade Köhler med Fröbelinstitutet 
och systrarna Moberg. Köhler hade stor del i införandet av friare arbetsformer i 
barnträdgårdarna.21   
 
Under 1900-talet kan man vid ett flertal tillfällen läsa om reflektioner kring miljö och material. 
1945 kommer ett inlägg som använts upprepade gånger i diskussionen om den pedagogiska 
miljön. Skribenten beskriver en skillnad mellan den svenska barnträdgården, som mest liknar små 
vardagsrum, och exempelvis de amerikanska och engelska barnträdgårdarna som liknar arbetsfält 
fyllda med möjligheter. I den diskurs som förespråkar förskolemiljön som mer verkstadslik än 
hemlik läggs det också vikt vid att det pedagogiska materialet bör vara tillgängligt för barnen. 
Barnen ska själva kunna plocka fram material och inte vara så beroende av de vuxnas hjälp. Man 
anser att förskolan också bör erbjuda barnen aktiviteter med vatten och sand inomhus och de höga 
kraven på renlighet och ordning ifrågasätts.22 
 
När barnstugeutredningens betänkanden kom 1972 expanderade förskolan på grund av ett ökat 
behov av barntillsyn. Frågor om rum och material uppmärksammas som en del av pedagogiken. I 
utredningen sätts barns intresse, nyfikenhet och aktivitet i centrum. Ett undersökande och 
laborativt arbetssätt förordas. BU fann traditionen att kombinera rum för mat och vila med 
lekrum. I betänkandet förespråkas rum som i första hand är planerade och utrustade för lek och 
aktivitet. Variation och kombination av olika material betonas, något som kännetecknat den 
”verkstadspedagogiska” diskursen. BU:s rekommendationer innebar radikala förändringar i 
förskolornas miljöer och arbetssätt. I försöksverksamheter visade det sig att det var svårt att 
realisera BU:s intentioner, då den nya miljön ställde nya krav på pedagogerna och yrkesrollen 
blev osäker. Pedagogerna förstod inte hur den nya pedagogiken skulle förverkligas. Följden av 
detta blev att verksamheten i förskolorna kom att kretsa kring att få vardagen att fungera. 
Hushållsarbete och omsorgsaktiviteter blev kärnan i förskolepedagogiken.23 
                                                 
17 Ibid. Sid. 15f. 
18 Tullgren, Charlotte (2004) Sid. 15f. Socialdepartementet (1972) Betänkande avgivet av 1968 års 
barnstugeutredning. Förskolan Del 1. SOU 1972: 26-27. Stockholm: Liber Förlag. 
19 Kärrby, Gunni (2000) Sid. 17. 
20 Tullgren, Charlotte (2004) Sid. 16. 
21 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 115ff. 
22 Ibid. Sid. 121ff. 
23 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 128ff. 
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I Pedagogiskt program för förskolan 1987 skedde en återgång till en mer traditionell svensk 
förskolepedagogik. Socialstyrelsen publicerade 1989 råd där frågor om miljö och material 
behandlas. Diskursen om miljön som hemlik får starkare fäste igen. Rumsfunktionerna bör vara 
sådana att det finns två lekrum där ett av rummen också är till för måltider och ett för vila. Det 
finns en rekommendation om att varje avdelning bör ha ett sandbord, men traditionen av ordning 
och ”rumsrena” material är starkare än styrdokumentens rekommendationer.24  
 
I det nu gällande styrdokumentet, Lpfö 98, ses barnet som ett aktivt, kompetent kunskapssökande 
barn. Barnets utveckling ses inte längre i stadier utan den styrs av barnets lust att lära och skapa 
mening.25 Läroplanens mål gällande barns inflytande är dem som vi citerat i inledningen.26 Barn 
kan ha inflytande på många olika plan och det kan ske på flera olika sätt. Den grundläggande 
tanken som finns i läroplanen är att barn kan utveckla sin förståelse för demokratiska värden när 
de själva får ha inflytande.27  
 
Angående den pedagogiska förskolemiljön, finns inga direkta anvisningar om hur den ska 
utformas. Strävansmål om vad den pedagogiska miljön bör ge barnet finns formulerade, men det 
är upp till pedagogerna själva att utforma miljön och finna metoderna för att nå målen. 
Exempelvis ska miljön vara trygg, men den ska samtidigt utmana barnet, vara stimulerande och 
inspirera till lek och aktivitet. Miljön ska vara innehållsrik och inbjudande. Verksamheten i 
förskolan som miljön är en del av ska främja lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet. Den ska 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.28 
Birgitta Kennedy menar att diskursen om en hemlik miljö fortfarande till viss del präglar den 
svenska förskolan. Men hon tror att det just nu sker en förändring från att våra förskolor varit hem 
till att de blir verkstäder.29 
 
 

                                                 
24 Ibid. Sid. 135ff. 
25 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 64f. 
26 Utbildningsdepartementet (1998) Sid. 14; Denna uppsats, sid. 1.  
27 Skolverket (2004) Rapport 239. Förskola i brytningstid- Nationell utvärdering av förskolan. Stockholm: Fritzes. Sid. 
151. 
28 Utbildningsdepartementet (1998) Sid. 9,12. 
29 Kennedy, Birgitta (2004) Sid. 7. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
I vår studie om relationen mellan barns inflytande och den pedagogiska miljön i förskolan har vi 
valt att utgå från ett postmodernt perspektiv. Det synsättet stämmer överens med vår syn på 
undersökningsområdet. Vi menar att det är komplext, det finns inte en enda sanning. Barns 
delaktighet i den pedagogiska miljön i förskolan kan förstås på många olika sätt och ta sig många 
olika uttryck. Vi tror att det som sker i förskolan är en del i ett sammanhang och påverkas av 
många olika faktorer. De diskurser som råder i ett samhälle vid en viss tidpunkt angående vilket 
syfte man tycker att förskolan ska sträva mot och hur man ser på barn är avgörande. Sådana 
värderingar är inte konstanta, utan förändras över tid. Inom postmodernismen ser man människan 
som medskapare av sin kultur, alla är vi delaktiga och skapar dessa meningar och ger betydelse åt 
det som omger oss.  
 
För att beskriva postmodernismen måste vi först göra en beskrivning av modernismen, eftersom 
de postmoderna tankegångarna kom som en reaktion mot det moderna projektets värderingar. 
 
Modernt och postmodernt perspektiv 
 
I 1600-talets Västeuropa skedde ett flertal genomgripande sociala och intellektuella förändringar. 
Dessa mognade som ett kulturellt projekt på 1700-talet och under industrialismen utvecklades de 
som en social livsform. Det moderna projektet, som Habermas kallade det för, hade ambitioner 
om ett linjärt framåtskridande, att finna sanningen för att förstå världen. Frihet för individen i 
sociala, politiska och kulturella hänseenden prioriterades högt. Ett karakteristiskt drag för 
moderniteten var sättet att se världen som vetbar och exemplarisk. Under upplysningstiden 
gjordes stora framsteg inom den empiriskt vetenskapliga metoden. Detta tillsammans med det 
mänskliga förnuftets makt och teknikens och industrialiseringens möjligheter, gav den moderna 
människan stark tilltro till egna framsteg. De tyckte sig ha redskapen för att finna en total 
universell sanning. 30 Även om vardagslivet verkade oordnat och oförutsägbart trodde de att det 
fanns en ordning bakom allt. Allting kunde systematiseras, klassificeras och kategoriseras.31  
 
Individen sågs som oberoende och placerad i central position. På samma sätt som det fanns en 
sann värld att upptäcka, fanns det också en på förhand förklarad mänsklig natur som inte är 
beroende av sammanhang eller relationer. Att vara förverkligad som människa är att vara vuxen, 
självständig och fri. En förverkligad människa kan tillämpa sitt förnuft, sin kunskap och 
självmedvetenhet och reflektera över sig själv och världen. Då kan hon uppnå en sann förståelse 
och bli förverkligad.32  
 
Upplysningstidens tro på att det mänskliga förnuftet och vetenskapen kan göra människor socialt, 
politiskt och kulturellt oberoende har fortfarande auktoritet. De som har anammat modernitetens 
sätt att tänka har fått en enorm ekonomisk och politisk makt. Men upplysningsprojektets 
förknippning av frihet och lycka med framsteg grundade på vetenskap och teknik har tappat i 
trovärdighet. Sedan slutet av 1800-talet har mer och mer kritik riktats mot detta synsätt. Man 
ifrågasätter förnuftet som var en central del i det moderna projektet. Likaså kritiseras övertygelsen 
om att man med förnuft och vetenskap skulle göra det möjligt att fastställa värdeneutrala 
sanningar om en objektiv värld.33 
 

                                                 
30 Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan (2001) Från kvalitet till meningsskapande. Postmoderna perspektiv- 
exemplet förskolan. Stockholm: HLS Förlag. Sid. 29f. 
31 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 33. 
32 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 30. 
33 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 31. 
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Bakom den ökande misstron mot moderniteten finns en växande besvikelse över oförmågan att 
förstå och tillvarata mänsklig mångfald och komplexitet. En typisk modern strävan är att 
övervinna all tveksamhet och uppnå likformighet. Man vill eliminera alla olikheter.34 Mot detta 
framförs också kritik eftersom försök att totalisera och universalisera medför uteslutning, orättvisa 
och förtryck.35 Ur kritiken mot moderniteten växte postmoderniteten fram. Det postmoderna 
projektet accepterar och välkomnar ovisshet, komplexitet, subjektivitet och avvikelse. Det är ett 
försök att fullfölja den demokratiska kraften i upplysningen, att upprätta etiken utan universellt 
godtagbara normer och strukturer.36 En strävan under moderniteten var att kunna se allting som 
händer som avgränsade fenomen, oberoende av sammanhang och konkreta omständigheter.37 
Inom postmodernismen är sammanhang betydelsefulla och det ses som positivt att kunna se ur 
många olika perspektiv. Frihet, jämlikhet och broderskap var de ord som karakteriserade 
moderniteten. Frihet, mångfald och tolerans är postmodernitetens ledord.38  
 
Det postmoderna perspektivet menar att det inte finns någon absolut kunskap eller en absolut 
sanning att upptäcka. Det finns ingen global förståelse som existerar utan sitt sammanhang. 
Ingenting kan ge oss underlag för vad som är sant, för kunskap och etik. Världen och vår vetskap 
om den ses som socialt konstruerade. Alla människor är aktiva deltagare i denna 
konstruktionsprocess. Eftersom det är en social process är den inte åtskild från vår egen 
inblandning i världen. Världen är alltid vår uppfattning av världen så som vi förstår den och är 
med och konstruerar den i samspelet tillsammans med andra människor. Kunskap är därför alltid 
värdeladdad och del i ett sammanhang.39   
 
Den modernistiska föreställningen om människan är att det finns ett medfött och oföränderligt jag 
som kan vara en fri och självständig individ, oberoende av sitt sammanhang. I den postmoderna 
människosynen formas och omformas jaget kontinuerligt.40 Att skapa sig själv är en dubbel 
process. Vi skapar oss själva och skapas av andra. Samhället konstituerar individen genom de 
diskurser som råder för tillfället. Samtidigt konstituerar individen sig själv i samhället eftersom 
hon kan välja sitt sätt att förhålla sig till olika sätt att tänka, handla och vara.41 
 
Vi skapar rummet och rummet skapar oss 
 
För att förstå betydelsen av den pedagogiska miljön behöver vi förstå hur den påverkar barn och 
pedagoger. Vi vill nu försöka beskriva några sammanhang. Det kommer inte att bli allomfattande, 
men ger ändå en viss förståelse för relationen mellan barns inflytande och den pedagogiska 
miljön.  
 
Enligt Elisabeth Nordin-Hultman tar ett barn hela tiden gestalt i och genom de olika sammanhang 
och miljöer som det möter. Ett barns sätt att vara är relaterat till de förutsättningar och normer 
som olika miljöer och aktiviteter utgör.42 Miljö, material och aktivitet påverkar barnets 
möjligheter att skapa sin identitet. I vissa miljöer kan ett barn framstå som kompetent och aktivt, 
medan andra miljöer får barnet att framstå som passivt och okoncentrerat. Miljön som barnet 
vistas i är alltså avgörande för om betraktaren och barnet själv ser ett barn med en positiv eller 
negativ identitet.43  

                                                 
34 Ibid. Sid. 33ff. 
35 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 199. 
36 Ibid. Sid. 199.  
37 Ibid. Sid. 33.  
38 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 33ff. 
39 Ibid. Sid. 35.  
40 Ibid. Sid. 38. 
41 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 169f 
42 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 183. 
43 Ibid. Sid. 52. 
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Som pedagoger i förskolan måste vi fråga oss om vi gjort rummet till en pedagog som motarbetar 
oss eller som underlättar vardagens verksamheter.44 Om man är medveten om miljöns betydelse 
och försöker utforma den så att barnen kan forska och upptäcka på egen hand och vara så 
självständiga som möjligt ger det konsekvenser för pedagogens handlande. Det handlar om allt 
från att barnen vet var materialen som de vill leka med finns till att underlätta för de små barnen 
att kunna tvätta händerna själva. Miljön kan ge dem möjligheter att klara av mycket själva.45 Tar 
man tillvara miljön på ett sådant sätt får pedagogerna mer tid för annat. Karin Wallin menar att 
pedagogerna då slipper agera betjänt, tjatmoster eller barnpassningspolis.46 I Reggio Emilia47 talar 
man om tre pedagoger. Förskollärarna är en pedagog, barngruppen den andra och miljön den 
tredje. De har arbetat mycket med miljön eftersom de anser den vara så viktig, en tredje pedagog. 
Rummen ska inte bara vara rum, utan platser som barnen kan föra dialoger med, den ska väcka 
fantasin och stimulera nyfikenheten, vara vacker och spännande. Att väggarna pryds med 
dokumentationer som synliggör barnens verksamhet är i Reggio Emilia en viktig del i att göra 
miljön till en tredje pedagog.48 Grundsynen är att förskolemiljön ska erbjuda något nytt i 
förhållande till hemmiljön. Det ska finnas en mängd material som normalt inte finns hemma eller 
som barnen inte får leka med. Men i förskolan ska barnen få använda materialet på sina egna 
villkor. När barnen känner att miljön är till för dem får de också lära sig att ta ansvar för den.49  
 
På 1980-talet såg svenska förskoleavdelningar ut som vilka hem som helst. I köket fanns ofta ett 
köksbord med duk och blommor på som skulle inbjuda till att sitta och prata. Lekhallen var 
utformad som ett vardagsrum med soffhörna för att sitta och mysa och läsa sagor i. Birgitta 
Kennedy ställer sig frågan om vår syn på miljön speglade och speglar vår syn på vårt yrke? Är vi 
klara över vår roll i verksamheten, är vi föräldrar eller pedagoger?50 I Sverige har förskolan på 
många sätt blivit en ersättning för hemmet, istället för som ursprungstanken var, att utgöra ett 
komplement. Pedagogen har blivit en ställföreträdande förälder när förskolan tagit rollen som 
ställföreträdande hem.51  
 
När vi bygger upp vår miljö i förskolan måste utgångspunkten, enligt Kennedy, vara den egna 
barngruppen och på vilket sätt de barnen är rika, kompetenta och forskande. Men miljön är inte 
iordningställd en gång för alla för att man gjort en förändring. Diskussioner om hur miljön kan 
förändras och förbättras måste ständigt pågå. Annars riskerar tanken om miljön som en extra 
pedagog att förlora sin betydelse. Hon lyfter fram att det inte får bli så att vi inreder våra förskolor 
med stafflier, vackra burkar med innehåll, byggbord och overhead-apparater utan att reflektera 
över varför och hur förändringarna påverkar barnen.52  
 

                                                 
44 Wallin, Karin (2003) PEDAGOGISKA KULLERBYTTOR – En bok om svenska barn och inspirationen från Reggio 
Emilia. Stockholm: HLS Förlag. Sid. 93. 
45 Kennedy, Birgitta (1999) Sid. 133. 
46 Wallin, Karin (2003) Sid. 93.    
47 Reggio Emilia är en stad i norra Italien. I återuppbyggnaden av samhället efter andra världskriget präglades staden 
av framtidstro där barnen sågs som viktiga medborgare. Efter att ha upplevt Mussolini och Hitler ville man inte längre 
se barn som tomma kärl som ska fyllas med andras innehåll, utan låta dem tänka själva. Förskolorna växte fram som 
kooperativ, men 1963 kunde kommunen ta över dem. Loris Malaguzzi var en eldsjäl i nytänkandet och blev kommunal 
barnomsorgschef i Reggio Emilia. (Wallin, Karin (2003) Sid. 22f.) Pedagogiken i Reggio Emilia karaktäriseras av 
respekt för barnets rättigheter och förmågor. Lärandet utgår ifrån barns egna tankar, teorier och erfarenheter. Många 
olika perspektiv och synsätt tas till vara inom pedagogiken. (Dahlberg, Gunilla & Åsén, Gunnar (1998) Loris 
Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. I Svedberg, Lars & Zaar, Monica (red.) Boken om 
pedagogerna. Stockholm: Liber AB. Sid. 184. ) 
48 Gedin, Marika & Sjöblom, Yvonne (1995) Sid. 107ff.  
49 Lenz Taguchi, Hillevi (1997) Sid. 67f. 
50 Kennedy, Birgitta (1999) Glasfåglar i molnen. Stockholm: HLS Förlag. Sid. 123. 
51 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 75. 
52 Kenndy,Birgitta (1999) Sid. 132. 
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Lotta Bjervås tycker att förändringar i miljön måste ske parallellt med de förändringar som sker i 
barngruppen för att den pedagogiska miljön ska kunna stödja och stimulera barnens 
kompetenser.53 Förskolemiljön bör inte vara statisk, utan förändras beroende på vad som 
intresserar barnen för tillfället och vad de leker. Pramling Samuelsson och Sheridan anser att 
förskolans rum ska utformas av barn och pedagoger tillsammans. De menar också att miljön ska 
möjliggöra självständiga val och uppmuntra till lek, samtal och social samvaro.54  
 
Den pedagogiska förskolemiljön anser Bjervås ska vara varierad och intressant, men man bör 
fundera över om det finns ologiska aktivitetsmöjligheter i samma rum. Om det också finns en 
studsmatta i ett rum som ska fungera som en plats för att titta i en bok eller lyssna på en saga och 
det blir konflikter i det rummet, finns konflikten då i barngruppen eller inbyggd i miljön? Kan 
barnen framstå som kompetenta i detta rum, när det ständigt blir konflikter?55 Om det ska finnas 
flera aktivitetsmöjligheter i samma rum menar Wallin att man bör bygga in en möjlighet till 
koncentration för barnen, genom att göra tydliga avgränsningar, små rum i rummen.56  
 
Wallin skriver att barn har en annan relation till miljön än vad vuxna har. Miljön för en dialog 
med barnen. Barnen kan uppleva att inredning och material lockar och utmanar dem. Miljön talar 
om för barnen vad de förväntas göra.57 På en förskola hade pedagogerna ställt ihop två soffor i ett 
stort rum. Tanken var att det skulle bilda en mysig hörna. Pedagogerna bestämde sig för att 
observera vilka signaler sofforna gav. De upptäckte att de ropade: Hoppa!58 
 
Ting är inte bara obetydliga objekt, menar Nordin-Hultman. I relation med barnen blir de till 
subjekt eftersom de svarar på barnens handlingar och samspelar med dem. Om inte barnet 
bedömer det material som finns tillgängligt som meningsfullt, skapas inte heller någon interaktion 
mellan barnet och materialet. När vi då ser på barnet ser vi ett passivt barn, barnet framstår med 
en negativ identitet. När vi ser ett barn med vad som kan beskrivas som en positiv identitet ser vi 
ett aktivt barn som samspelar med materialet. Barnet finner materialet intressant och meningsfullt 
och känner sig inbjuden till att samspela med det.59  
Nordin-Hultman hänvisar till en studie som gjorts som visat att materialet i förskolan i stor 
utsträckning syftar till att förmedla trygghet och förmedla traditioner. Materialet som förskolan 
tillhandahåller kan därför uppfattas som urladdat avseende spänning och nyhetsvärde. Det 
lekmaterial som av tradition finns i förskolan härstammar från Fröbel-pedagogiken. Det som 
dagens barn möter utanför förskolan, exempelvis leksaksvapen, science fiction- och rymdfigurer 
är inte i någon större omfattning representerat i förskolan.60 Kennedy anser att alla leksaker är 
pedagogiska. När vi vågar ta in barnens leksaker i förskoleverksamheten är det ett sätt att möta det 
moderna barnet. Hon menar att om man låter barnen ta med sig vilka leksaker de vill, utan att vi 
pedagoger har värderingar om vad vi tycker är bra leksaker, visar vi att vi tror att barnen själva är 
kapabla att veta vilka leksaker som passar till deras lek. Barbie eller Batman anser hon behövs 
lika väl som traditionellt material, för det är en självklar del av barnens värld.61  
 
I svenska förskolor är det i bokstavlig mening ”rumsrent” material som är tillgängligt för barnen. 
Det är sådant material som är lätt att städa och hålla rent. Material som är svårt att hålla rent och 
som skapar oordning är ofta otillgängligt för barnen. Nordin-Hultman benämner detta material 

                                                 
53 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 76. 
54 Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (1999) Sid. 94. 
55 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 76f. 
56 Wallin, Karin (2003) Sid. 90. 
57 Ibid. Sid. 92.  
58 Björkman, Karin. Miljön – en mötesplats för lärande. I Förskolans pedagogiska rum – med plats för alla sinnen. 
(2004) Malmö: Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan. Sid. 17. 
59 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 71f. 
60 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 55f. 
61 Kennedy, Birgitta (1999) Sid. 167f. 
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som ”smutsigt material”. Det är allt ifrån material som kan höja ljudnivån eller spridas ut på ett 
okontrollerat sätt till sådant som är vått och kladdigt, exempelvis vatten, färg och sand. Material 
som placerats otillgängligt för barnen används i mindre utsträckning, i svenska förskolor är det 
material för skapande, experimenterande och laborerande aktiviteter.62 
 
Barnsyn – tre olika sätt att se på barn, enligt Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi63 
 
Barnsynen man har skapas inte ur tomma intet, inte heller kommer den enbart inifrån en 
människa. Barnsynen är helt avhängig människans samspel med omvärlden. Den konstrueras i ett 
socialt sammanhang.64 Förskollärarens barnsyn avgör hur hon tänker om barnet och bemöter 
barnet. Det är alltså av största vikt att pedagogen reflekterar över sin barnsyn. Eftersom man utgår 
från barnen i utformandet av den pedagogiska miljön påverkas även den av pedagogernas 
barnsyn.65 För att synliggöra olika sätt att se på barn har vi valt att använda oss av tre modeller 
som Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi konstruerat. Den traditionella synen på barnet i 
förskolan benämner Dahlberg för barnet som natur. Barnet i skolan kallar hon Barnet som kultur- 
och kunskapsåterskapare. Som en kontrast till dessa barnsyner har Dahlberg och Taguchi 
konstruerat barnet som kultur- och kunskapsskapare, den barnsyn man finner i Reggio Emilias 
pedagogik.66   
 
Barnet som natur 
Konstruktionen av barnet som natur bygger på Rousseaus romantiska idé om barndomen som en 
oskuldsfull period i livet och Fröbels teori om att barnet uttrycker sitt innersta i leken. I denna 
konstruktion föds barnet med allt inom sig, nedlagt av naturen. Barnet ska ges frihet att bearbeta 
och ge uttryck åt allt det som det har inom sig och därmed utvecklas. Denna barnsyn har 
genomsyrat förskoletraditionen, som i och med det värnat om barns fria lek och skapande.67 Ett 
”normalt” barns utveckling ses som naturligt förutbestämd, den ska följa ett visst mönster. 
Dahlberg med flera skriver att man förenklat kan säga att barnet som natur är Piagets barn, då 
hans stadieteori haft stort inflytande över konstruktionen. Barnet ses inte som socialt, utan som 
standardiserat och avkontextualiserat. Varken barnets egen eller kulturens inverkan anses vara 
betydelsefull för barnets utveckling. Barndomen är endast ett steg på vägen mot vuxenlivet och 
barnets utveckling syftar till att bli vuxen, att nå full mänsklig status.68 
 
Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare 
För att inte varje samhälle ska behöva börja om på nytt, exempelvis uppfinna hjulet igen, krävs att 
människan överför både en viss kunskap och delar av den kultur som råder till nästa generation. 
Dahlberg och Taguchi kritiserar inte att barnet är delaktigt i samhället och kulturen, däremot 
kritiserar de den roll som barnet blivit tilldelat. Den vuxne ses som bäraren av kunskapen. Barnet 
ska lära sig den ordagrant och kunna återge den så likartat som möjligt. Den kompetens som 
prioriteras högst i detta synsätt är att tänka och göra lika som den vuxne.69 Konstruktionen av 
barnet som kultur- och kunskapsåterskapare kan förstås som Lockes barn. Det lilla barnet ses som 
ett tomt kärl, som en varelse som börjar livet med ingenting och från ingenting. Barndomen är 
fundamentet för att senare i livet utvecklas framgångsrikt. I barndomen är varje utvecklingsskede 
en förberedelse för att kunna uppnå nästa utvecklingsskede, som är ännu mer betydelsefullt. Livet 

                                                 
62 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 78. 
63Gunilla Dahlberg är professor vid Lärarutbildningen i Stockholm. Hon har bl.a. varit med och utformat förskolans 
läroplan, Lpfö 98. Hillevi Lenz Taguchi är lektor vid Lärarutbildningen i Stockholm. 
64 Lenz Taguchi, Hillevi (1997) Sid. 17. 
65 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 64.  
66 Lenz Taguchi, Hillevi (1997) Sid. 19,26. 
67 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 60. 
68 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 7f. 
69 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 6f. 



 11

är en resa av förverkligande, från barndomens ofullständighet till en mogen vuxen, med full 
mänsklig status.70  
 
Det kultur- och kunskapsskapande barnet 
Förutom att barnet har förmågan att återskapa kunskap och rådande kultur, är det också deltagare i 
ett aktivt samspel med sina medmänniskor och delaktigt i skapandet av kunskap och gemensam 
kultur. Detta barn beskriver Dahlberg och Taguchi som det kompetenta barnet; ett barn som är 
nyfiket, kreativt och med lust att lära. Barnet är en tillgång i andra barns lärande.71Från 
socialkonstruktionistiska och postmodernistiska perspektiv har en process av nytänkande när det 
gäller barn och barndom ägt rum framförallt i Europa. Skälet till detta nordeuropiska nytänkande 
kan vara att barns dagliga liv har förändrats påtagligt här under de senaste årtiondena. På grund av 
att barnet tillbringar en stor del av sin tid utanför hemmet till exempel i förskoleverksamhet, har 
det blivit viktigt att begrunda barnets egna relationer till staten. Barnet har egna intressen och egna 
rättigheter som individ. Det är en fullvärdig samhällsmedlem. Barndomen ses som lika viktig som 
andra stadier i livet. Från att ha betraktat barnet som ett objekt ses barnet i denna konstruktion 
som ett unikt, komplext och individuellt subjekt.72 
 
 
METOD 
 
 
Kvalitativ ansats  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att synliggöra pedagogers tankar kring barns delaktighet i 
förskolans verksamhet, främst då i relation till den pedagogiska miljön. Vi har valt att använda oss 
av kvalitativ metod, för att de intervjuade ska ges möjlighet att lyfta fram djupare resonemang och 
tankegångar.73 Vi har intervjuat åtta förskollärare på fyra olika förskolor. Detta för att få ta del av 
olika sätt att tänka. Vi tror dock att denna undersökning är för begränsad för att kunna ge en 
rättvis bild av hur pedagoger i allmänhet resonerar. Det handlar mer om att lyfta fram olika sätt att 
reflektera och handla. Kanske är det så att det finns lika många sätt att tänka som det finns 
pedagoger?  
 
Våra intervjufrågor är formulerade med tanken att de intervjuade ska kunna ge uttömmande och 
beskrivande svar som speglar deras förhållningssätt.74 Intervjuerna var strukturerade i den 
bemärkelse att vi i förväg formulerat frågor och intervjuinnehåll.75 De två inledande frågorna 
berörde informatörens arbetslivserfarenhet och barngruppens ålderssammansättning. Dessa frågor 
var inte kvalitativa, tanken var att vi skulle få en liten förförståelse och att den intervjuade skulle 
uppleva dem lätta att svara på, en mjukstart. Vid den första intervjun kände vi att efter att ha ställt 
alla frågorna ville vi ge informatören en möjlighet att berätta mer. Kanske fanns det något hon 
hade velat berätta, men inte känt att det passade under någon av våra frågeställningar, trots att det 
berörde ämnet. Denna uppmaning att berätta mer tillkom som en fråga vid alla intervjuer. Vissa 
hade mer att berätta angående barns delaktighet i den pedagogiska miljön, andra inte. Denna fråga 
finns inte med som en rubrik i resultatdelen, utan vi har lagt in materialet från denna fråga under 
övriga rubriker, där vi tyckt att det passat in.  
 

                                                 
70 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 69f. 
71 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 63f. 
72 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 74ff. 
73 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. Sid. 24.  
74 Ibid. Sid. 25; Bilaga 1. 
75 Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Sid 16. 
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Urval 
 
Intervjuerna har utförts på förskolor i närliggande bostadsområden i en medelstor stad i Norrland. 
Alla förskolorna är kommunala och ingen har en uttalad pedagogisk inriktning. Vi har valt 
förskolor med olika ålderssammansättningar på barngrupperna för att bredda materialet. Fyra av 
de intervjuade pedagogerna arbetar på ett- till femårsavdelningar, dvs. i åldersheterogena grupper. 
Två stycken arbetar i åldershomogena grupper, en pedagog på en treårsavdelning och den andra 
på en femårsavdelning. De återstående två förskollärarna arbetar i en barngrupp där barnen är fyra 
och fem år. Kan det vara så att förskollärare resonerar olika beroende på om de har en 
åldershomogen eller åldersheterogen barngrupp?  
 
Alla intervjuade är kvinnliga förskollärare. Valet att intervjua förskollärare är grundat på att vi har 
en liknande utbildning och ett gemensamt yrkesspråk. Eftersom vi ska arbeta som förskollärare 
känns det värdefullt att ta del av yrkesverksamma förskollärares synsätt på barns delaktighet. Att 
samtliga intervjuade är kvinnor är inte ett medvetet val, utan snarare en konsekvens av att de 
flesta förskollärare är kvinnor. 
 
 
 
Genomförande 
 
I kontaktandet av möjliga informatörer valde vi att besöka förskolorna. Detta för att vi ville att de 
skulle få träffa oss innan en eventuell intervju. Vid en telefonkontakt hade bara en av oss fått 
möjlighet att presentera sig. Vi tror att det kan vara en trygghet för informatörerna att få ett 
ansikte på dem som ska intervjua. Efter en kort presentation berättade vi om vårt examensarbete 
om barns inflytande och delaktighet i den pedagogiska miljön. Vi frågade dem om det fanns 
förskollärare på deras förskola som hade möjlighet att ställa upp på intervjuer i ämnet. 
Informatörerna fick inte ta del av frågorna på förhand. Tanken med detta var att de inte skulle 
hinna tänka ut ett ”rätt” sätt att svara, så att vi skulle få en mer ärlig bild av verksamheten. På 
samtliga förskolor vi besökte fick vi ett positivt bemötande och tillsammans hittade vi tider som 
skulle passa för intervjuer.76  
 
Redan vid detta besök berättade vi att vi skulle använda oss av bandspelare och ingen såg det som 
ett problem. Fördelen med bandspelare är att man kan koncentrera sig på intervjun. Man kan ge 
den intervjuade sin totala uppmärksamhet och lättare komma med följdfrågor som ger mer 
uttömmande svar. En nackdel som vi fick erfara i användningen av bandspelare var att den kunde 
hämma den intervjuade.77 Vid någon intervju blev informatören mer talför efter att bandspelaren 
stängts av.  
 
Under samtliga intervjuer har vi båda varit närvarande. Om vi hade delat upp arbetet och 
intervjuat några förskollärare var, hade vi haft tid att göra fler intervjuer och få ett fylligare 
resultat. På grund av att vi båda ville få en inblick i alla förskolors arbete och träffa alla 
informatörer valde vi ändå att genomföra intervjuerna tillsammans. Vi tycker också att bådas 
närvaro visar på ett engagemang, informatörerna får känna att vi verkligen är intresserade av vad 
de har att säga. Intresse och respekt anser vi är mycket betydelsefullt vid intervjusituationer. Detta 
har vi, genom ord och handling, försökt visa informatörerna för att ett förtroende ska kunna 
byggas upp. 
 
Intervjuernas längd varade mellan trettio minuter och en timme. Alla intervjuer avslutades med att 
vi tackade informatörerna för att de tagit sig tid att dela med sig av sina tankar och sina 
                                                 
76 Trost, Jan (1993) Sid. 35. 
77 Ibid. Sid. 28f. 
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erfarenheter. Vi frågade också om vi fick återkomma ifall frågor uppstod under bearbetningen av 
det insamlade materialet.  
 
Bearbetning 
 
Efter varje intervju skrev vi ordagrant ned det som sades på bandet. I redovisningen av resultatet 
har vi förändrat språket i vissa fall. Detta för att talspråk ibland innehåller många utfyllnadsord 
som kan göra meningarna otydliga när de skrivs ned. Innebörden i det som sagts är dock 
densamma. Under varje frågerubrik sammanfogade vi de intervjuades svar. Vi tog inte med allt 
som alla svarade utan endast det som svarade mot frågeställningen. Alla pedagogers svar är på 
något sätt inräknade i det resultat vi skrivit, trots att inte alla är citerade i varje fråga.  
 
I sammanfattningen av resultatet finns det som vi uppfattar som de mest centrala tankarna som 
framkommit vid intervjuerna och som svarar mot vårt syfte; att undersöka relationen mellan barns 
delaktighet och den pedagogiska miljön i förskolan.  
 
Under hela vårt arbete har vi reflekterat och gjort anteckningar som vi kopplat till den litteratur vi 
tillägnat oss och material från intervjuerna. Arbetet har varit en process där vi jobbat med flera 
olika delar parallellt. Vi har diskuterat innehåll och metod tillsammans och försökt tänka andra 
banor. Nya tankar har gjort att vi fått förändra och omarbeta vissa moment.  
 
Analys 
 
I analysen och diskussionen av resultatet har vi valt att väva samman dessa delar, under samma 
rubriker som vi använt i resultatdelen. Genom detta blir upplägget tydligt för läsaren och det blir 
lättare att gå tillbaka till resultatdelen och läsa sammanhangen.78  
 
Etiska överväganden 
 
Vid den första kontakten med informatörerna berättade vi om undersökningens syfte och metod 
för intervjun, alltså att vi skulle använda oss av bandspelare. Det framgick också att vi båda skulle 
vara närvarande vid intervjutillfället. Frågor som informatörerna ställde angående undersökningen 
besvarade vi sanningsenligt. Vi betonade att deras medverkan var frivillig och frågade om de ville 
och hade möjlighet att delta. Trots att vi besökte informatörerna personligen och det då kanske 
kan vara svårare att säga nej, fick vi inte känslan att någon deltog mot sin vilja. Från första stund 
har vi också garanterat de deltagande anonymitet. Varken förskolans namn eller deras egna namn 
skulle framkomma i undersökningen.79 Att materialet som vi samlat in endast skulle användas till 
vår uppsats klargjorde vi för deltagarna.   
 
 

                                                 
78 Patel, Runa & Davidson, Bo (1991) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur. Sid. 112. 
79 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2001) Sid. 23f. 
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RESULTAT 
 
 
De åtta förskollärarna som vi har intervjuat har arbetat som förskollärare mellan två och tjugofem 
år. Men i resultatet kommer inte yrkeslivserfarenheten att framgå då intervjufrågorna varit riktade 
så att tankegångarna på hela avdelningen synliggörs. Däremot kommer det ibland att framgå om 
pedagogen arbetar på en åldershomogen eller åldersheterogen avdelning. Vi tror att 
förutsättningarna, både vad gäller barns delaktighet och miljöns utformning kan vara olika.  
 
Ingen av de deltagande förskolorna har en uttalad pedagogisk inriktning, men vid intervjuerna har 
det framkommit att flera pedagoger/förskolor i olika utsträckning inspireras av Reggio Emilia. 
 
Frågeställningarna som vi använt vid intervjuerna har vi formulerat om till underrubriker och 
resultatet presenteras under dessa. Alla intervjuade förskollärare är i resultatdelen representerade 
med citat. Antalet citat från de enskilda pedagogerna varierar dock, till stor del beroende på hur 
mycket de har haft att säga. Eftersom dessa djupintervjuer är bland de första vi har gjort har vi 
förmodligen försummat tillfällen att ställa fördjupande följdfrågor. Därför är vi beroende av de 
intervjuades förmåga att uttrycka sig, själv komma på exempel och förklara.  
 
För att få gemensam förförståelse om begreppen som intervjun handlar om förklarade vi för de 
intervjuade vad vi menar med pedagogisk miljö; möblering, material och placering av material. 
Begreppen delaktighet och inflytande valde vi att inte förtydliga, då vi ville höra pedagogernas 
tankar kring orden. Vi ville inte riskera att lägga orden i munnen på dem eller att de skulle 
uppfatta förklaringarna som antydningar om vad de borde säga.  
 
Pedagogers utgångspunkter vid utformandet av den pedagogiska miljön 
 
Två pedagoger betonar starkt att miljön som barnen vistas i ska vara rolig. De flesta pedagogerna 
betonar vikten av att utforma miljön med tanke på barnens intressen och behov. För att ta reda på 
barnens behov och intressen observerar pedagogerna barnen i olika situationer, främst i leken. 
Utifrån det förskollärarna snappar upp försöker de sedan utforma miljön så att intressen tas 
tillvara och behov tillgodoses.  

 
Våra barn älskar att pyssla. Vi har en stor hylla fylld med pysselmaterial. Sen 
började barnen leka familjelekar, så nu har vi gjort ett rum som en dockvrå. 
 

Gemensamt för pedagogerna är att de ser miljön som föränderlig. Eftersom barnens behov och 
intressen förändras bör även miljön förändras. Pedagogerna anser att miljön ska tillgodose de 
behov och intressen barnen har just nu. Miljöförändringar måste också ske på grund av att 
barngruppen inte är statisk. Det slutar barn och det kommer in nya barn. Delar av miljön förändras 
hela tiden, även om vissa saker är bestående. En förändring i miljön gör den intressant på nytt. 
Den kan inspirera barnen till att leka på nya ställen och leka nya lekar.  
 

Det finns mer vi skulle kunna göra för att göra miljön mer lockande, spännande och 
magisk, så att man som barn förundras lite grand. Det ska vara något nytt någon 
gång. Det ska vara föränderligt, inte se likadant ut från det att jag är ett år till fem 
år, så att jag nästan dör av tristess för att ingenting händer. Inte bara att man 
möblerar om allting, utan också i det lilla. Att det hänger någonting från taket som 
inte hängde där igår, eller att någon dukat upp någonting så att det bara är att köra 
igång.  
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På en avdelning har pedagogerna observerat att barnen börjat leka frisör. De flätar och kammar 
varandras hår. Pedagogerna skulle vilja ta till vara detta intresse och skapa en frisörhörna. Men de 
känner att de inte riktigt har tid att lägga på det, eftersom de precis har gjort andra 
miljöförändringar. Hon menar att tiden inte alltid räcker till och att man inte kan vara på förskolan 
på kvällarna alltjämt.  
 
I utformandet av den pedagogiska miljön uttrycker några pedagoger att det ska finnas miljöer som 
tillgodoser barns olika behov för stunden. Det ska finnas miljöer där barnet kan ta det lugnt och 
sitta stilla, men också miljöer som utmanar barnet motoriskt eller i sitt skapande. En av 
pedagogerna som tänker på detta betonar vikten av hur de olika aktivitetsmiljöerna placeras i 
förhållande till varandra. En aktivitet som kräver lugn och ro ska inte behöva bli störd och 
avbrytas på grund av att miljön inte är genomtänkt. 
 
För att kunna se miljön ur ett barnperspektiv har personalen på två avdelningar ställt sig på knä 
och tagit kort. På en av avdelningarna fick de se bordsben och korgar som de ej såg innehållet i. 
Detta fick dem att såga av benen på ett bord och tänka på att man kan förvara saker i 
genomskinliga backar eller lådor så att innehållet blir synligt. Numera är alla bord låga, förutom 
två. På samma avdelning gör de materialet synligt genom att tänka på att det ska se inbjudande ut. 
Pärlor sorteras efter färger i glasburkar och även legot är sorterat utifrån färg. Då ser barnen 
tydligare vad som finns. Den andra avdelningen fotograferar för att reflektera över tydligheten. 
Ger miljön samma budskap till barnen som den ger till vuxna? 
 
Tre ord som styr hur personalen på en avdelning tänker om miljön är tydlighet, tillåtande och 
tillgänglighet. Med tydlighet menar hon att det ska framgå för barnen vilka aktiviteter de kan göra 
i ett visst rum. Det kan vara att barnen ser att man får springa och stoja i ett rum, medan ett annat 
rum är avsett för bygglek. Materialen som finns i de olika rummen ska också stanna där de hör 
hemma. Tillåtande handlar mycket om atmosfären, att ha ett tillåtande klimat på avdelningen. Det 
är också att miljön uppmuntrar till självständighet, så att barnen exempelvis tillåts ta fram sina 
extrakläder själva och byta om ifall de blivit blöta. Pedagogen menar att så mycket som möjligt, 
med tanke på att det är en ett till femårsavdelning, ska vara tillgängligt för barnen. 
Tillgängligheten i material är en central tanke hos alla pedagoger. Men hur de ser på tillgänglighet 
varierar. Detta kommer att redovisas mer utförligt under rubriken Olika tankar om materialets 
tillgänglighet.  
 
Tydlighet tas upp av ytterligare en pedagog. Trots att man litar på att barnen kan hantera att ha 
mycket material tillgängligt måste man ha en tydlig struktur. För att kunna ha ett tillåtande klimat 
måste barnen informeras om hur material ska/kan användas och vad de får eller inte får göra. 
 
En pedagog berättar att de på hennes avdelning fokuserar mycket på empati och möten i 
utformandet av den pedagogiska miljön. Hon tycker att det viktigaste när man arbetar med små 
barn är att de lär sig vara rädda om varandra. Detta kan uppmuntras i miljön om man skapar 
naturliga mötesplatser. Ett exempel på detta är att när barnen var två år placerades ett lågt bord 
med dinosaurier centralt i rummet. Då kunde barnen stå runt bordet och ha ögonkontakt och leka 
från alla håll. På en annan avdelning funderar de på att knyta fast några aktivitetsleksaker, 
anpassade för de mindre barnen, på ett lågt bord. Då blir det en naturlig mötesplats och leksakerna 
dras inte heller runt genom hela avdelningen.  
 
I utformandet av miljön har några pedagoger haft ett jämställdhetsperspektiv i åtanke. Rum som 
kanske ses som traditionella flick- eller pojkrum utformas för att tilltala båda könen. Exempelvis 
har en dockvrå gjorts om till en lägenhet och fått en mer central plats på avdelningen, för att den 
ska bli mer tilltalande för alla. Ett byggrum behöver inte bara innehålla material som man 
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vanligtvis förknippar med byggande. Vackra tyger är ett material som en pedagog tycker lockar 
flickorna till byggrummet och sporrar deras fantasi i byggandet.  
 
En tanke som en pedagog har, vid utformandet av den pedagogiska miljön, är att förskolan ska 
vara ett komplement till hemmet. Förskolan och hemmet är två helt skilda verksamheter. Att ha 
höga bord och stolar hemma är en sak, men att ha det på förskolan är ett pedagogiskt 
ställningstagande. Hon anser att förskolan ska erbjuda barnen utmaningar som de inte får hemma.  
 
 
 
 
Barnsynen som den pedagogiska miljön representerar 
 
Flertalet förskollärare berättar om det ”kompetenta barnet”. De försöker se barnens styrkor och 
vill tro att barnen kan själva. En pedagog ser det inte som någon svårighet att se det kompetenta 
barnet. Hon menar att om man tror på att barnen kan så ger man dem möjlighet att använda och 
utveckla sina kunskaper. Att låta barnen komma till tals och verkligen lyssna och respektera det 
de uttrycker är att visa barnen att man ser dem som kompetenta.  
 
Men att se det kompetenta barnet beskrivs också av flera pedagoger som en process. Barnsynen 
har förändrats från att se barnet som passiv mottagare av kunskap och beroende av vuxnas hjälp, 
till att se barnet som aktiv kunskapare och att det kan mycket själv. Detta ger en annan innebörd åt 
pedagogrollen. Även om denna förändring ger pedagogerna stimulans och inspiration, så är den 
inte alltid lätt. Tre av pedagogerna beskriver förändringen så här: 
 

Vi försöker tänka utifrån det kompetenta barnet hela tiden. Men det är svårt, jätte 
svårt att lära sig. Det är en liten kulturförändring som sker i förskolan och 
överhuvudtaget. Man får slå knorr på sig själv emellanåt för att lyckas, man har så 
många invanda fraser. Det handlar ju faktiskt om att förändra sin personlighet så 
mycket. 
 
Man har haft en annan syn: att man ska liksom lära barn och stoppa i dem 
kunskaper. Förändringen hos en själv är lite svår. Det är lätt att halka tillbaka in i 
det, att man tillexempel ska sitta och mata barnen. Allt som man är van att göra, det 
kan man ramla in i igen. Men det är ju faktiskt så att barn kan. Det blir så uppenbart 
om man bara låter dem göra det. 
 
Vår barnsyn grundar sig dels i att vi är inspirerade av Reggio Emilia, men också hur 
vi traditionellt har sett på barn på förskolor i Sverige. Det typiskt nordiska, att se 
barnet som natur, känns väldigt konstigt för oss. Men samtidigt är det faktiskt så, den 
verklighet vi lever i. Vi är själva fostrade så och barnens föräldrar och mor och far 
föräldrar. Det fungerar inte att säga att vi fullt ut ser barnen som kompetenta. Vi 
strävar efter att se barnen som kompetenta, men vi är ständigt påverkade av vår 
historia. 
 

Samma pedagog beskriver hur de försöker se barnen som subjekt, inte objekt. Ett barn som är 
kompetent kan inte samtidigt vara ett objekt. Hon menar att miljöförändringarna bör komma efter 
att tankesättet förändrats. Det är först när pedagogerna verkligen ser barnen som kompetenta och 
förstår innebörden i detta som de kan ta tag i miljön och anpassa den efter de kompetenta barnen. 
Men samtidigt är miljön enligt henne en del av barnsynen. Man kan inte diskutera den 
pedagogiska miljön utan att lyfta frågan om barnsynen. Den barnsyn pedagogerna på en avdelning 
har, synliggörs i miljön.  
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En av de intervjuade ger inte uttryck för att det har varit några gemensamma reflektioner om 
barnsyn på avdelningen. Hon menar inte att utformandet av den pedagogiska miljön speglar en 
särskild barnsyn. 
 
Reflektioner kring val av material 
 
Ett gemensamt drag på alla förskolor är att ekonomin sätter gränser för vilket material man kan 
köpa in. Basen måste vara det som redan finns på avdelningen, eller i huset. Sedan kompletterar 
många med material som inte kostar så mycket, eller är gratis. Gammalt material från företag eller 
olika former av återvinning kostar ingenting. På två förskolor brukar några barn följa med för att 
välja material. Innan de åker till kommunens återvinningscentral80 gör barnen på en av 
avdelningarna ritningar och funderar över vad de behöver. Då vet de vilket material de ska leta 
efter när de kommer dit.  
 

Mycket material som man kan använda kan hämtas från kommunens 
återvinningscentral. Vi har ett byggrum där man använder sådant material. Det finns 
jättemycket så man ska inte stirra sig blind på att man ska köpa allt färdigt 
lekmaterial, exempelvis garage, lego och duplo. Det använder de naturligtvis och 
bygger mycket med, men man kan ge dem nog så mycket utmaningar i annat material. 
Det behöver inte kosta så mycket. 

 
I uppbyggande av olika miljöer tillexempel lägenheten eller en affär har några avdelningar tagit 
hjälp av föräldrarna. De har bidragit med kartonger, förpackningar, grytor till och med möbler. 
Pedagogerna som bett föräldrarna bidra med material berättar att föräldrarna ställt sig mycket 
positiva till det. De tycker det är roligt att de kan vara med och bidra. En av avdelningarna ber 
föräldrarna bidra med material regelbundet, inte bara när de är i ett förändringsprojekt. 
Förskolläraren på den avdelningen ser det som ett jättebra sätt att göra föräldrarna delaktiga i 
verksamheten.  
 
Det framgår ganska tydligt att det finns en grundidé om vad som bör finnas på en förskola. Alla 
har material för att bygga, leka familjelek och någon form av skapande aktivitet. Valet av material 
styrs till stor del av vad som förväntas finnas på en avdelning. Hur de sedan kompletterar och 
bygger vidare på det material som finns påverkas av hur pedagogerna ser att barnen använder sig 
av olika material och vilka material de använder. Ser de att barnen tycker det är roligt att pyssla så 
breddar de det materialet så att barnen får ett större utbud och fler variationsmöjligheter. Det 
behöver inte bara vara traditionella barnleksaker eller förskolematerial. På ett ställe såg de att en 
liten pojke intresserade sig för bilar. Då tog personalen dit några motorcykeltidningar som blev 
mycket populära bland flera barn.  
 
I hur stor utsträckning barnen har tillgång till det material som finns varierar kraftigt. Man kan se 
ett samband mellan barngruppens åldersammansättning och materialets tillgänglighet. Samtliga 
ett- till femårsavdelningarna har visst material placerat så att de minsta barnen inte ska ha tillgång 
till det utan att någon vuxen är med. På de avdelningarna med större barn finns materialet mer 
tillgängligt. En pedagog på en ett- till femårsavdelning uttrycker sig så här: 
 

Jag ser det som ett dilemma när man har åldersblandade grupper, även om 
småbarnen kan vara duktiga på att låta grejer vara som man visar tydligt att de inte 
får röra. De lär sig det. Ändå kan man inte riktigt lita på det när det gäller saker som 
man tycker är farliga som tillexempel lim och tuschpennor. 

 
                                                 
80 Egen likvärdig definition. 
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Samma pedagog tror att det skulle vara lättare att anpassa materialet efter barnens behov om hon 
arbetade i en åldershomogen grupp. De mindre barnen behöver känna in omgivningen och 
uppleva den med olika sinnen, medan äldre barn måste få mer utmaning i tanken. Som det är nu 
tycker hon inte att de yngsta barnen får de utmaningar de skulle kunna behöva. Hon känner att det 
blir halvgjort. Miljön är inte till hundra procent anpassad för någon åldersgrupp. 
 
En övervägande del av de tillfrågade säger att barnens intressen och behov styr vilket material 
pedagogerna väljer till avdelningen. Där är barnobservationer en viktig del. På några förskolor 
verkar barnens intressen influera materialet på ett direkt sätt. Barnen tillfrågas vad de tycker om 
att leka och med vad. Barnen kommer också med önskemål rörande miljö och material. Ett 
exempel från en förskola var att barnen ville ha Barbiedockor och nu har de köpt in några sådana.   
 
Att få kunskap om barns behov och intressen 
 
Det verktyg som används mest för att synliggöra barnens behov och intressen är observationer. 
Samtliga intervjuade tar upp detta. Alla barn kan inte uttrycka sig verbalt än, så att observera är en 
användbar metod för att få kunskap om barnen. Observationerna kan gå till på lite olika sätt men 
grunden är att pedagogerna verkligen studerar barnen och reflekterar tillsammans. Det handlar om 
att vara närvarande och medveten.  
 
När pedagoger observerar barn och utformar miljön efter de behov och intressen de ser, sker 
förändringarna utifrån pedagogernas tolkning av barnen. Just eftersom förändringarna baseras på 
tolkningar blir de inte alltid som barnen tänkt. Pedagogernas och barnens tankar om en miljö 
behöver inte vara överensstämmande. En förskollärare beskriver detta: 
 

Ibland kan det bli bra, men ibland så fungerar inte ett ställe. Man ser att de aldrig 
leker i ett rum eller aldrig gör det man har tänkt. Men de kanske inte uppfattar det 
som man själv gör. 

 
Att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att förstå barnen talar några 
förskollärare om. En pedagog menar att fotograferandet är ett konkret sätt att observera, det blir 
lättare att reflektera tillsammans när man har bilder att utgå ifrån. Trots detta blir det sällan 
färdiga dokumentationer, men hon känner att de får nöja sig med att komma en liten bit på vägen. 
En annan pedagog dokumenterar på många olika sätt; video, bandspelare och digitalkamera, 
antecknar mm. Hon tycker att det är en rolig metod för att försöka få en uppfattning om hur 
barnen tänker. Ytterligare en pedagog berättar om dokumentation: 
 

Vi försöker ta ganska mycket kort på allt möjligt. Det blir tyvärr mycket just när vi 
gör saker, vi målar. Men även vardagliga saker, det är minst lika mycket värt. Det 
handlar också lite grann om barns inflytande i miljön. Man kan läsa deras reaktioner 
på det de gjort när de står och tittar på korten, men de får också se vad de andra 
barnen har gjort. Där tror jag man kan se vad de gjorde och om de verkade tycka om 
det. 

 
En avdelning lägger stor vikt vid samtal. Pedagogerna pratar mycket med barnen om vad de gör 
hemma, vad de ser på tv och vad de leker. De ställer raka frågor och intresserar sig för vad barnen 
har att säga. Genom det lär de känna barnen och deras intressen. På de andra förskolorna samtalar 
de också med barnen, men detta sker mer spontant, exempelvis vid matsituationer.  
 
Erfarenheter är något som framhålls på en avdelning där all personal har lång arbetslivserfarenhet. 
De anser sig ha stor nytta av sina grundkunskaper om vad barn behöver, hur de reagerar och olika 
sätt att nå barn. Samma pedagog berättar att de läser en hel del för att fördjupa sina kunskaper om 
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barns behov och intressen. De läser alla Modern barndom, en tidskrift som Reggio Emilia-
institutet ger ut. De läser också tidningen Förskolan och annan facklitteratur i den mån de hinner.   
 
Barns delaktighet i utformandet av miljön 
 
På en avdelning får barnen regelbundet vara med och bestämma rätt mycket när förändringar ska 
göras i miljön. Förändringarna sker oftast på initiativ av personalen, baserat på de behov de har 
sett. Men när förändringarna görs har barnen ett stort inflytande. Pedagogerna frågar vad barnen 
tycker och om de har några förslag. Barnen kommer också ofta spontant när de ser att det är 
någonting på gång. Tillsammans pratar barn och vuxna om vilka förändringar som ska göras och 
hur. 
 
Samma avdelning har arbetat med begreppet delaktighet som ett projekt. Tillsammans med barnen 
pratade de om vad delaktighet betydde för dem. Begreppet visade sig vara ganska abstrakt för 
barnen. De blev intervjuade om sina tankar och åsikter och fick på så sätt konkret uppleva 
delaktighet i beslutsfattande. Tack vare detta projekt fick pedagogerna syn på att barnen inte alltid 
uppfattar sin delaktighet som man själv som vuxen tycker att man ger dem. Barnen uppfattar att 
de är delaktiga först när de får sin vilja igenom, medan pedagogerna tycker att barnen är delaktiga 
när de pratat om en sak och tillsammans resonerat sig fram till ett gemensamt beslut. 
 
På de flesta andra avdelningarna i vår undersökning har något miljöförändringsprojekt genomförts 
där barnen haft stort inflytande. På en avdelning har de gjort en affär, där några barn fick vara 
med och bestämma vad de ville ha i sin affär. Det dessa barn tyckte var viktigt att ha i sin affär var 
ett tak och en skylt för att visa öppnings- och stängningstider. Det var önskemål som personalen 
kunde verkställa. Nya rum för familjelek har skapats på flera förskolor. På en avdelning, där 
pedagogerna frågade barnen vad de behövde till familjeleken, önskade de en vas med en blomma, 
en tavla och en disktrasa. Pedagogen från denna avdelning tycker att barnens inflytande varit 
värdefullt. De skulle själva aldrig tänkt på att lägga dit en disktrasa, som visade sig vara väldigt 
betydelsefull för barnens lek. 
 
Att barnen får så stort direkt inflytande är inte något som sker kontinuerligt, även om pedagogerna 
ofta förändrar miljön utifrån barnens behov och perspektiv. Ett tillfälle när barnen indirekt fått 
inflytande över miljön på sin avdelning var när pedagogerna på avdelningen, tillsammans med 
barnen, gjorde en djungel efter att ha observerat barnens intresse av att leka med lejon. En 
pedagog på en ett- till femårsavdelning berättar att det till största delen är personalen som 
utformar miljön, men att barnen kan komma med önskemål. 
 

Oftast är det spontant från barnen, även om man försöker tänka på att fråga dem. 
Men det blir mest att man får höra någonting. Då tänker man: Just det ja, du ska ju 
också bli tillfrågad. Man kan glömma det faktiskt. Det är någonting som vi får tänka 
på, att ta med barnen. När man får kommentarer av barnen försöker man verkligen se 
vad man kan göra. 
 

Flera pedagoger ger uttryck för detta, att man skulle kunna göra barnen mer direkt delaktiga. Men 
de ser också olika hinder för barnens delaktighet. Kanske skulle det vara lättare att göra barnen 
delaktiga om gruppen var åldershomogen? Man menar också att det inte är så lätt att tillgodose 
barnens önskningar på grund av ekonomiska begränsningar. 
 

Delaktighet är så mycket, det kan vara olika från gång till gång. Ibland kan barnen 
vara med och önska hur de vill att det ska se ut, men det är ändå vi som måste 
besluta. Vi styrs av praktiska saker och ekonomiska saker, framför allt. Deras 
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önskemål kan inte ens vara möjliga, vi får ju inte ens igenom våra egna, som man kan 
tycka är realistiska. 

 
Att barnen rent praktiskt får vara med och genomföra förändringar i miljön är vanligt 
förekommande. På en avdelning skulle man göra ett nytt rum för familjelek. Barnen ville ha det i 
det rum där bygg- och konstruktionsleken var. För att göra detta möjligt var de tvungna att ”riva” 
ytterligare ett rum. Barnen fick vara med och arbeta med detta. 
 

Då fick vi riva det vita rummet och det har barnen hjälpt till med. De tog ner tygerna 
och bar ut madrasserna och hjälpte till att möblera familjerummet. De har valt 
gardiner och varit med och hämtat småmöblerna som stod i något förråd. Barnen var 
hemma hos en kollega och hämtade en hylla. Alla barn har fått hjälpa till med något. 
Så det är barnen som har bestämt hur det ska se ut. 

 
Att förskollärare över lag är duktiga på att förändra den pedagogiska miljön tror en av de 
intervjuade. På många avdelningar har materialets placering och rummens budskap förändrats 
otaliga gånger. Hon tror dock inte att man alltid kommer ihåg att tänka på för vem man gör det 
och hur man ska göra för att barnen ska förstå signalerna.   
 
Olika tankar om materialets tillgänglighet 
 
De som anser att i stort sett allt material ska vara tillgängligt för barnen är främst de som arbetar 
på avdelningar med äldre barn. De vill att materialet ska se inbjudande ut och att barnen ska 
kunna ta fram det de vill arbeta med själva. En avdelning har ett ”sandbord” med formar och 
tillbehör på barnens nivå. Barnen kan själva börja arbeta med det när de vill. Pedagogerna 
förväntar sig och tror på att barnen kan ta fram, använda och plocka bort materialet. En pedagog 
som arbetar på en storbarnsavdelning tror att hon skulle resonera på samma sätt även om hon 
arbetade på en avdelning med de allra minsta barnen. 
 

Jag anser att det mesta ska stå framme, men det skulle vara ett annat material. … 
Förväntar man sig att barnen klarar av saker, då tror jag också att de gör det. Men 
förväntar man sig att det inte är lönt, för att de inte kan, då kanske det blir så. 

 
På två ett- till femårsavdelningar är byggrummet i första hand inte till för de yngsta barnen. De 
kan få vara där inne tillsammans med en vuxen, men det är inte tillgängligt så att de ska kunna gå 
dit när de själva vill. Det finns grindar eller stängda dörrar som hindrar dem. Att mycket material 
placeras så att enbart de äldre barnen ska kunna ta fram det beror till viss del på att det kan vara 
farligt för dem som inte vet hur det ska användas. Det kan exempelvis vara lim och saxar. Trots 
att visst material placeras på lite högre nivå, så att de yngre barnen inte ska nå det, berättar två 
pedagoger att de kommer åt materialet i alla fall. Barnen är så kompetenta att de snabbt hittar 
lösningar för att nå det de vill ha. Det kan vara allt från att flytta stolar som de klättrar upp på, till 
att klättra över grindar som var tänkta att förhindra dem komma in i vissa rum. 
 
Utrymmesskäl är ytterliggare en anledning till att allt material inte är framme. Till viss del handlar 
det även om städning. För mycket av pedagogernas tid går åt till att plocka ihop smågrejer som 
rivits ut när barnen själva når allt. 
 
Städproblemet har man på en avdelning löst genom att ha tagit bilder på det material som de har. 
Bilderna har de klistrat fast där materialet ska placeras. Miljön blir tydlig för barnen och de kan 
lätt städa själva.  
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Gemensamt för alla pedagoger som arbetar på ett- till femårsavdelningar är att de vill ha mycket 
mer material tillgängligt än vad de har för tillfället. Men de känner inte att materialet är anpassat 
för alla åldrar i barngruppen. En pedagog upplever att deras miljö är för rörig för de minsta 
barnen, det blir för mycket intryck för dem. Därför tycker hon att man borde ha mindre material 
framme, men byta ut det oftare.  
 
Under rubriken Reflektioner kring val av material citerar vi en pedagog som ser materialets 
tillgänglighet som ett dilemma i åldersblandade grupper. Hon tänker också följande: 
 

Även för de minsta barnen skulle man kunna göra det möjligt att själv upptäcka 
staffliet, ta en pensel och måla. Bara man hade skapat det i miljön faktiskt. 

 
Material som inte finns tillgängligt får barnen på de flesta avdelningar komma och fråga efter. Det 
är något som pedagogerna ser lite olika på. På vissa avdelningar är det mer vanligt att materialet 
placeras så att barnen får fråga efter det. Det finns många småbarn och personalen tycker att det 
blir för rörigt att ha allt så att barnen kan nå det. Däremot finns materialet synligt exempelvis i 
genomskinliga burkar så att barnen kan se det och be personalen att ta ned det om de vill leka med 
materialet. På andra avdelningar vill de att barnen ska kunna ta fram så mycket som möjligt utan 
att behöva fråga personalen om hjälp.  

 
Barnen ska kunna ta fram saker utan att komma och fråga. Det är det viktigaste 
känner vi. Eftersom de är så stora också. Det är inte alltid man har tid att hjälpa 
dem, just precis när de vill göra något. Då får de kanske vänta en kvart tjugo minuter 
och då är de inte så sugna längre. Det är meningen att de ska kunna göra det när de 
är sugna på det. 
 

På en avdelning som har mycket tillgängligt för barnen, trots att de har en barngrupp som är 
mellan ett och fem år, känner en pedagog att tillgängligheten underlättar i arbetet. Hon menar att 
det blir en stressituation mindre när barnen själva kan ta fram mycket av det som de vill använda.  
 
Hur förskolemiljön uppmuntrar barns självständighet 
 
En pedagog säger uttryckligen att det är hela miljön som uppmuntrar barnens självständighet. 
Barnen ser vad de behöver och vad som finns och kan själva ta fram det. Många andra pedagoger 
berättar om olika delar i miljön som stimulerar till självständighet. Exempel från olika avdelningar 
är att barnen kan ta sin mugg och dricka om de är törstiga och extra kläder finns så att barnen 
själva kan ta fram och byta om ifall de blivit blöta. Mycket material som barnen leker med eller 
har behov av har helt enkelt flyttats ner till barnens nivå, för att uppmuntra deras självständighet. 
Vi tar med några pedagogers tankar kring självständighet: 
 

Jag tror att det är bra för självständigheten när man känner att man kan ta fram 
saker själv och att man klarar av saker. Barnen kan ta fram och rita och om vi har 
deg så tar de fram deg. De kan också ta spel ur hyllan med spel. Barnen kan gå och 
bygga och ibland kan de också sätta på sig förkläden och ta fram vattenfärger, pensel 
och vatten. Vi har stafflin och papper förberett så att de kan ta själva. 
 
Barnen kan så himla mycket mer bara de får möjlighet att prova. Nu har vi flyttat ner 
porslinet från skåpen ovanför diskbänken till den nedre diskbänken. Flera av barnen 
kom spontant och sa: ”men nu når jag ju själv, jag kan själv”! Barnen är jätte nöjda 
över att verkligen kunna själva. 
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Treåringarna leker med spel som de egentligen inte ska ha, men de tar fram dem, för 
de når dem. Alternativet är att placera dem så att de äldre inte heller når dem. 
 

Två pedagoger ger uttryck för att det material som finns framme så att barnen själva kan starta en 
aktivitet inte får vara för personalkrävande. En förskollärare menar att de inte kan avsätta en 
personal till några barns lek. Den andra betonar att miljön bör utformas så att barnen självständigt 
kan sysselsätta sig. 
 

Det handlar krasst om att försöka få miljön till den tredje pedagogen. Vi är oftast 
bara en eller två personal i barngruppen i princip hela dagen, i verkligheten alltså. 
Det är tre på förmiddagen. Det gör att man måste tänka till, det man tar fram får inte 
vara för personalkrävande. 

 
Självständighet tas av en pedagog upp som en fråga om barnsyn. Hon tycker att det handlar mer 
om vad man tillåter och inte tillåter och vad man förväntar sig av barnen, än om vilket material 
som finns. Hon tror att den fysiska miljön har mindre betydelse än pedagogernas förhållningssätt.  
 
Material som ger möjligheter till variation  
 
De flesta pedagogerna försöker ge barnen variationsmöjligheter i material genom att inte ha allt 
material framme hela tiden. Delar av materialet tas bort för en tid för att senare plockas fram igen. 
Det betyder inte att materialet är otillåtet att använda. Frågar barnen efter ett visst material så tas 
det fram. När ett material plockas fram efter en längre tid, kan barnen åter uppleva det som nytt 
och spännande. Det är också en fråga om utrymmesskäl, allt material får inte plats inne på 
avdelningen. 
 
Några av förskollärarna ser det som sitt ansvar att introducera olika material för barnen. De menar 
att det kanske inte räcker med att enbart ha materialet tillgängligt, utan man bör också visa på 
användningsområden. Det behöver inte handla om rätt eller fel sätt att använda ett material, utan 
snarare att inspirera till användning.   
 

Vi har frågat vad barnen skulle vilja göra om de fick önska något helt nytt, något som 
vi aldrig gjort. De svarade rita, klippa och klistra. Det är något som barnen gör varje 
dag. Man utgår ifrån att barnen har mycket kunskaper och kan mycket. Men 
samtidigt har de inte samma referensramar som en vuxen, inte samma idéer och 
erfarenheter. När man ställer en sådan fråga och de svarar klippa och klistra, tror 
jag man kan tillföra ganska mycket som vuxen, vad gäller material och tekniker. Så 
jag tycker inte bara att man ska utgå från barnen, för att någonstans ska vi besitta en 
kunskap som kan leda dem vidare. 
 

Ovanstående citat handlar om att barnen utvecklas utifrån det material som de erbjuds och får 
möta. I presenterandet av material har pedagogerna ett stort ansvar för vilka kompetenser barnen 
kan utveckla. En pedagog formulerar tanken: 
 

Om barnen jobbar med lera som ett naturligt material när de är ett år når de mycket 
längre. Man skulle kunna tänka sig att de då hade drejskiva när de var fem år.  

 
Att ha så många olika material att alla barn kan hitta något som intresserar dem uttrycker de flesta 
intervjuade vara viktigt. Den tanken återkommer i grundmaterialet som förväntas finnas på en 
förskoleavdelning, material för skapande aktiviteter, för roll- och familjelek och bygg och 
konstruktion. Det svarar mot de behov som pedagogerna tror att olika barn har, pojkar och flickor, 
äldre och yngre. Både äldre och yngre barn ”behöver” material för att kunna bygga och 
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konstruera, även om det är olika material som passar för de olika åldersgrupperna. För de yngre 
barnen är det viktigt att få arbeta med sina sinnen och känna in material. Äldre barn kan utmanas 
av verktyg i sin konstruktionslek. 
 
Material kan vara olika variationsrikt i sig självt. En pedagog ser att barnen leker ganska olika 
saker med byggmaterial som duplo, klossar, kaplastavar mm. Några barn bygger höga torn och 
försöker komma så högt som möjligt, andra bygger vägar. En del bygger murar och inhägnader 
och leker med djur innanför dem. Material som är mer förutbestämt vad man ska leka kan vara 
spel och pussel.  
 
Om tillåtelse gavs skulle en pedagog vilja göra om avdelningen till att bli mer verkstadslik. Hon 
tycker att som det nu är har de för mycket leksaker och skulle istället vilja placera alla dessa i ett 
rum. Resten av rummen på avdelningen skulle bli olika verkstäder. På ett ställe skulle barnen 
kunna arbeta med metall, på ett annat med tyg och garn, på ett tredje med ljus och ljud osv. Hon 
tror att trots att vi haft en verkstadspedagogisk tradition i Sverige för länge sedan, är det en lång 
process innan vi kan nå dit igen. Leksakernas starka ställning i förskolan förmodar hon beror på 
att vi så länge strävat efter att förskolan ska likna ett hem. 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
En gemensam grundsyn hos de flesta pedagoger är att de vill se det kompetenta barnet. Hur de 
problematiserar detta begrepp är olika. En pedagog känner att hon redan ser det kompetenta 
barnet. Hon utgår från att barnet har mycket kunskaper och hon pratar med dem och intresserar 
sig för deras tankar och åsikter. Andra pedagoger säger att de är i en process att se det kompetenta 
barnet. De är på väg men inte framme. De känner att de har med sig mycket av en ”äldre” 
barnsyn, att se barnet som kompetent har inte hunnit sätta sig i ryggmärgen. Ibland ser de det 
kompetenta barnet men det händer också att de faller tillbaka till sitt gamla synsätt. En pedagog 
anser att en förändring till en miljö som är anpassad till ett kompetent barn bör komma efter att 
den barnsynen förankrats hos pedagogerna. 
 
På ett eller annat sätt menar alla pedagoger att de utformar miljön med barnens bästa för ögonen. 
Många pratar om att miljön ska tillvarata barnens intressen och tillgodose deras behov. Andra 
pratar om att miljön ska vara rolig. För att kunna göra detta observerar alla pedagoger barnen. 
Samtliga är överens om att barnens behov, intressen och det de tycker är roligt inte är statiskt. 
Därför måste miljön förändras hela tiden.  
 
En central tanke när det gäller barnens delaktighet i den pedagogiska miljön är att pedagogerna 
skulle kunna låta barnen vara mer delaktiga. Genom observationer är barnen indirekt med och 
utformar miljön, men de skulle kunna få ett mer direkt inflytande om de oftare frågade efter 
barnens åsikter. Rent praktiskt får barnen ofta vara med och hjälpa till vid förändring av miljön, 
även om det då oftast varit pedagogernas beslut att förändra och hur det skulle förändras.  
 
Även hur miljön i sin tur ger barnen inflytande skulle kunna förbättras, menar de flesta 
intervjuade. Att göra möbleringen mer anpassad för barn, med exempelvis låga bord och stolar 
och materialet mer lätt tillgängligt anser pedagogerna är en metod för att göra barnen mer 
självständiga och alltså ge dem inflytande. Att barnen själva kan nå sina extra kläder och byta om 
och att de kan dricka vatten när de är törstiga gör att barnen känner att de självständigt kan ta 
ansvar över sina behov. Flera pedagoger uttrycker att de vill utveckla miljön ännu mer, för att 
gynna barnens självständighet och inflytande. Andra anser att det inte riktigt är möjligt, kanske 
framför allt för att de har åldersheterogena barngrupper.  
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De förskolor som varit med i vår studie visar på att för att kunna dra miljön till sin spets, krävs 
något sånär åldershomogena barngrupper. I en åldershomogen grupp anser de intervjuade att de 
mer kan anpassa miljön så att barnen kan vara självständiga och få inflytande eftersom barnen då 
har mer liknande behov och förutsättningar. Om detta är i stort sett alla överens, oavsett om de 
arbetar i en åldershomogen eller åldersheterogen barngrupp.  
 
Det har framkommit att alla förskolor är mer eller mindre inspirerade av pedagogiken i Reggio 
Emilia. Ingen av förskolorna har en sådan uttalad profilering och inspirationen har heller inte av 
alla pedagoger uttryckts ordagrant. Dock läser vi mellan raderna att den finns där. De vill ha en 
miljö som är anpassad för det kompetenta barnet, där materialet är synligt och tillgängligt.    
 
 
DISKUSSION OCH ANALYS 
 
 
Reflektioner över studiens genomförande  
 
På ett tidigt stadium var vi klara över att vi ville skriva vår uppsats om den pedagogiska miljön i 
förskolan. Det känns naturligt att en miljö som barn vistas i, så stor del av sin tid, måste ha 
betydelse för deras utveckling och välmående. Syftet med vår studie är att vi ska få mer kunskap 
om utformandet av den pedagogiska miljön, men framför allt att få syn på vad som är 
betydelsefullt för barnen. Vi tror att barnens egen delaktighet är ett måste för att miljön ska vara 
meningsfull för dem. Hur kan vi som pedagoger då låta dem vara delaktiga? 
 
Det hade varit intressant att i detta sammanhang också undersöka hur barn upplever sin 
delaktighet, men av tidsmässiga skäl valde vi att fokusera på pedagogerna, eftersom det är där det 
måste starta. Pedagogerna bär ansvaret både för utformandet av miljön och för att göra barnen 
delaktiga. 
 
Åtta förskollärare har ingått i studien. Att vi enbart intervjuat förskollärare är för att de har en 
gemensam utbildningsbas. Vi vet inte vad som ingår i utbildningen till barnskötare, men som 
förskollärare tycker vi att man bör ha pedagogiska tankar kring miljön. Att ha intervjuat åtta 
pedagoger tycker vi har gett materialet en viss bredd. Förskolorna representerar en variation av 
åldersindelningar av barngrupper. Det tycker vi ger lite av en helhetsbild. Undersökningen är dock 
inte så omfattande att den visar på hur förskolor generellt arbetar med barns delaktighet i miljön. 
Vi ser det som att vi fått ta del av fyra specifika förskolors erfarenhet och verksamhet.  
 
I vår analys har tanken inte varit att peka på fel och brister utan snarare att formulera våra egna 
tankar och väcka nya tankar. Ämnet är oerhört komplext, det finns flera sätt att se på hur miljön 
bör utformas men också olika tolkningar av vad delaktighet och inflytande är. Vi har försökt 
presentera och analysera resultatet så att både likartade och olika tankesätt blivit synliga, mer än 
att värdera vad som är rätt eller fel sätt att tänka. Det är svårt att presentera resultatet fullkomligt 
objektivt, eftersom vi alltid tolkar det vi får höra. Vi hoppas dock att vi kunnat ge en rättvis bild 
av de intervjuades svar.   
 
Sanningshalten i intervjusvaren kan vi aldrig veta. Hur vi har formulerat frågorna kan ha haft 
betydelse. De intervjuade kan ha upplevt att frågorna insinuerat vad vi ”vill” höra och svarat med 
tanke på detta. Eftersom frågorna varit ganska öppna har det inte funnits några självklara svar. 
Informatörerna har svarat efter sin egen uppfattning av frågan och vad de kommit att tänka på just 
då. Att de inte fick se frågorna innan intervjun kan ha gjort att de glömt bort att delge oss vissa 
saker. Å andra sidan tror vi att detta bidragit till ganska trovärdiga svar, då informatörerna berättat 
spontant. 
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Innan intervjuerna hade vi en viss förförståelse inom ämnet. Vi hade läst litteratur för att fördjupa 
våra kunskaper inför uppsatsskrivandet. Både den pedagogiska miljön och barns delaktighet har 
också diskuterats fortlöpande under vår utbildning. Det var till stor hjälp när vi formulerade 
intervjufrågorna, vi visste vad vi ville fråga om. Den teoretiska kunskapen som vi besitter har 
tillsammans med vår praktiska erfarenhet gjort att vi kunnat ta till oss och förstå det pedagogerna 
beskriver. Negativt med vår förförståelse kan vara att vi bildat oss egna uppfattningar som 
omedvetet kan ha påverkat vår tolkning.  
 
Under arbetets gång har vi känt att det varit en stor tillgång att arbeta tillsammans. Vi har bollat 
tankar och idéer och hjälpts åt att försöka tolka de intervjuades svar. Att båda har varit närvarande 
vid intervjuerna tror vi har bidragit till en mer rättvis tolkning av resultatet, men därmed inte sagt 
att den är fulländad. Något som kunde ha bidragit till trovärdigheten i vår uppsats är om 
informatörerna fått läsa igenom resultatet innan vi gjorde vår analys. Eventuella missuppfattningar 
hade då kunnat korrigeras. Tyvärr kände vi inte att detta var möjligt då intervjuerna drog ut på 
tiden.   
 
Reflektioner över studiens resultat 
  
Vi har valt att skriva diskussion och analys under de rubriker som vi använt oss av i resultatdelen. 
På detta sätt tror vi att diskussionen och analysen blir tydlig och lättöverskådlig, samtidigt som vi 
får med alla delar.  
 
I vår analys av och i diskussionen kring resultatet har vi utgått från ett postmodernt perspektiv och 
de olika tankarna och teorierna som presenteras under rubriken Vi skapar rummet och rummet 
skapar oss. Även de tre olika konstruktionerna av barn som Dahlberg och Lenz Taguchi 
formulerat, kommer vi att ställa i relation till resultatet. 
 
Diskussionen kring betydelsen av barngruppens ålderssammansättning när det gäller barns 
delaktighet i den pedagogiska miljön, har under intervjuerna varit mycket mer omfattande än vad 
som framkommer i resultatet. Gång på gång har de återkommit till vikten av förhållandevis 
åldershomogena barngrupper. Med risk för allt för många upprepningar har vi valt att inte alltid 
belysa dilemmat i resultatet. Vi tycker inte heller att det alltid svarat mot vårt syfte. Det har ändå 
varit intressant att få ta del av dessa tankar. Vid en fortsatt studie av barns delaktighet i den 
pedagogiska miljön skulle vi vilja fokusera mer på ålderssammansättningens eventuella 
betydelse.81  
 
Pedagogers utgångspunkter vid utformandet av den pedagogiska miljön 
 
Så gott som alla förskollärare betonar vikten av att i utformandet av miljön utgå från barnens 
intressen och behov. De ser också barnens intressen och behov som föränderliga och därmed 
också miljön som föränderlig. I detta att ta till vara olika intressen och barns specifika  behov 
speglas ett postmodernt synsätt; då olikheter och mångfald ses som berikande.82 Barn är i ständig 
utveckling och behoven förändras hela tiden. Därför håller vi med om att miljön måste förändras 
för att vara meningsfull för varje enskilt barn, där det befinner sig just nu. Nuet är viktigt, det 
barnen upplever här och nu är det som är intressant och betydelsefullt för dem. Att pedagogerna 
förändrar miljön ofta tycker vi visar på ett engagemang och en professionalitet, att de ser miljön 
som en viktig tillgång i det pedagogiska arbetet. Bjervås menar att en förutsättning för att miljön 
ska kunna stödja och stimulera barns kompetenser är att förändringar sker parallellt med 

                                                 
81 Patel, Runa & Davidson, Bo (1991) Sid. 113. 
82 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 33ff; Denna uppsats, sid. 6.  
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förändringar i barngruppen.83 Som pedagog gäller det alltså att hela tiden vara vaken och beredd 
på förändringar. Vi har förståelse för att radikala förändringar är tidskrävande och inte alltid kan 
ske direkt, utan det kanske måste bli en prioriteringsfråga vad som är mest akut. Vissa intressen 
kanske håller i sig längre medan andra är mer tillfälliga. Om man inte har tid att göra en 
förändring i miljön förrän två månader efter observationen, kanske den inte längre är befogad.  
 
En pedagog formulerar orden tydlighet, tillåtande och tillgänglighet som utgångspunkter när de 
utformar den pedagogiska miljön. Det hon lägger in i dessa ord är tankar som vi upplever finns 
hos flera andra av de intervjuade pedagogerna. Med tydlighet menar hon att det är viktigt att 
barnen förstår vad som är avsett att göra eller leka i en miljö. Vi tror att hon har rätt i detta. 
Tydlighet underlättar för att flera aktiviteter ska kunna pågå samtidigt utan att störas av varandra. 
Men det måste vara en balansgång så att inte barnens kreativitet och egna initiativ hämmas. När 
man diskuterar tydlighet tycker vi det är viktigt att se tydligheten med barnens ögon. Som Wallin, 
tror också vi att miljön för en dialog med barnen. De upplever att miljön berättar för dem vad de 
ska göra.84 De uppmaningar barnen får av miljön kanske inte alltid är det som vi hade tänkt att 
miljön skulle signalera.  
 
Tillåtande innebär, enligt pedagogen, att ha ett klimat på avdelningen där pedagogerna litar på 
barnen och de uppmuntras att ta för sig. Det tillåtande klimatet menar vi skulle kunna ses som en 
form av delaktighet. Barnen får känna att miljön är till för dem och att de får använda det material 
som finns. Enligt Lenz Taguchi lär sig barnen att känna ansvar över miljön genom att vistas i ett 
tillåtande klimat.85 Tillgänglighet är en del av ett tillåtande klimat. När miljön planeras så att mer 
finns tillgängligt, menar vi att barnen tillåts vara självständiga och själva ta ansvar.  
 
Tanken om att förskolan ska vara ett komplement till hemmet tycker vi är viktig att lyfta fram, 
trots att det bara var en pedagog som pratade om det. Vi ser på förskolan som en miljö där barnen 
ska få utmanas på ett annat sätt än vad de får hemma. De ska få uppleva att hela miljön är 
utformad efter deras behov. Barnen ska få nya upplevelser och möta många olika material och 
tekniker som de kanske inte har möjlighet att möta hemma. Vi ser det som berikande, både för 
barn, föräldrar och pedagoger, att det finns en skillnad mellan hem och förskola, att förskolan 
fungerar som ett komplement. Bjervås skriver att ursprungstanken med den svenska förskolan var 
att utgöra ett komplement till hemmet, men att den snarare kommit att fungera som en 
ersättning.86 Oklarheten om förskolan ska vara en ersättning eller ett komplement tror vi kan vara 
av betydelse för hur miljön utformas. Kanske borde denna fråga lyftas i arbetslaget? 
 
Barnsynen som den pedagogiska miljön representerar 
 
Att försöka se det kompetenta barnet är en strävan som de allra flesta förskollärarna tar upp. Det 
är en konstruktion av ett barn som är nyfiket, kreativt och har en inbyggd lust att lära. Dahlberg 
och Lenz Taguchi benämner det barnet som Det kultur- och kunskapsskapande barnet.87 Denna 
barnsyn har sin utgångspunkt i ett postmodernt perspektiv, där alla människor ses som subjekt, 
aktiva deltagare, i processen att konstruera världen.88 Hur man som pedagog ser på barn tror vi är 
avgörande för den verksamhet som kommer att bedrivas. Det går inte att nöja sig med att 
konstatera att man har en viss barnsyn. Allt en pedagog gör grundar sig i hur hon ser på barn, 
därför krävs en ständig reflektion. Vi tror att det många gånger är lättare att formulera sin barnsyn 

                                                 
83 Bjervås, Lotta (2003) Sid. 76; Denna uppsats, sid. 9. 
84 Wallin, Karin (2003) Sid. 92; Denna uppsats, sid. 9. 
85 Lenz Taguchi, Hillevi (1997) Sid. 67f; Denna uppsats, sid. 8.  
86 Bjervås, Lotta (2003) Sid.75; Denna uppsats, sid. 8f. 
87 Ibid. Sid. 63f; Denna uppsats, sid. 11. 
88 Dahlberg m.fl. (2001) Sid. 35; Denna uppsats, sid. 7. 
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i ord, än att göra den tydlig i sitt handlande. Den barnsyn vi har påverkar medvetet eller 
omedvetet utformningen av miljön.  
 
Svårigheten i att se barnen som kompetenta uttrycks återkommande under intervjuerna. Detta har 
vi en förståelse för. Trots att vi ser barnen som kompetenta kan vi ibland upptäcka att våra 
handlingar säger något annat. Omställningen till att börja se barn som kompetenta måste vara 
större för dem som arbetat länge i förskolan och präglats ännu mer av en annan barnsyn. En 
pedagog berättar att hon påverkas mycket av förskolans traditionella barnsyn, Barnet som natur, 
trots att hon strävar efter att se det kompetenta barnet. När andra pedagoger beskriver svårigheten 
i att se barn som kompetenta verkar det mer som att de faller tillbaka till en syn på Barnet som 
kultur- och kunskapsåterskapare. De har sett den vuxne som bärare av kunskapen och sett det som 
sin uppgift att stoppa i barnen kunskaper. De använder inte begreppet om barnet som återskapare 
av kunskap och kultur, men det blir ganska tydligt att det är det de menar. Att verkligen vilja se 
barnen som kompetenta och ändå erkänna hur svårt det faktiskt är tycker vi tyder på en stor 
medvetenhet och självinsikt hos pedagogerna.  
 
Vi håller med den förskollärare som säger att den pedagogiska miljön i förskolan inte kan 
diskuteras utan att även barnsynen tas upp. Vi ställer oss däremot lite kritiska till hennes åsikt att 
förändringar till en miljö som utgår från att barnen är kompetenta bör komma efter att 
pedagogerna införlivat barnsynen. Vi tror att det bör vara en växelverkan mellan att utforma den 
pedagogiska miljön och att arbeta med sin barnsyn. För hur ska pedagogerna kunna se barnen som 
kompetenta om miljön inte tillåter dem att vara det? 
 
Reflektioner kring val av material 
 
Valet av material till förskoleavdelningarna påverkas i hög grad av ekonomin. Det finns knappt 
några pengar att köpa nytt material för, utan de får nyttja det som finns på huset. Vi har förståelse 
för att förskollärarna kan känna sig lite uppgivna inför detta faktum. Men samtidigt får inte det 
styra för mycket, det gäller att hitta andra lösningar. Flera avdelningar i vår studie hämtar 
återvinningsmaterial och ser det som en tillgång. De menar att de kan ge barnen utmaningar 
genom sådant material också, det behöver inte alltid vara färdigt material. Om detta håller vi med. 
Material som inte är ”färdigtänkt” stimulerar barnens egen fantasi och kreativitet. Både för barn 
och pedagoger kanske det kan vara nog så spännande? När vi arbetar med material som inte är 
förutbestämt är det processen som blir det viktiga i arbetet. Det tycker vi är viktigt för att barnen 
ska känna att det är roligt.  
 
Föräldrarna ses på flera förskolor som en resurs i utformandet av den pedagogiska miljön genom 
att de gärna bidrar med material. Förutom att detta är en metod för att få tag på material, ses det 
också som en möjlighet för föräldrarna att få känna sig mer delaktiga. Allting som gör att 
föräldrarna känner sig delaktiga i förskoleverksamheten tror vi ökar förutsättningarna för ett gott 
samarbete oss emellan. Vi tror också att det är bra för barnen att så konkret kunna se ett samarbete 
mellan sina hem och förskolan. 
 
Vid intervjuerna framkom det att det finns en grundidé om vilket material som bör finnas på en 
förskola. Vi tycker det är bra att det finns en grundidé om att förskolan bör ha ett varierat 
basutbud, för att varje barn ska kunna hitta något som lockar dem. Däremot tycker vi inte att det 
bara får vara grundmaterialet som finns i förskolan. Vi tror, som de intervjuade pedagogerna, att 
detta material behöver kompletteras, så att det finns fler variationsmöjligheter. Det material som 
finns på förskolan år efter år kan, precis som Nordin-Hultman beskriver det, uppfattas som 
urladdat i den betydelse att det saknar spänning och nyhetsvärde.89 Ett material som lockar barnet 

                                                 
89 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 55f; Denna uppsats, sid. 10. 
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när det som ettåring börjar på förskolan är förmodligen inte lika intressant för barnet när det slutar 
som femåring, om materialet inte har variationsmöjligheter.  
 
Några pedagoger uttalade sig liknande som Kennedy, att allt material är pedagogiskt, även till 
exempel Barbie och Batman.90 Det behöver inte bara vara traditionellt förskolematerial på 
avdelningen. Om pedagogerna ser att barnen har ett visst intresse försöker de uppmuntra det, om 
det är möjligt. Vi tror att det är viktigt att reflektera över sådana här saker, så att man inte bara 
förkastar det som man själv inte har så stor erfarenhet av. Det som är viktigt för barnen måste vara 
viktigt för förskolan. Om vi är rädda för att ett visst material är olämpligt är det bättre att vi 
intresserar oss för vad barnen har att säga om det, och lära oss mer, än att bara förbjuda det direkt. 
Vi tror att vi som pedagoger har mycket att vinna på ett sådant förhållningssätt. Dels skapas ett 
förtroende när pedagoger ärligt intresserar sig för barnens lek, men också tillfällen till nya 
utmaningar och lärandesituationer, när innehållet verkligen intresserar barnen. Detta är i hög grad 
en metod för att ge barnen inflytande. 
 
Barnen får vara med i valet av material på ett indirekt sätt genom att pedagogerna observerar 
deras lek och utefter det försöker utvidga materialet. Det händer även att barnen får påverka på ett 
direkt sätt när pedagogerna frågar dem vilket material de skulle vilja ha till en viss lek, aktivitet 
eller miljö. För oss känns det viktigt att synliggöra barnens indirekta påverkan på miljön så att de 
ser att de faktiskt är delaktiga, men det får inte på något sätt utesluta barnens direkta delaktighet.    
 
Att få kunskap om barns behov och intressen 
 
Eftersom alla barn i förskolan inte kan uttrycka sig verbalt är observationer en betydelsefull metod 
för att få kunskap om barns behov och intressen. Denna metod används mycket ute på förskolorna 
för att ge barnen inflytande över miljön. Vi tycker att observationer bidrar med mycket. Vi lär 
känna barnen och får syn på vad de tycker är intressant och roligt. Vi tycker dock att det är 
nödvändigt att föra samtal med de barn som kan uttrycka sig, så att de själva får ge uttryck för vad 
de vill. I observationer blir det alltid subjektivt, vår tolkning av vad barnen menar. Genom 
observationer är det heller inte säkert att barnen uppfattar sin delaktighet över miljön om 
pedagogerna inte för en dialog med barnen. 
 
Samtalen med barnen behöver inte bara handla om konkreta miljöförändringar. En pedagog 
berättar om ett arbetssätt där samtalen är grunden. Att föra en dialog med barnen och verkligen 
intressera sig för dem som personer, anser vi vara ett måste för att lära känna dem, deras intressen 
och behov. Det tycker vi också visar på en respekt för barnen, de får känna att deras tankar är 
viktiga och värda att lyssnas på. Kontinuerliga samtal med barnen hjälper dem att sätta ord på 
tankar, önskningar och känslor. Att vissa barn inte kan uttrycka sig verbalt anser vi inte vara ett 
skäl att inte prata med dem. För hur ska de annars kunna lära sig? När barnen är vana att 
kommunicera med pedagogerna tror vi att det blir mer naturligt för dem att spontant komma med 
önskningar och förslag och på så vis öka sin delaktighet. 
 
Erfarenhet uppges av en pedagog vara en tillgång när det gäller kunskap om barns intressen och 
behov. Det håller vi med om. Med tiden får man möta många olika barn och hantera många olika 
situationer. Det kan ge kunskap som man inte kan läsa sig till. Så länge man befinner sig i ständig 
utveckling och inte ser sig som färdiglärd så tror vi att hon har rätt, erfarenheten är en tillgång. 
Pedagogen som tar upp erfarenhet berättar även att litteratur de tillägnar sig, ger nya och 
fördjupande kunskaper. Det tror vi är viktigt för en fortsatt utveckling och för att kunna reflektera 
över sina erfarenheter och använda dem på ett bra sätt.   
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Barns delaktighet i utformandet av miljön 
 
Förändringar i utformandet av miljön sker oftast på initiativ av personalen på avdelningen. 
Motivet till förändringarna är dock alltid utifrån behov som de sett hos barnen. Därför tycker vi att 
barnen har ett stort indirekt inflytande i utformandet av den pedagogiska miljön. Denna form av 
delaktighet anser vi är otroligt viktig i förskolan, dels på grund av det vi tidigare tagit upp, att alla 
barn inte kan uttrycka sig i ord. Vi tror också att om vi observerar barnens lek, och verkligen gör 
det med ett öppet sinne, kan vi lära oss mycket, både om barnen och om miljön. Det är ändå, som 
tidigare nämnts, ofrånkomligt att iakttagelserna blir subjektiva. Därför tror vi att en växelverkan 
mellan indirekt och direkt inflytande är att föredra.  
 
Att ge barnen mer direkt inflytande menar flera pedagoger att de skulle kunna göra i större 
utsträckning. Varför det direkta inflytandet inte är vanligt förekommande framkommer inte så 
tydligt. Endast en pedagog nämner en orsak, att det skulle vara lättare om barngruppen hade varit 
åldershomogen. Den enda slutsats vi finner det möjligt att dra av detta är att hon föreställer sig att 
den åldershomogena barngruppen består av äldre barn. Det känns som att det finns en 
föreställning om att de små barnen inte kan vara direkt delaktiga. Det verkar vara betydligt svårare 
att se de små barnen som kompetenta. Av de andra pedagogerna får vi intrycket av att barns 
direkta inflytande helt enkelt glöms bort. Vi tror att det kan ha ett samband med att den förändrade 
barnsynen inte slagit igenom fullt ut. Det är svårt att alltid se det kompetenta barnet, att i alla 
situationer tro att barnen klarar av det vi som pedagoger tidigare haft monopol på. 
 
Med direkt barninflytande menar vi inte att barnen ska vara de enda beslutsfattarna. Vi håller med 
de intervjuade förskollärarna att ansvaret för den pedagogiska miljön ligger hos oss. Men vi 
tycker det är viktigt att barnen får vara med och påverka sin egen situation. Detta för att de ska få 
införliva demokratiska värderingar och känna att de är personer vars åsikter är värdefulla och kan 
åstadkomma förändringar. Vi tror att barn och pedagoger har olika kompetenser som bör tas 
tillvara och kan bidra till en meningsfull pedagogisk verksamhet. Barnen vet ofta vad de behöver 
till sin lek och pedagoger kan ha en överblick över de många olika delarna som ska fungera. 
Därför håller vi med Pramling Samuelsson och Sheridan om att barn och pedagoger tillsammans 
bör utforma miljön i förskolan.91  
 
Den konkreta delaktigheten, när barnen rent praktiskt får vara med och ställa i ordning en miljö, 
verkar vara ganska utbredd. Det handlar inte om att flytta saker eller möblera om efter 
instruktioner från pedagogerna. Barnen är med i processen och tänker och tycker till. Vi har 
förstått att ordet delaktighet är ganska abstrakt, men här tror vi att de får känna sin delaktighet 
med hela kroppen, de får vara kompetenta medskapare. 
 
Uttalandet att förskollärare ofta är duktiga på att göra förändringar i den pedagogiska miljön är vi, 
efter att ha gjort denna studie, beredda att hålla med om. Samtliga intervjuade ser föränderligheten 
som a och o för att miljön ska kunna fylla sitt syfte. Om man alltid kommer ihåg att tänka på för 
vem man gör det vet vi inte, så det låter vi vara osagt, men av det vi fått höra under våra intervjuer 
förstår vi att pedagogerna försöker ha barnens bästa för ögonen. Sedan tror vi att sådant som 
barnen inte fått uppleva, eller har erfarenheter av, kan de inte heller uttrycka ett intresse för. Där 
handlar det om vår kompetens, att erbjuda barnen nya upplevelser och möjligheter, även om vi 
inte alltid observerat ett konkret intresse för detta.  
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Olika tankar om materialets tillgänglighet 
 
På förskolorna vi undersökt har det visat sig att i något sånär åldershomogena barngrupper med 
äldre barn är mer material tillgängligt, än på åldersintegrerade avdelningar där det finns yngre 
barn. Vi tror inte att tillgängligheten är ett problem i åldershomogena grupper med de minsta 
barnen heller. Där behöver det inte finnas sådant material som inte är lämpligt för dem, därför kan 
materialet vara framme. Vi tycker det verkar som att det inom förskolan finns diskurser om vilket 
material som är lämpligt för små barn. Det är nästan ett förgivettagande att vissa material inte kan 
finnas framme på avdelningar med små barn. Som flera pedagoger har gett uttryck för, tror vi att 
svårigheten ligger i att på en ett- till femårsavdelning måste det finnas ett så stort utbud av 
material. Det ska finnas material som är anpassat för en ettåring, men samtidigt sådant som 
utmanar en femåring. Vi kan förstå att de inte har material framme som de minsta barnen kan 
skada sig med, exempelvis saxar och lim. Men vad går förlorat när även annat material är 
undanplockat för att de små barnen river ut det och det blir rörigt? Vilket synsätt ligger till grund 
för att utforma miljön så att barnen hela tiden måste vänta på att bli stora nog? Stora nog för att 
nå, stora nog för att kunna själv och stora nog att leka med det de vill. Vi får känslan av att det är 
ett undermedvetet modernt synsätt, att det är först när människan är vuxen som hon kan bli 
förverkligad. Det ger oss intrycket att barndomen inte ses som lika betydelsefull eller viktig.92  
 
De avdelningar som har det mesta materialet placerat så att barnen själva kan nå och ta fram det 
ser positivt på detta. Pedagogerna vill att materialet ska se inbjudande ut och locka barnen till 
aktivitet. När barnen är sugna på att använda ett material ska de kunna göra det utan att behöva 
vänta på att en vuxen ska ha tid att hjälpa dem. Man vill ta tillvara på barnens kreativitet, 
nyfikenhet och lust att lära genom att skapa förutsättningar för att låta dem komma till uttryck. 
Detta tycker vi visar på att man ser barnen som kultur- och kunskapsskapande.93 På avdelningar 
där mindre material finns tillgängligt får barnen komma och fråga efter material. Vi tror att 
materialets placering påverkar barnens möjligheter att känna sig kompetenta. I en tillgänglig miljö 
behöver inte barnen vara lika beroende av vuxna. När barnet måste vänta på att den vuxne ska 
kunna hjälpa, hinner ivern och intresset svalna. Barnet hinner kanske glömma bort sin idé eller 
vad det hade tänkt göra. Vi är övertygade om att många gyllene tillfällen försummas. En annan 
tanke angående detta är att en del barn som frågat efter något, men inte upplever att de fått 
respons, förmodligen slutar att fråga. Andra kanske inte vågar fråga alls. Nordin-Hultman har 
kommit fram till att material som är placerat otillgängligt också används i mindre utsträckning.94 
Det tror vi beror just på att barnen måste fråga efter materialet, det blir för omständligt. Vi tror 
också att material som inte syns inte inspirerar barnen på samma sätt. Barnen glömmer bort att 
materialet finns.  
 
Materialets tillgänglighet kan, som en pedagog beskriver det, underlätta i arbetet. Hon upplever att 
barnen blir mer självständiga samtidigt som personalen får mer pedagogisk tid tillsammans med 
barnen, istället för att bara serva dem med material. Vi tror att hon har rätt i det hon säger. Det 
verkar handla om hur man som pedagog väljer att disponera tiden, antingen att serva barnen och 
plocka fram material eller att hjälpa till lite extra med att städa. Som Wallin åsyftar är det viktigt 
att pedagoger frågar sig om miljön vi utformat motarbetar oss eller skapar gynnsammare 
förutsättningar för arbetet.95 
 
Gemensamt för ett- till femårsavdelningarna i studien är att de vill ha mer material tillgängligt. De 
vet dock inte riktigt hur de ska gå tillväga. Åldersblandningen i barngruppen ses som ett stort 
dilemma. Om man verkligen vill ha en lättillgänglig miljö tror vi att det finns möjligheter även om 

                                                 
92 Dahlberg, m.fl. (2001) Sid. 30: Denna uppsats, sid. 6. 
93 Bjervås, Lotta (2003) sid. 63f; Denna uppsats, sid. 11. 
94 Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 78; Denna uppsats, sid. 10.  
95 Wallin, Karin (2003) Sid. 93; Denna uppsats, sid. 8.  
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barngruppen är åldersintegrerad. Istället för att lägga största vikten vid det material som uppfattas 
som farligt för de mindre barnen kan man fokusera på det andra, som inte är farligt men som ändå 
är placerat otillgängligt, kanske av ren vana. Ytterst kanske det är en fråga om barnsyn? Flera 
pedagoger har uttryckt svårigheterna med att lämna en gammal barnsyn och börja se det 
kompetenta barnet. Kan det vara dessa svårigheter som konkret visar sig här? Vi funderar på om 
de omedvetet har den barnsyn Dahlberg benämner som Barnet som natur och därmed ser barnets 
utveckling i stadier. Pedagogerna kanske inte tror att de små barnen har nått det stadium där de 
kan hantera att alla olika material finns tillgängliga. Om man ser barnet som natur tror man inte att 
det handlar om vana, utan att det finns inbyggt i barnet vad det klarar vid en viss ålder. Vi tror att 
när vi ser barnet som kompetent har vi en tilltro till att barnet lär sig vara i en miljö där mycket 
finns tillgängligt, om det bara får möjlighet till det. Ofta kanske det handlar om att vi inte tror att 
barnet kan, och därför inte ger det möjligheter att kunna.96  
 
En avdelning har en sandlåda inne. Nordin-Hultman benämner sand som ett smutsigt material som 
inte är vanligt förekommande i svenska förskolor.97 Vi tycker det var roligt att höra att 
pedagogerna på avdelningen kände att detta fungerade. Vi tror att det är rädslan för att det ska bli 
smutsigt och sandigt överallt som är orsaken till att den här typen av material inte är vanligt 
förekommande inomhus. Kanske har det ett samband med förskolans tradition som ett fint och 
välordnat hem. 
 
Hur förskolemiljön uppmuntrar barns självständighet 
 
Det har blivit tydligt att det finns flera olika delar i förskolemiljön som kan uppmuntra barns 
självständighet. Att kunna ta fram en mugg och dricka själv, att nå sina egna extra kläder och 
kunna aktivera sig med det material de vill kan vara exempel på detta. En självständig miljö anser 
vi vara ett verktyg för att ge barnen inflytande över verksamheten. De kan själva fatta beslut om 
vad de vill göra och är också kapabla att genomföra det själva, eller tillsammans med andra barn. 
För den skull menar vi inte att vuxna i förskolan är överflödiga, utan tvärtom, de får helt enkelt en 
annan uppgift. Pedagogerna får mer kvalitetstid att vara tillsammans med barnen, utmana barnen 
och engagera sig i deras lekar och aktiviteter. 
 
I en miljö som på ovanstående sätt uppmuntrar barns självständighet tycker vi att tron på det 
kompetenta barnet synliggörs. Det är också i en sådan miljö som barnen får möjlighet att känna 
sig kompetenta och det blir lättare för pedagogerna att se barnens kompetenser. Nordin-Hultman 
skriver, angående identitetsskapande, att det är i de miljöer och sammanhang barn möter som de 
formas. Ett barns sätt att vara är beroende av de normer som olika miljöer har och de 
förutsättningar som erbjuds.98 En pedagog berör just detta, att barn växer av att känna att de kan 
själva. Hon har sett hur beroende barns självständighet är av den pedagogiska miljön, då de gjort 
stora förändringar i miljön. Barnen stärks och känner sig nöjda att de kan klara så mycket själva. 
Det anser vi visar på hur oerhört viktig den pedagogiska miljön i förskolan är. Det är där barnen 
tillbringar stora delar av de första åren av sitt liv. Att den fysiska miljön har mindre betydelse för 
barns självständighet än vilket förhållningssätt pedagogerna har, säger en förskollärare. Vi tycker 
också att förhållningssättet är det viktigaste. Däremot är vi tveksamma till hur väl genomtänkt och 
äkta förhållningssättet är, om det inte avspeglar sig i den pedagogiska miljön. 
 
En förskollärare använder begreppet ”den tredje pedagogen”. Det hon menar är att det material 
som finns framme inte får vara för personalkrävande, eftersom det är så få pedagoger i 
barngruppen. Denna tolkning överensstämmer inte med hur vi tolkar Reggio Emilias begrepp, den 
tredje pedagogen. Vi uppfattar att det handlar om att miljön kan erbjuda barnen utmaningar och 
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inspirera till aktivitet, på samma sätt som en pedagog. Att miljön är full av möjligheter och en 
resurs i verksamheten. Vi tror att innebörden mer är att miljön kan minska arbetsbelastningen, än 
att vissa material är personalkrävande. I Reggio Emilia ses också barngruppen som en av de tre 
pedagogerna.99 Vi tycker att det är ett positivt synsätt, att barngruppen ses som en viktig resurs. 
Det visar på en tro på att barn är kompetenta och att de är värdefulla tillgångar i lärandet, både hos 
barn och hos pedagoger. Vi håller med Kennedy i att om miljön ska fungera som en tredje 
pedagog räcker det inte att ställa fram stafflier och inreda med vackra föremål. Den ständiga 
reflektionen kring hur förändringarna påverkar barnen är nödvändig.100 Vi tycker verkligen att 
Reggio Emilia-pedagogiken har många kloka tankar kring den pedagogiska miljön. I Reggio 
Emilia-pedagogiken finns ett postmodernt synsätt eftersom samhället vi lever i är komplext och 
förändras i snabb takt. Inom pedagogiken är man öppen för många olika perspektiv och 
uppfattningar.101 Därför tror vi inte att tanken är att vi ska köpa deras koncept helt och fullt, utan 
eftertanke. Det känns som att det viktigaste är att skapa en medvetenhet om miljöns betydelse, hos 
sig själv och i arbetslaget. För att miljön ska bli en tredje pedagog, tror vi att det är nödvändigt att 
ha formulerat egna pedagogiska tankar som grund.  
 
Material som ger möjligheter till variation 
 
En utbredd tanke på förskolorna är att variera det material som redan finns, genom att inte ha allt 
framme hela tiden. Det blir som nytt igen när det inte varit synligt på ett tag. Vi tycker det är 
positivt att barnen kan återuppleva materialet som spännande. Det är också en fråga om 
utrymmesskäl. Vi förstår att det är en omöjlighet att ha allt material, som förskolan samlat på sig 
genom åren, framme och tillgängligt. Något måste stoppas undan. Bara det inte blir så att det 
alltid är samma material som får stå tillbaka. Nordin-Hultman talar om att smutsigt material sällan 
är tillgängligt för barn i förskolan.102 Är det då helt enkelt sådant material som man bedömt inte 
får plats?  
 
För att skapa variationsmöjligheter för barnen anser några pedagoger att olika material bör 
introduceras. Trots att vi ser barn som kreativa tror vi ändå att de kan utmanas av att få ta del av 
användningsområden och tekniker. Barnen kan inte heller komma med en önskan om något som 
de inte vet existerar eller har en bild av. Här håller vi med om att pedagogen har en viktig uppgift, 
att vägleda barnen och vidga deras vyer. Att introducera ett material handlar inte om att visa på 
rätt eller fel sätt att använda ett material, snarare att inspirera till användning. Den vuxne för 
vidare den kunskap hon har, men barnet ses inte som återskapare, att det ska göra exakt likadant. 
Barnet är istället medkonstruktör av sin kunskap.103  
 
Att material kan ha fler eller färre variationsmöjligheter, är en tanke som framkommer. Det tycker 
vi känns viktigt att tänka på vid val av material, så att materialet sporrar barnens kreativitet och de 
får tänka själva. En variationsrik miljö där olika material introduceras för barnen går i linje med 
hur läroplanen säger att miljön i förskolan ska vara; den ska stärka barnen i erövrandet av nya 
erfarenheter, färdigheter och kunskaper.104  
  
En återkommande tanke är att det ska finnas något material som tilltalar alla barn. Detta är också 
syftet med grundmaterialet som finns ute på förskolorna. För att barn ska kunna utveckla sina 
kompetenser och intressen anser vi att variationen i material måste vara bred. Alla människor är 
olika och förskolan ska vara en meningsfull miljö för alla barn. En meningsfull miljö har material 
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som lockar barn till aktivitet. Vi tror, som Nordin-Hultman skriver, att material som barn 
samspelar med blir till subjekt i deras ögon.105 Vi har inte riktigt förstått innan hur levande saker 
kan bli för barn. I och med att vi har fått en större förståelse för detta känns det nu ännu viktigare 
att varje barn kan hitta ett material att samspela med. Vi tror att ett barn som inte hittar något 
material att samspela med blir utelämnad till ensamhet. Vistelsen på förskolan blir inte 
meningsfull. I förlängningen riskerar vi att det barnet ges en negativ identitet. Vi instämmer i 
Nordin-Hultmans åsikt att miljön som barn vistas i är betydelsefull för hur vi betraktar dem. I en 
miljö där barnet hittar meningsfulla verksamheter ser vi ett kompetent och aktivt barn. I en miljö 
där barnet inte finner det motiverat att aktivera sig ser vi ett passivt och okoncentrerat barn.106 Vi 
tycker att vi som pedagoger bär ett ansvar att utforma miljöer där barn kan ses med positiva 
identiteter, något som de intervjuade förskollärarna verkar göra. 
 
Att utforma verkstäder i förskolemiljön tror vi gagnar barnens inflytande över verksamheten. De 
får hela tiden fatta beslut om vad de ska göra och hur de ska göra. Det kan föda ännu mer 
skaparlust och stimulera barnen att våga prova på aktiviteter som de vanligtvis inte får 
experimentera med hemma. Återigen kommer skillnaden mellan hem och förskola upp, en 
skillnad som vi tror är positiv. I en verkstadsmiljö tror vi det är mycket viktigt att de olika 
materialen introduceras, så att barnen vågar börja använda dem. Kanske framför allt för de barn 
som inte vågar ta för sig så mycket, eller de som verkligen behöver tydlighet och fasta ramar. I en 
verkstadslik förskolemiljö tror vi att barn får stora möjligheter att vara självständiga och känna att 
de har inflytande i verksamheten, men vi tycker inte att en sådan miljö behöver utesluta 
leksakerna och möjligheterna till olika typer av lek. I förskolan ska alltid leken ha högsta prioritet, 
därför tycker vi att den måste prioriteras i miljön.  
 
Under arbetet med denna uppsats har vi fått möta reflekterande pedagoger som ser sitt ansvar över 
miljön och är beredda att ta det. Genom de tankar vi tagit del av under intervjuerna har vår 
förståelse av delaktighet blivit vidare, även om inte innebörden har förändrats. I vårt framtida 
arbete ser vi möjligheter till utveckling. Vi kommer alltid att kunna lära oss mer om barns 
delaktighet och den pedagogiska miljön, det här är bara början. För att knyta ihop alla de tankar 
och intryck vi fått under detta arbete, med de förväntningar vi hade när vi påbörjade projektet, 
citerar vi än en gång Birgitta Kennedy: 
 

Som barn träder jag in i en miljö som bestämmer vad jag har möjlighet att bli. Ett 
uttråkat, okoncentrerat barn eller ett barn som utforskar och undersöker. Vågar vi 
vuxna se den makt vi har över miljön och hur den i förlängningen påverkar barnets 
utveckling? 107 
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 
 
 
Undersökningens huvudfrågor är: Hur ger pedagogerna barnen inflytande över miljön? Hur kan 
pedagogerna i förskolan forma miljön för att ge barnen inflytande? Nedanstående frågor syftar 
till att besvara huvudfrågorna.  
 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
2. Vilken ålderssammansättning har barngruppen där du arbetar? 
 
Vi vill intervjua dig angående barns delaktighet i den pedagogiska miljön. Med den pedagogiska 
miljön menar vi möblering, material och placering av material.  
 
3. Vad utgår ni (pedagogerna på avdelningen) ifrån när ni utformar den pedagogiska miljön?  
 
4. Vilken syn på barnen tycker ni ligger till grund för era ställningstaganden? 
 
5. Vad har ni utgått ifrån när ni har valt det material som ni har på avdelningen? 
 
6. Hur får ni kunskap om barnens behov eller intressen? 
 
7. Hur får barnen vara delaktiga i utformandet av miljön? 
 
8. Beskriv hur ni funderar när det gäller materialets tillgänglighet? 
 
9. På vilka sätt uppmuntrar er miljö barnen till självständighet? 
 
10. Beskriv hur ni funderar när det gäller variationsmöjligheter i material? 
 
Fråga som tillkom vid den första intervjun, och som sedan återkom under samtliga intervjuer: 
 
Finns det något mer angående barns delaktighet i den pedagogiska miljön som Ni känner att våra 
frågor inte täckt in, men som Ni vill berätta? 
 
 
 
  
 


