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För oss som bor i en demokrati känns det som en självklarhet att kunna vara med och 

påverka det som sker omkring oss. Hur ser det då ut för våra yngsta medborgare, barn 1-3 

år som befinner sig i förskolan? Vilken möjlighet har de till inflytande och delaktighet? 

Använder sig förskollärare av den pedagogiska miljön för att ge de små barnen ökat 

inflytande i verksamheten. Det finns både internationella och nationella styrdokument som 

berör barns rätt till delaktighet och inflytande såsom Konventionen om barn rättigheter, 

Skollagen och Läroplan förskolan. Tidigare forskning tar upp de små barnens möjligheter 

till delaktighet och inflytande, både allmänt och genom den pedagogiska miljön. Syftet 

med den här studien är att ta reda på hur förskoleavdelningars pedagogiska miljö kan 

möjliggöra små barns delaktighet och inflytande. Fyra förskoleavdelningar har observerats 

och en förskollärare på varje avdelning har intervjuats. Empirin har bearbetats enligt den 

hermeneutiska cirkeln där delarna tolkats utifrån forskarens förförståelse av 

förskoleverksamhet till en helhet som resulterar i åtta teman som besvarar de två 

frågeställningarna: Hur beskriver förskollärarna begreppet pedagogisk miljö? och Hur 

möjliggör verksamheterna inflytande för små barn genom den pedagogiska miljön? Det 

som framträtt är att man beskriver pedagogisk miljö som en viktig del av 

förskoleverksamheten som avser spegla det som barngruppen arbetar med. Barnen ges 

inflytande i verksamheten genom materialets tillgänglighet, genom pedagogers närhet och 

möjlighet att fånga upp barnens intressen och behov, genom dokumentation för att ge 

barnen tillgång till sin lärprocess och möjlighet att reflektera över den och genom 

inspiration i de pedagogiska miljöerna för att ge barnen möjlighet till att skapa fler typer 

av lekar i de olika miljöerna. Resultatet visar att det ser olika ut på de undersökta 

avdelningarna och förskollärarna har olika sätt att prata om och beskriva pedagogisk 

miljö. 

 

 

For us who live in a democracy, it feels obvious that we can participate in and influence 

what is happening around us. What does it look like for our youngest citizens, children 1-3 

years old in preschool? What opportunity do they have for influence and participation? In 

what way do preschool teachers use the educational environment to give the young 

children greater influence in preschool. There are both international and national 

governing documents that concern children's right to participation and influence, such as 

the Convention on Child Rights, Educations Act and Curriculum for preschool. Previous 

research addresses the ability of young children to participate and influence, both in 



 

 

general and through the educational environment. The purpose of this study is to find out 

how the educational environment of preschool departments can enable small children's 

participation and influence. Four preschool departments have been observed and one 

preschool teacher at each department has been interviewed. The empirical data has been 

processed according to the hermeneutical circle, where the parts are interpreted on the 

basis of the researcher's understanding of preschool activities, resulting in eight themes 

that answer the two questions: How do the preschool teachers describe the concept of 

educational environment? and How do the activities make it possible for small children 

through the educational environment? What has emerged is the description of the 

pedagogical environment as an important part of the pre-school activity that reflects what 

the child group works with. The children are given influence in the activities through the 

accessibility of materials, through the proximity of educators and the ability to capture the 

children's interests and needs, through documentation to give the children access to their 

learning process and the opportunity to reflect on it and through inspiration in the 

educational environments to give the children the opportunity to create more types of 

games in the different environments. The results show that the different departments look 

different, and the preschool teachers have different ways of talking about and describing 

the educational environment. 

 

 

Sökord: demokrati, democracy, delaktighet, educational environment, inflytande, 

participation, influence, pedagogisk miljö 
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1. Inledning 

I mitt yrke som förskollärare har jag erfarit att inflytande för små barn (1-3 år) i förskolan 

är ett område som kan upplevas som svårt. Därför är det positivt att det i förslaget från 

Skolverket (2017) till reviderad Läroplan för förskolan finns ett avsnitt som avser att 

”behandla hur undervisning kan förstås i förhållande till de yngsta barnens utveckling, 

lek och lärande” (s.4). Det är just fokus mot de yngsta barnen i förskolan som fångat mitt 

intresse, hur vi utformar den pedagogiska miljön med utgångspunkt att ge små barn 

inflytande i förskoleverksamheten: 
 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö 98, reviderad 2016, s.12).  

Innebörden av demokratibegreppet för små barn och hur det kan införlivas i 

undervisningen är något för förskollärare att förhålla sig till för att kunna utmana barnen 

utifrån sin nivå. 

Linder (2016) menar att pedagogerna ofta jobbar på egen hand med miljön för att ge 

barnen upplevelser när en miljö formas om. Funderingar kan ibland skapas bland 

pedagogerna hur barnen använder material och miljöer, vad får man göra och vad får 

man inte göra och varför? Pedagoger i förskolan skapar pedagogiska miljöer med en 

tanke om hur den skall användas och det kan uppstå en konflikt när barnen möter den 

pedagogiska miljön och använder den utifrån sina erfarenheter, sin fantasi och kreativitet 

på ett sätt som pedagogen inte hade tänkt. Vi vuxna och barn kan använda ett material på 

så olika sätt. Därför behöver vi ha en öppenhet för barnens fantasi och att vi tillsammans 

kan hitta en variation i hanteringen av materialet. Nordin-Hultman (2004) finner i sin 

undersökning i doktorsavhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, att 

barn uppträder på olika sätt dels beroende på vad de möter för material och miljö men 

också beroende på vad pedagogerna tror om barnen. I en förstudie i kursen Vetenskaplig 

metod, ht17, intervjuade jag förskollärare om sin syn på vad inflytande för små barn i 

förskolan kan vara. Där framkom bland annat att miljön är viktig för att skapa delaktighet 

och inflytande: 

… att miljön har en så oerhört stor betydelse, man måste ju kunna se för att 
kunna påverka.  
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… har man genomskinliga lådor så ser ju barnen genom vad det är istället för 
nu när de är svarta och de inte ser vad det är där i (Citat från intervjuer i 
examinationsuppgift 2 i Vetenskaplig metod, ht 17). 

 

Den här studien syftar till att undersöka hur små barn kan göras delaktiga och ges 
inflytande genom att rikta fokus mot den pedagogiska miljön på förskoleavdelningar. 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet finns en genomgång presenterat av tidigare forskning kring demokrati, 

delaktighet och inflytande och pedagogisk miljö. 

 

2.1 Demokrati för små barn i förskolan 
 
Demokrati är ett begrepp som innehåller många olika aspekter och har olika innehåll för 

var och en av oss. Sveriges riksdags definition av demokrati är att det handlar om ”alla 

människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma” 

(Riksdagen, 2016), min tolkning av begreppet utgår från Riksdagens (a.a.) men utifrån de 

små barnen, med hjälp av litteraturen. Med små barn menas genom hela studien, barn 

som är 1-3 år. 

 

Arnér (2006) beskriver barnperspektivet utifrån att barns demokratiska rättigheter har fått 

större fokus i praktisk pedagogik och det handlar om att värna en minoritetsgrupps 

intressen. De små barnens möjligheter till demokratiperspektivet ställer större krav på 

förskolläraren när det talade ordet i vissa fall ännu inte infunnit sig. Kommunikation kan 

ske på andra sätt än genom det talade ordet och det behövs en vilja att försöka förstå, 

trots ordlös kommunikation. Barnen behöver ses som de kunskapsslukande individer de 

är och inte bara se ett litet barn som behöver tas om hand. I den senaste reviderade 

läroplanen (2018) stärks sammankopplingen omsorg-undervisning ytterligare och det är 

något verksamma förskollärare behöver diskutera och förhålla sig till. I skolinspektionens 

senaste granskning av förskolan (Regeringskansliet, 2018) framkommer att ett 

demokratiskt arbetssätt tillämpas i förskolan genom att barnen ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Granskningen visar att det råder ett gott demokratiskt klimat i 

förskolan. Arnérs (2006) avhandling får därigenom stöd i den granskning som gjordes 

cirka 10 år senare.  

 

Demokrati för små barn handlar om att skapa självkänsla, en tro på sig själv. De vuxna 

som barnen möter i förskolan ska ha en tillit till deras förmågor och förväntningar på att 

de kan klara olika saker, med stöd från de vuxna som finns runtomkring dem, att få vara 

en del av en helhet (Lindahl, 1995). För det lilla barnet räcker det att vara en del av sin 

grupp (avdelning) men i förlängningen läggs grunden för att vara en del i ett större 
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sammanhang, en medborgare i ett demokratiskt samhälle. Även Gustafsson (2011) 

betonar att om barn ska få sina behov tillgodosedda måste de behandlas olika eftersom de 

är olika. Utmaningarna blir att sammanföra individens bästa med gruppens bästa. ”Barn 

har olika förmågor och bör behandlas utifrån det” (Hejlskov Elvén & Wiman, 2015, 

s.104). Författarna till citatet talar utifrån känslostarka barn och hur vi kan hantera de 

barnen på bästa sätt men det gäller även för alla barn och beskriver väl 

demokratibegreppet för små barn. Inflytande kan se väldigt olika ut beroende på t ex 

mognad, har barnet ett talspråk eller inte, är det utåtagerande eller inåtvänt barn? Vi 

måste bemöta barnen olika för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för demokrati.  

 

2.2 Delaktighet och inflytande för små barn i förskolan 
 
Att jobba med små barn i förskolan betyder att man kan möta barn som ännu inte har ett 

utvecklat talspråk. På vilket sätt beskriver forskning att små barn kan ges inflytande i 

verksamheten? 

 

Arnér (2009) redogör för begreppen delaktighet och inflytande på följande sätt vilket är 

den definition som får gälla för delaktighet och inflytande i den här studien. Delaktighet 

innebär att ta del av något andra redan har bestämt medan inflytande har innebörden av 

att barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Arnér menar vidare 

att barnets ålder inte alls har med rätten till inflytande att göra utan det är vår uppgift att 

lyssna på barnet och ge det inflytande (Arnér & Sollerman, 2013). Inflytande och 

delaktighet innebär också att barn blir delaktiga både i verksamheten och i den 

dokumentation som belyser barns lärande och utveckling. Vuxna försöker tolka barns 

meningsskapande utifrån deras uttryckssätt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000a). 

Personal i förskolan har här ett viktigt uppdrag i att vara lyhörda och sammanföra delar 

till en helhet som alla barn i förskolan kan känna igen sig i. 

 

Förskolans viktiga uppdrag att ge små barn inflytande i verksamheten finns skrivet i de 

nationella styrdokumenten, Skollagen och Läroplan för förskolan 1998 (reviderad 2016). 

I skollagens fjärde kapitel finns bestämmelser om inflytande: 
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9 § barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 
hållas informerade i frågor som rör dem.  
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas 
efter deras ålder och mognad (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Barns rätt till delaktighet och inflytande i Läroplan för förskolan: 

 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 
förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, 
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att 
skapa mångfald i lärandet (Utbildningsdepartementet, 1998, reviderad 2016, 
s.9). 

 

Barns delaktighet och inflytande finns också med i beslut tagna internationellt, i FN:s 

konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 1989): 

 
12 § Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

Skrivningarna om barns delaktighet och inflytande i både nationella och internationella 

styrdokument visar vikten av att rikta stort fokus på begreppen i verksamheten för att ge 

även de små barnen ett reellt inflytande. Lindahl (1995) menar att de små barnens 

möjlighet till inflytande handlar om att tolka barns agerande och ha tillit till och 

förväntningar på att barn kan olika saker med stöd från den vuxne. Om barn får ansvar 

ger det en möjlighet till självständighet och självbestämmande för individen, som i 

samspel med andra kan skapa demokrati och inflytande (Arnér, 2006). När barn ges 

möjlighet till delaktighet och inflytande, enligt barnkonventionen - barns rätt, innebär det 

också att pedagoger får vissa skyldigheter att tillgodose barns rätt till inflytande 

(Shiratzki, 2017). Pedagoger i förskolan behöver ta dessa skyldigheter på stort allvar och 

reflektera enskilt och tillsammans med kollegor. Vad innebär det för mig? Vad innebär 

det för dig? Hur förhåller vi oss tillsammans? 

 
Delaktighet och inflytande för förskolebarn är en demokratisk rättighet 

samtidigt som det är en pedagogisk utgångspunkt (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015, s.114) 

 



 

6 
 

 

Hur inflytande i en grupp med små barn ser ut skiljer sig åt och Hart (1992) och Shier 

(2001) pratar om inflytande utifrån olika nivåer. 

 

8. Barns initiativ – gemensamt beslut. 

7. Barns initiativ styr. 

6. Vuxeninitiativ – gemensamt beslut. 

5. Barn är informerade och tillfrågade. 

4. Barn är informerade – vuxna beslutar.  

3. Barn används som maskotar. 

     2. Barn används som dekoration. 

1. Barn manipuleras. 

Figur 1. Egen bearbetning, Hart (1992). 

 

Harts beskrivning är i form av en stege med 8 nivåer. Tre nivåer där reellt inflytande inte 

förekommer, någon form av delaktighet framställs men för syns skull. De sista fem 

stegen beskriver reellt inflytande i en stigande skala. Enligt ett stycke tidigare i avsnittet 

2.2 kan steg 4 och 5 tolkas utifrån Arnérs (2009) beskrivning av begreppet delaktighet 

medan steg 6, 7 & 8 beskriver begreppet inflytande.  

Shiers (2001) fem nivåer handlar alla om inflytande med en fråga kopplad till varje nivå 

som möjliggör reflektion över den egna verksamhetens grad av inflytande för små barn. 

De två sista nivåerna beskriver reellt inflytande. Shier (a.a.) menar att länder som har 

antagit FNs konvention om barnets rättigheter (a.a.) minst ska uppfylla steg 4 (näst sista). 

Shiers (2001) fem steg i grad av inflytande: 

1. Barn blir lyssnade till: Arbetar du på ett sätt som möjliggör att barn blir lyssnade till? 

2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter: Har du tillgång till olika 

aktiviteter och metoder som stödjer barn i att uttrycka sina åsikter och synpunkter? 

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas och tas på allvar: Möjliggör den beslutsfattande 

processen att barns åsikter och synpunkter beaktas? 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer: Finns det ett förfarande som möjliggör för 

barn att delta i beslutsfattande processer? 

5. Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande med vuxna: Finns det ett förfarande 
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som möjliggör för barn och vuxna att dela inflytande och ansvar över beslut? 

(Lindberg, V. et al., 2015, s.77) 

Johansen (2009) problematiserar begreppet delaktighet och inflytande kring diskussionen 

om att individen ställs mot gemenskap.  Hon menar att diskussionerna om begreppet ofta 

resulterar i att bestämma sig för vem som bestämmer vad. Rätten till delaktighet och 

inflytande handlar inte om att bestämma, det handlar om respekt och inkludering och att 

vara en del i en gemenskap. Som nämnts tidigare i inledningen menar Nordin-Hultman 

(2004) men även Eiderwald & Wallander (2016) att vår syn på barnen är avgörande för 

deras möjligheter till delaktighet och inflytande. Barnets möjlighet att känna en tro på sig 

själv ökar om pedagoger förmedlar en tro på att barnet kan, att pedagogerna är 

intresserade av att lyssna till det barnet har att säga och förvalta det på ett respektfullt 

sätt. Återigen framstår vikten av att tillsammans reflektera kring vad de här begreppen 

innehåller för ett arbetslag och i förhållningssättet gentemot barnen. Arbetslaget behöver 

göra klart för sig själva och för varandra, vilken barnsyn de vill ska råda i arbetslaget. 

 

       
    Medvetet närvarande pedagog 
 
 

 
  

                  Anpassad lärmiljö      Inspirerande material 

 

Figur 2. Egen bearbetning. Figuren visar hur barns inflytande kan bli verklighet i 

förskoleverksamheten (Biteus & Engholm, 2016). 

 

Dessa tre komponenter är i samverkan viktiga för att barns inflytande ska kunna 

realiseras. Med medvetna, och därmed också närvarande, pedagoger i förskolan kan 

barns intressen och behov av utmaningar fångas upp för att kunna skapa en miljö för 

lärande. Med medveten menas att pedagogen är reflekterande och har insikt i 

komplexiteten av pedagoguppdraget och förhåller sig därefter i olika situationer. En 

medvetet närvarande pedagog utvecklas tillsammans med barnen genom att utmana 

barnen och sig själv med hjälp av de didaktiska frågorna vad, hur och varför som hjälp. 

Att vara medvetet närvarande kan i den pedagogiska miljön betyda att man tillför eller 

Barns 
inflytande 
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plockar bort material för att utmana barnens tankar och kreativitet i en aktivitet (Biteus & 

Engholm, 2016). 

 

2.3 Pedagogisk miljö 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) beskriver begreppet pedagogisk miljö och 

använder det i anslutning till ”miljöns fysiska utformning, material, samspel mellan barn 

och vuxen och mellan barnen samt det klimat eller den atmosfär som råder i 

verksamheten” (s. 89). Pramling Samuelsson & Sheridans (a.a.) beskrivning är den som 

råder för den här studien. Den pedagogiska miljön är viktig att ha diskussioner kring och 

förskollärare behöver problematisera vilken typ av lek, lärande och utveckling miljön 

inbjuder till. På senare år har förskolans miljö förändrats från att vara en hemlik miljö till 

en miljö som berättar något om verksamhetens innehåll och säger något om barnens 

intressen (Lenz Taguchi & Åberg, 2005). Tidigare låg mycket skapande material 

otillgängligt i skåp eller förråd vilket gav barnen små möjligheter att styra över sina 

aktiviteter i förskolan (a.a.). (a.a.) menar vidare att eftersom förskolan vilar på 

demokratisk grund är det viktigt att pedagoger lyssnar på barnen och observerar i vad 

deras intresse finns för att ta med det i utformandet av miljön så att pedagoger skapar en 

miljö för utveckling och lärande utifrån barnens intressen. 

Hur pedagoger utformar den pedagogiska miljön påverkas av synen på barn, vilken 

barnsyn som råder (Eidevald & Wallander, 2016). Halldén (2007) menar att pedagoger 

ibland kan ha ett motstridigt sätt att tala om och utgå ifrån barn. Dels menas att barn har 

specifika egenskaper som allmänt kan kopplas till barn. Dels menas att barn är unika och 

vikten av att se till varje individ påvisas. Eidevald & Wallander (2016) menar att både 

det universella (allmänna) och det unika behövs för att skapa en miljö som möter upp 

barns olikheter. 

 

Pedagogisk miljö behöver iscensättas innehållsrik med möjligheter till lustfyllt och 

meningsfullt lärande, att få utforska själv och tillsammans med andra genom en miljö 

som är estetisk och med material som ”talar” till barnen på ett mångfacetterat sätt 

(Alnervik & Alnervik, 2017). Skapandet av en god pedagogisk miljö tar tid och kräver 

kunskap och goda kollegiala diskussioner.  
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I Nordin-Hultman (2004) framkommer att barn i svenska förskolemiljöer uppträder på 

olika sätt beroende på vad de möter för miljö och material och beroende på vad 

pedagogerna har för tilltro till barnen. De olika begreppens texter (om 

delaktighet/inflytande och pedagogisk miljö) är oftast väldigt likartade och i samma 

anda, att förskollärarens syn på och tilltro till barnen har stor betydelse för graden av 

reellt inflytande. Hultman, 2011 menar vidare att förskolläraren behöver vara medveten 

(se tidigare beskrivning) för att ge barnen god undervisning och kunna utmana dem till 

utveckling och lärande. Det som är spännande med pedagogiska miljöer för små barn 

(eller barn i allmänhet) är att materialen som tillförs miljöerna, alltid i mötet med barnen 

bidrar med mer än det som avses. Något som är viktigt att förstå, eller få insikt i, är hur 

förskollärare tolkar och förstår begreppet inflytande påverkar hur den pedagogiska miljön 

utformas och vilken plats barnen får ta på förskolan (Biteus & Engholm, 2016). En 

välfungerande lärmiljö i förskolan som innehåller genomtänkt material ger goda 

möjligheter till sociodramatisk lek (t ex rollek) (Kragh-Müller, Ørsted Andersen & Veje 

Hvitved, 2012). (a.a.) menar vidare att lek/lärmiljöer kan skapas utifrån barnens intressen 

och att det är förskollärarens roll att skapa en miljö som passar barnens behov och 

utvecklingsnivå.  

 

Wood (2004) menar att det finns mycket forskning kring lärande genom lek men väldigt 

lite om undervisning genom lek. Ett intressant konstaterande då vi just nu står inför 

införandet av en reviderad läroplan med stort fokus på undervisning i förskolan. Hon 

påvisar betydelsen av den pedagogiska lärmiljön för lärande och undervisning i 

förskolan. Den pedagogiska miljön finns med som en av sex avgörande faktorer för 

pedagogen, ”Planera och utforma utmanande miljöer” (Wood, 2004, s, 20). I kapitels 

(a.a.) övriga text beskrivs just den pedagogiska miljön i princip inte alls utan det är de 

övriga punkterna som omnämns mer ingående.  

 
I kapitlets litteraturgenomgång av pedagogisk miljö har det visat sig att Reggio Emilia 

filosofins influenser finns med i mycket av litteraturen. Jag upplever det därför som 

relevant att omnämna vad Reggio Emilia filosofin innebär. 

 

Loriz Malaguzzi lade grunden för filosofin i staden Reggio Emilia i Italien på mitten av 

40-talet. Pedagogiken utgår från en humanistisk livshållning och en stark tro på 

människans möjligheter. Hundraspråklighet är ett vedertaget begrepp och förhållningssätt 
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där man menar att barnet har en mängd olika sätt att uttrycka sig och pedagogen ska 

finnas till hands som medforskare (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Barn ska ges 

möjlighet att uttrycka sig på olika sätt utan värdering eller påverkan av pedagog. 

Pedagogen är medforskare och har en stark tilltro till att barn föds rika med en drivkraft 

att utforska världen. Barnets individualitet och rättigheter bekräftas och i och med det 

kan världen förändras i en demokratisk riktning. Betydelsefulla verktyg i verksamheten 

är skapande, observation och dokumentation (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I 

Reggio Emilia filosofin har pedagogen en viktig roll i att erbjuda och duka upp en 

inspirerande miljö och rikligt med material som kan stimulera barnen till utforskande 

(Linder, 2016). Barnets möjligheter till inflytande i verksamheten påverkas av miljöns 

utformning eftersom miljön visar vilka aktiviteter som kan äga rum (Biteus & Engholm, 

2016). Ett annat begrepp som används är den tredje pedagogen. Man ser den pedagogiska 

miljön som en viktig del i barnets lärande och utveckling. Att det kallas den tredje 

pedagogen är från början att avdelningarna i de italienska förskolorna hade två pedagoger 

och miljön kom då att kallas den tredje pedagogen. När filosofin sedan togs till Sverige 

tolkade man begreppet som att barnet i samspel med andra är den första pedagogen, den 

vuxne den andra pedagogen och miljön som den tredje pedagogen (Barsotti, Dahlberg, 

Göthson & Jonstoij, 2015). Ytterligare begrepp som är talande för Reggio Emilia 

filosofin är projektarbete, projekterande arbetssätt. Tidigare i svensk förskoletradition har 

begreppet temaarbete använts men genom Reggio Emilia filosofins framväxt i svensk 

förskola användas också begreppen projektarbete och projekterande arbetssätt i stor 

utsträckning (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

 

Ingrid Pramling Samuelsson anses ha en viss kritisk hållning gentemot Reggio Emilia 

filosofin. Hon menar att förskolor som har inspiration från Reggio Emilia ibland kan ha 

en romantiserad bild av vad förhållningssättet och filosofin innebär och inte ser med 

kritiska ögon på sin verksamhet. Hon säger också att det brister även i andra förskolor 

och vill inte bli betraktad som en Reggio-motståndare (Nöjd, 2011). Ingrid Pramling 

Samuelsson vill framhålla att man kritiskt ska granska även förskolor med Reggio Emilia 

inspiration, att de inte per automatik ska få en kvalitetsstämpel. Ingrid Pramling 

Samuelsson anser att det är viktigt att diskutera vad det innebär att föra över en filosofi 

utvecklad i ett annat land till vår kultur och förskoletradition som hon menar att vi ska 

vara stolta över (Arpi, 2009).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur små barn kan göras delaktiga och ges inflytande 
genom att rikta fokus mot den pedagogiska miljön på förskoleavdelningar. 
 

Frågeställningar:  

1. Hur beskriver förskollärarna begreppet pedagogisk miljö? 

2. Hur möjliggör verksamheterna inflytande för små barn genom den pedagogiska 

miljöns utformning? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Här följer en genomgång av den teoretiska utgångspunkten som studien vilar på. Jag har 

valt ett sociokulturellt perspektiv då man betraktar barnets utveckling som en resa in ett 

kulturellt landskap där det inte bara finns en väg utan flera vägar framåt med olika 

vägskäl där barnet och dess omgivning har möjlighet att komma in på nya spår. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Ett sociokulturellt perspektiv innebär att kunskap uppstår i samspel mellan människor 

som sedan blir en del av hens tänkande och handlande (Säljö, 2014). Säljö menar vidare 

att det viktigaste i vår kunskapsbildning är det vardagliga samtalet. Där kan insikter och 

kunskaper uppstå som individen tar med sig och formas av. I förskolan är det viktigt att 

det i den pedagogiska miljön skapas möjligheter till möten. Dels möten barn emellan 

men också mellan barn-pedagog. I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och 

språkanvändning centralt och fungerar som en länk mellan omgivningen och barnet. Barn 

är sociala och är av naturen lärlingar vilket gör att de behöver, för dem, trygga personer 

som vägledare i den sociokulturella gemenskapen. Deras kunskapsutveckling är inte 

enbart inifrån driven utan beroende av en eller flera kompetenta personer som kan stötta 

dem i dess utvecklingsprocess (Säljö, 2014). I min studie är pedagogernas betydelse för 

barnen i planerandet och utformandet av den pedagogiska miljön viktig för hur 

pedagoger skapar möjligheter för möten barn emellan som genererar möjligheter för 

lärande och utveckling? 

 

Till skillnad från Piagets stadieteori tar man inom sociokulturellt perspektiv fasta på 

mångfalden i ett barns utveckling vilket visar på vikten av en variationsrik pedagogisk 

miljö för att ge barn goda möjligheter till utveckling (Hundeide, 2006). Vygotskij (1995) 

menar till skillnad från exempelvis Piaget att människans kulturella utveckling är en 

enhetlig medvetandeprocess där tanke och känsla hör ihop. Vygotskij beskriver också att 

den kreativa förmågan som synonymt med fantasi och att det inte finns någon 

motsättning mellan fantasi och verklighet. Det är en medvetandeform, en 

kombinationsförmåga som hör ihop med verkligheten. Ju fler erfarenheter från 

verkligheten desto rikare fantasi. Förskollärarna i verksamheterna har därmed 

möjligheter att genom den pedagogiska miljön erbjuda barnen ett varierat material och en 
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variation av miljöer som kan bidra till att ge erfarenheter för ett utvidgat lärande. Inom 

den sociokulturella teorin kallas dessa fysiska redskap, materialet, för artefakter (Säljö, 

2014). Artefakterna bildar tillsammans med social interaktion, kulturen i den 

sociokulturella teorin. I den pedagogiska miljön är både artefakterna, materialet, och 

möjligheterna till socialt samspel viktiga för att ett lärande ska kunna frambringas och 

därigenom ges barnen också möjlighet till ökat inflytande när pedagoger skapar miljöer 

utifrån barnenets mognad och behov av utmaning. 

 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen är ett sätt att visa på barns 

möjlighet till inflytande genom att barn ses som lärande och att lärande kan ske både med 

hjälp av pedagog men också med hjälp av varandra. Interaktionen mellan vuxen-barn och 

mellan barn-barn är en avgörande grund för lärande (Smidt, 2010). ”Det jag kan göra 

under vägledning av en vuxen eller mer kapabel kompis idag, kan jag göra själv 

imorgon” (Strandberg, 2014, s. 69). Den proximala utvecklingszonen är den zon som 

finns mellan det barnet redan kan och det som barnet är på väg att lära sig men det de 

ännu inte behärskar. Barnet måste bli utmanat på gränsen till vad de redan kan för att 

uppnå en utvecklingsmöjlighet (Biteus & Engholm, 2016). Inom den sociokulturella 

teorin finns det inget slut för människans utveckling eftersom utvecklingen sker i mötet 

med omgivningen – det socialt assisterade lärandet (Säljö, 2014; Hundeide, 2006). Här 

har verksamheterna i förskolan möjligheter att skapa arenor, i den pedagogiska miljön, 

för möten som ger utrymme för lärande och utveckling. I den sociokulturella teorin 

sammanflätas barns kognitiva utveckling med kultur och samhälle som en viktig del av 

individen.  
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5. Metod 

I den här delen beskrivs den metod som använts för datainsamling och analys, även 

urvalet, etik, genomförande och bearbetning kommer beskrivas. 

 

5.1 Val av metod 
 
Den här studiens empiri analyseras och tolkas utifrån hermeneutiken och den 

hermeneutiska cirkeln. Innebörden av hermeneutik grundar sig ursprungligen i den 

grekiska mytologin där Guden Hermes förmedlade de övriga gudarnas budskap till folket 

och det gudomliga budskapet behövde tolkas för att göras förståeligt för människorna 

(Allwood & Eriksson, 1999). På 1800- 1900-talen utvecklades den moderna 

hermeneutiken och en av de betydelsefulla för hermeneutikens utveckling är den tyske 

filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Gadamers filosofiska ansats var att 

problematisera begreppet filosofisk hermeneutik. Gadamer ville ringa in den mänskliga 

förståelsens natur och Gadamer menade att människans medvetande är ett resultat av 

hennes historia. Tolkning av en text innebär därför enligt Gadamer, en sammansmältning 

av förståelsehorisonter där den tolkande söker en mening som ger uttryck för hennes eget 

förflutna (a.a.). Med mig in i tolkningsprocessen har jag min förförståelse, en erfarenhet 

av förskoleverksamhet och de fokusområden som finns för studien, pedagogisk miljö och 

små barns delaktighet och inflytande (Segolsson, 2011). Resultatet av undersökningen 

avser inte att påvisa en absolut sanning men min förförståelse kan öka giltighet och 

tillförlitlighet. 

 

Hermeneutiken tillämpas både inom rationalistisk-holistiska och empirisk-holistiska 

forskningsområden. I den här studien används det empirisk-holistiska då datainsamling 

sker (Nyström, 2007). Tolkningen, det analytiska redskapet i den här studien, skapas 

genom de olika byggstenarna som empirin, här i form av strukturerad observation och 

semistrukturerad intervju, ger. Delarna, byggstenarna i empirin måste passas ihop för att 

utgöra en meningsfull helhet. Analysarbetet handlar här om att tolka innebörden av de 

utsagor som empirin ger som kan besvara de frågeställningar som ställts i studien. 

Ambitionen är att ge en meningsfull bild av den studerade verkligheten (a.a.). 
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5.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att få svar på forskningsfrågorna kommer observation ske av första ordningen med 

ett utifrånperspektiv vilket kan ge en högre kvalitet eftersom fokus kan ligga enbart på 

observationen. Jag finns med i verksamheten enbart som observatör utan någon uppgift 

eller ansvar i barngruppen utöver mitt observationsuppdrag. Observationen har varit 

strukturerad genom ett observationsschema som använts (bilaga 1), för att möjliggöra 

jämförelser vid bearbetning av materialet som samlats in. Anteckningar, registreringar 

har gjorts både under observationen, i observationsprotokollet och kompletterande 

anteckningar har gjorts efter observationen utifrån bilder som tagits i de pedagogiska 

miljöer som observerats. Bilderna tas vid observationstillfället (Bjørndal, 2005). 

Observationerna kompletteras med intervjuer med en förskollärare från varje observerad 

avdelning. Intervjuerna har en kvalitativ aspekt som innebär att få nyanserade 

beskrivningar och uppfattningar av olika kvalitativa perspektiv (Kvale & Brinkman, 

2014). Intervjuerna har varit semistrukturerade med ett antal frågor som fördjupats med 

hjälp av följdfrågor (bilaga 2).  

5.3 Urval 
 
Ett brev med förfrågan om att delta i studien har skickats ut till 5 stycken förskolor, två 

av förskolorna hörde av sig med intresse för deltagande i studien. Urvalskriteriet som 

sattes upp var fem förskolor med liknande konstruktion byggda de senaste 10 åren för att 

titta på den pedagogiska miljön där lokalerna ger samma förutsättningar för alla fem 

förskolorna. En av de två förskolor som anmälde intresse valde att ställa upp, därmed 

breddades urvalet till både kommunala och fristående förskolor och förskolor byggda på 

traditionellt vis. En av de tre förskolor som ingått i undersökningen är en fristående 

förskola med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och två är kommunala förskolor, 

varav en är byggd på senare år enligt det ursprungliga urvalskriteriet och en förskola 

byggd på 70-talet. De tre förskolorna är av olika karaktär gällande storlek, från 2-7 

avdelningar. På en av förskolorna har två avdelningar observerats så totalt har fyra 

avdelningar och fyra förskollärare ingått i undersökningen. De fyra avdelningarna och 

förskollärarna som ingått i undersökningen benämns i citat och hänvisningar som F1, F2, 

F3 och F4 och här följer en kort beskrivning av respektive avdelning: 

 



 

16 
 

 

F1: Avdelningen finns på en förskola med kommunal huvudman. Avdelningen har 

lokaler med några få men ganska stora rum. Den pedagogiska miljön är inredd dels med 

traditionellt lekmaterial såsom bilar, duplo, leksaksdjur, tågbana och dels med alternativa 

material. Materialet som fanns synligt var en blandning av konstruktions material, såsom 

till exempel klossar och traditionellt lekmaterial. 

 

F2: Avdelningen finns på en förskola med kommunal huvudman. Avdelningen har 

lokaler med några få (med få rum menas 3-5 rum) men ganska stora rum. Den 

pedagogiska miljön är avskalad med mestadels traditionellt lekmaterial, såsom bilar, 

duplo, leksaksdjur, tågbana. 

 

F3: Avdelningen finns på en förskola med kommunal huvudman. Avdelningen har få och 

ganska små rum. Det fanns mycket konstruktionsmaterial och ofärdigt material, såsom 

kartonger och avsågade mattrullar, i den pedagogiska miljön och inte så mycket 

traditionellt lekmaterial. Miljön består också av inredning som inte ingår i lek- och 

lärmiljön i den mening att inredningen som avses inte är till för barnens lek, såsom till 

exempel ljusslingor, tyger. 

 

F4: Avdelningen finns på en förskola med enskild huvudman och har en inspiration av 

Reggio Emilia filosofin. Lokalerna bestod av få men stora rum som delats in i mindre 

lekområden i de stora rummen. Den pedagogiska miljön bestod av mycket material, 

mestadels konstruktionsmaterial eller ofärdigt material. Miljön består också av inredning 

som inte ingår i lek- och lärmiljön såsom ljusslingor, prydnadssaker, tyger. 

 

5.4 Genomförande av datainsamling 
 
Till att börja med har observationer gjorts på respektive avdelning enligt ett 

observationsschema. Vid observationstillfället har bilder tagits för att kunna användas 

senare som hjälp för minnet vid tolkning och analys. Observationerna pågick ca 1 

timma/avdelning. Barnen fanns närvarande så jag hade möjlighet att observera hur 

barnen förhöll sig till materialet och den miljö de vistades i.  
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Efter observationen har en förskollärare från den aktuella avdelningen intervjuats med en 

kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju. De valda frågorna har ställts och sedan 

följts upp med fördjupande följdfrågor för att säkerställa att jag förstår vad respondenten 

försöker beskriva och för att få ett djup i intervjusvaren. Jag har varit noga med att vara 

en ”aktiv lyssnare” genom att vänta ut svar innan en följdfråga eller ny fråga ställs och 

genom att bekräfta mitt intresse med nickar och små ord (Bjørndal, 2005). Intervjuerna 

varade i genomsnitt 40 minuter och genomfördes på den förskola där förskolläraren är 

verksam. Det var dels en praktisk lösning då intervjun genomfördes i anslutning till 

observationen som genomfördes på förskolan och dels skapar det en trygghet för 

respondenten att befinna sig på sin hemmaarena, i ett rum där vi kunde prata ostört 

(Bjørndal, 2005). De fyra förskollärarna har alla jobbat i 20-25 år som förskollärare och 

har alltså en lång erfarenhet av yrket. 

 

5.5 Bearbetning 
 
I analys och tolkning av empirin har anteckningar från observationer och utsagor från 

intervjuer gett stöd till varanandra för att med hjälp av min förförståelse utgöra ett 

resultat och svara på de frågeställningar som ställts i studien. Anteckningarna från 

observationsprotokollen har genomlästs flera gånger och noteringar som är intressanta 

för att besvara frågeställningarna har markerats med olika färger. När en notering haft ett 

innehåll som skiljer sig från tidigare färgmarkering har den fått en ny färg och så vidare. 

Intervjuerna har transkriberats och genomlästs flera gånger. Här har utsagor som besvarar 

forskningsfrågorna markerats och sedan färgmarkerats utifrån innehåll. Därefter har 

anteckningarna från observationerna genomläst utifrån utsagorna från den intervjuade 

förskolläraren från den aktuella avdelningen. Här har intervjuerna gett stöd till 

observationerna och observationerna gett stöd till intervjuerna likt en cirkelrörelse för att 

slutligen kunna ringa in och presentera för hur förskollärarna beskriver begreppet 

pedagogisk miljö och hur verksamheten möjliggör inflytande för små barn genom den 

pedagogiska miljön.  Den hermeneutiska cirkeln är en teori utvecklad av Gadamer, som 

menar att med hjälp av cirkeln bildas den mening tolkaren skapar genom att röra sig från 

helhet till delar och tillbaka till helheten igen (Ödman, 2017).  
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Figur 3. Figuren visar hur empirins delar i förhållande till varandra och till min 
förförståelse till slut bildar den helhet som genererar det resultat som presenteras 
(Segolsson, 2011). Egen bearbetning. 
 

Analys- och tolkningsprocessen har haft ett tillvägagångssätt enligt figuren ovan där 

observationsanteckningar som markerats har tolkats utifrån min förförståelse och vidare 

till att söka utsagor ur intervjuerna som stöd i tolkningen, återigen utifrån min 

förförståelse och tillbaka igen till observationsanteckningarna för ny tolkning och analys 

och så vidare. Resultatet som framträtt ur tolknings- och analysprocessen presenteras med 

fyra teman för respektive frågeställning som belyser min tolkning och förståelse av 

studiens två frågeställningar utifrån datamaterialet som samlats in. 

5.6 Etik 
 
Studien har genomförts enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

anger. Samtliga respondenter och jag som forskare i studien har skrivit under ett 

dokument (bilaga 3) för samtycke att delta i studien och där det förtydligas vilka etiska 

principer som ligger till grund. I dokumentet berörs informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Respondenterna har också fått läsa 

intervjufrågorna före intervjutillfället för att ha möjlighet att förbereda sig. Bilder har 

tagits vid observationstillfället men utan barn näravande på bilderna och enbart som en 

minneshjälp vid analysen av observationerna för mig själv, inte för spridning. Bilderna 

raderas så fort de inte längre behövs i analysen. Krav har inte ställts på att 

vårdnadshavare är informerade då det inte är barnen som är i huvudfokus för 

observationen utan deras användande av den pedagogiska miljön. 

Forskarens 
förförståelse 

Observations-
anteckningar 

Intervjusvar 

Forskarens 
förförståelse 
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5.7 Trovärdighet 
 
Ett problem i den kvalitativa forskningen är generaliserbarheten, i vilken mån 

forskningsresultatet kan gälla även för andra situationer och människor. Balansen mellan 

för hårt strukturerad forskning som anses tappa sitt praktiknära innehåll eller för löst 

strukturerad forskning som inte uppfyller kravet på vetenskaplig metod är svår 

(Anderberg, 2016). Genom strukturerad observation och semistrukturerad kvalitativ 

forskningsintervju ämnas uppnå en viss grad av generaliserbarhet. Genom att 

observationerna antecknats strukturerat har det underlättat vid bearbetningen, tolkningen 

och analysen, av materialet. Som en hjälp för minnet togs fotografier under 

observationen för att ha som stöd vid bearbetningen för att inte riskera osanna 

minnesbilder (Bjørndal, 2005). 

 

Vid bearbetning av narrativ empiri underlättar det, eller är nödvändigt att forska inom sitt 

eget yrkesområde enligt Graneheim & Lundman, (2003) och det kan ge en viss grad av 

trovärdighet. Syftet är att undersöka hur förskoleavdelningars pedagogiska miljö kan 

möjliggöra små barns delaktighet och inflytande och hur förskollärare beskriver 

begreppet pedagogisk miljö. Det är sedan läsaren som avgör hur användbart innehållet är.  

I undersökningen har fyra förskoleavdelningar deltagit som representerar en förskole-

tradition som är utbredd i svensk förskola, både de kommunala förskoleavdelningarna 

och den enskilda förskolan med Reggio Emilia inspiration som skulle kunna ge en högre 

grad av överförbarhet men det fåtaliga urvalet, 4 stycken förskoleavdelningar, ger låg 

överförbarhet eftersom förskoleverksamhet är kontextuell och därför svår att överföra. 

(Shenton, 2004). 
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6. Resultat 

I den här delen presenteras det resultat som framkommit i undersökningen genom 

observationer och intervjuer. Forskningsfrågorna har besvarats med hjälp av analys och 

tolkning av observationerna och intervjuerna likt en cirkelrörelse där empirins två delar 

har gett stöd till varandra som i den hermeneutiska cirkeln. I de olika temana finns det 

citat ur de fyra intervjuerna som ett exempel på utsagor som bildat de olika temana. 

Intervjuernas längd var olika och det förekommer därför citat i olika omfattning från de 

fyra respondenterna.  

6.1 Hur beskriver förskollärarna begreppet pedagogisk miljö? 
 
Här presenteras fyra teman som framträtt i observationer och intervjuer som svar på den 

första frågeställningen: Hur beskriver förskollärarna begreppet pedagogisk miljö?  

 

6.1.1 Genom begreppet den tredje pedagogen 
 
Vad begreppet kommer ifrån har tidigare beskrivits i bakgrunden i avsnitt 2.3. Begreppet 

den tredje pedagogen användes av alla fyra respondenter och i den meningen att miljön 

är en viktig del i barns lärande och utveckling. Miljön ska vara en aktiv del av 

verksamheten. Två av förskollärarna pratar sedan vidare med innebörden av begreppet, 

att miljön ska vara föränderlig. En av dem säger:  

 
Jag tänker lite… att det är som man säger att det är den tredje pedagogen. Att 
den är väldigt viktig. Att det ändå ska vara en aktiv del av verksamheten på 
nå´t sätt, att man förändrar och man är flexibel och man har ett genomtänkt… 
alltså man har tänkt igenom varför det ser ut som det gör. Att det inte bara blir 
liksom. (F1) 

 

Förskolläraren använder begreppet med innebörden att vara öppen för förändringar i den 

pedagogiska miljön. Förskollärare 4 pratar om begreppet den tredje pedagogen som en 

kollega, att man i kollegiet ofta pratar om den pedagogiska miljön och visar mig en 

handlingsplan eller checklista som finns med vid pedagogernas reflektioner av miljön vid 

till exempel studiedagar eller vid veckoreflektionen:  

 
Här är den ju väldigt viktig. Den är ju alltså… den tredje pedagogen 
verkligen. Så den är ju nästan som en kollega. Så vi jobbar med den mycket, 
och ofta. Den är ju som en grundpelare. Och vi pratar mycket om att man blir 
mycket det miljön ger en. Så den pratas om och diskuteras om mycket och vi 
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har den regelbundet i vår reflektion så tar vi upp den varje vecka. Hur den har 
stärkts, hur miljön har stärkt det pedagogiska arbetet och projekt och sån´t. 
(F4) 

 

En av förskollärarna upplevde en förändring genom åren av den pedagogiska miljöns 

betydelse för förskoleverksamheten. När hen utbildade sig för drygt 20 år sedan pratade 

man inte alls så mycket om miljöns betydelse för den pedagogiska verksamheten.  

 

6.1.2 Genom miljön som en del i projektarbetet 
 
Projektarbete eller projekterande arbetssätt är begrepp som används främst av de Reggio 

Emilia inspirerade förskolorna. Den Reggio Emilia inspirerade förskolan i den här 

undersökningen var den avdelning som använde just det begreppet, beskrev projektet 

som en betydande del av den pedagogiska miljön. Temat har framkommit och 

presenteras då det dels upptog en stor del av en av intervjuerna, många utsagor, och dels 

genom att det fanns utsagor även i ytterligare en intervju F3, där man använde begreppet 

projekt. F3 talade om att det barnen visade intresse för i projektet (som pågick mycket i 

utemiljöer, i närmiljön) ville de ge barnen möjlighet att få uppleva och leka utifrån deras 

upplevelser i projektet även i den pedagogiska miljön inomhus.  

 

Det projekt som pågick på avdelningen (F4) där förskolläraren pratade just om 

projekterande arbetssätt genomsyrades den pedagogiska miljön av projektet genom 

dokumentationer, barnens arbeten - mycket skapande i olika former, lekmaterial, 

projicerade bilder:  
 

Vi har märkt att vi behöver besjäla rummen, med nå´n slags figur. Jag tror det 
är därför fåglarna lever så bland dom små barnen för att de får ju roller…(F4) 

 

F4 menar här att figurerna, till exempel fåglarna, gör det lättare för barnen att komma 

igång med en rollek på ett sätt som hen upplever är svårare utan figurerna som hjälp. 

Pedagogerna på förskolan med uttalat projekterande arbetssätt ville redan i tamburen att 

projektet skulle vara synligt eftersom de upplever att vårdnadshavare sällan kommer 

längre in i miljöerna för att på så sätt kunna ta del av barnens arbeten. I observationerna 

såg jag dokumentationer i tamburen även på de andra tre avdelningarna:  
 

Sen tänker vi rätt mycket på hallen. Det ska vara lite som förstasidan på en 
tidning… här vill jag gå in, här vill jag veta mer. (F4) 
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I intervjun berättade F4 vidare att dokumentationen som finns placerad i tamburen finns 

där i första hand för att vårdnadshavare och besökare ska få en inblick i vilket projekt 

barnen arbetar i. Förskolläraren berättar att den pedagogiska miljön är en viktig och aktiv 

del i projektet. Barnen ska kunna ”leka” projektet utan att det måste vara styrda, 

lärarledda aktiviteter och att det också är en anledning till att projektet finns med i 

avdelningens olika miljöer. 

 

F1 och F2 pratade mer om att utforma den pedagogiska miljön utifrån barnens intressen 

(se nästa tema) och pratade inte utifrån begreppet projekt vilket heller inte framkom i 

analyserna av observationer eller intervjuer.  

 

6.1.3 Genom att miljön ska vara levande 
 
Temat innebär att man förändrar och är flexibel utifrån barnens intressen men 

förskollärare F1 och framförallt förskollärare F2 framhåller att förändringarna inte får ske 

för ofta eller att för många förändringar sker samtidigt. De har sett att det skapar en oro i 

barngruppen, att de inte vet var sakerna finns till slut:  
 

Sen känner jag, visst man ska ändra i miljön. Men inte för ofta, känner jag. 
Om den inte fungerar ska man ju självklart ändra. För barnens skull ska man 
inte förändra för ofta. Jag har haft kollegor som bara ändrade och ändrade och 
till slut visste inte barnen hur de hade det. De visste inte var sakerna fanns och 
det blev bara rörigt. (F2) 

 

Man vill förändra när barnen inte längre visar intresse för en lekmiljö eller material. Eller 

när förskollärarna ser att en miljö som skapats inte alls används som det var tänkt: 

 
Vi flyttade i höstas på hemvrån. En kollega är väldigt intresserad av musik och 
ville gärna skapa ett musikrum men det fungerade inte alls. Barnen bar bara in 
sakerna från hemvrån till musikrummet så vi fick tillslut inse att vi behövde 
flytta tillbaka hemvrån till det rummet igen. Så är det ju ibland. Vi ser det ju ur 
ett vuxenperspektiv och det måste vi vara ödmjuka inför. Barnen ser det inte 
som vi ser det (F1). 

 

De beskriver att ibland behövs det tillföras material och ibland behöver en miljö helt 

förändras för att skapa en stimulerande pedagogisk miljö som inbjuder till lustfylld lek. 

Alla fyra förskollärare betonar vikten av att pedagogerna behöver vara närvarande i 
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barnens lek för att ha möjlighet att fånga upp när förändringar behöver ske. En av 

förskollärarna betonar tydligt att barnen är viktiga i processen av en levande miljö:  

 
Man kan faktiskt fråga dom… fast dom är små så kan dom säga hur dom vill ha 
det. Vi kan fråga: Vad tycker ni vi ska ha i det här rummet eller Vad tycker ni vi 
ska ha för saker härinne? Dom behöver också få bli tillfrågade (F2). 

 

Kollegorna tillsammans ses som ansvariga för miljön men ibland tas barnen med i 

skapandet av nya pedagogiska miljöer eller i förändringar. 

 

6.1.4 Genom den pedagogiska miljöns påverkan av yttre faktorer 
 
Alla fyra förskollärare pratade om hur de förhåller sig till andra faktorer som påverkar 

miljöns utformning. De faktorer som nämndes var ekonomi, sanering av plast i förskolan, 

och lokaler. Några förskollärare såg sig begränsade av att inte kunna köpa det material 

man önskade för att det ibland införs köpstopp på förskolan. Samma förskollärare 

berättade också att förskolan hade gjort sig av med mycket material vid sanering av 

material gjort av plast eller annat material som konstaterats innehålla gifter som inte är 

bra att ha i en miljö där det vistas barn. De avdelningar som anser sig påverkade av yttre 

faktorer i högre grad hade en mer avskalad miljö. 

 

Förskolläraren på avdelningen med ett större utbud av material och inredning beskrev att 

hur lokalerna ser ut, vilken tillgång till lokaler man har, eller i vilken omfattning man har 

möjlighet att köpa material inte ska ha någon betydelse för hur verksamheten ska kunna 

bedrivas:  

 
Det här med miljö är ju väldigt spännande. Jag tycker på ett sätt att man ska ju 
kunna ha en förskolegrupp i en container! De här förutsättningarna finns, då 
får vi bara fundera på var vi sätter oss, ha, ha, ha, ha. Det är lite så. Det kan 
inte vara så att vi måste köpa in just det här materialet och det är helt 
avgörande. Då tror jag att man gör sig själv en otjänst. Man måste våga ibland 
också, och våga misslyckas (F4). 
 

Hen ansåg att det är pedagogernas uppgift att skapa en god pedagogisk miljö utifrån de 

förutsättningar som finns vad det gäller material eller lokaler. 
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6.2 Hur möjliggör verksamheterna inflytande för små barn genom den pedagogiska 
miljön? 
 
Här presenteras fyra teman som framträtt ur observationer och intervjuer som svar på den 
andra frågeställningen: Hur möjliggör verksamheterna inflytande för små barn genom 
den pedagogiska miljön? 

 

6.2.1 Genom tillgänglighet 
 

Det pedagogiska materialets tillgänglighet är en aspekt som framkommit ha betydelse för 

graden av inflytande och som framträdde som ett tema ur de genomförda observationerna 

och intervjuerna. F1 och F2 hade en del material som var placerat högt upp på hyllor och 

på bänkar utom räckhåll för barnen. I intervjun sedan förklarades att de alltid 

introducerar allt material för barnen och att barnen vet att det finns och att de kan fråga 

efter materialet. Det materialet som ställts högt upp och utom räckhåll är material som av 

pedagogerna anses användas av de lite äldre barnen på avdelningen. Under den tid som 

observationen pågick var det ingen som frågade efter något material men de använde 

däremot mycket av den övriga inredningen i sin lek. En bokhylla blev en buss, en 

handväska blev en tvättmaskin, ett barn använde en duplokloss som telefon. 

Avdelningarna hade också en del tomma rum som barnen tog med material till och 

skapade sin lek. I intervjuerna framkom att barnen naturligtvis inte kan flytta saker hur 

som helst utan när pedagogerna ser och uppfattar att de har ett mål eller en mening med 

förflyttningen så är det ok. Hen betonar också att barnen alltid får flytta tillbaka 

materialet och städa efter sig. Pedagogerna på avdelningen vill att barnen tidigt får lära 

sig att ta ansvar för sakerna som finns på förskolan. 

 

F4 har i princip enbart material som är ofärdigt. Det som är färdigt användes mer som ett 

komplement till det ofärdiga materialet. Materialet finns synligt och tillgängligt för alla. 

All inredning var på låg nivå med liggande kubhyllor och förvaringsbackar på golvet. 

Det fanns låga bänkar och bord att leka eller sitta vid. Många hyllor var dessutom öppna, 

genomlysta. Förskolläraren beskrev att de små barnen vill se, ha tillgång, till de vuxna 

när de leker. Tidigare hade de haft rumsavdelare som var högre och stängda men då 

upplevde de att barnen inte ville vara där utan tog med sig materialet som de ville leka 

med till den eller de platser som pedagogerna befann sig på.  
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F3 hade visst material som inte var tillgängligt för alla men det mesta materialet var 

placerat i transparenta lådor för att alla skulle kunna se vad som fanns i lådorna och ha 

bättre möjlighet att efterfråga allt material. De yngsta barnen som inte hade fullt 

utvecklat talspråk pekade på lådor som inte fanns tillgängliga men eftersom de såg vad 

som fanns i lådan upplevde jag att ett intresse väcktes för att ta del av det materialet. 

Förskollärarna tog ner lådorna som barnen inte nådde när de efterfrågades och en 

förskollärare fanns med barnen när materialet användes:  

 
Ja, och jag tycker… jag tycker att miljön är den viktigaste, alltså. Man måste 
ju kunna se när man är liten. Jag vet när vi satt sist med det systematiska 
kvalitetsarbetet då pratade jag om de här lådorna som vi har och sen när jag 
kom tillbaka och tittade så nää, de är ju svarta våra lådor! Det var då polletten 
trillade ner. Det är ju inte det, våra stora barn vet ju exakt vad som finns och 
kan fråga efter det men de minsta, de har ju inte en aning, de måste ju få se. 
(F3) 

 

Förskolläraren berättar om insikten hen gjort och tagit med sig till sitt arbetslag 

kring hur de tidigare presenterade materialen och skapade tillgänglighet för de 

yngsta barnen. Insikten gjorde att de såg ett behov av att göra förändringar för 

att öka tillgängligheten för alla barn på avdelningen. 

 

6.2.2 Genom pedagogers närhet 
 
De fyra intervjuade förskollärarna pratade alla om att det är av stort vikt att finnas nära 

barnen i den pedagogiska miljön för att barnen ska ges ökade möjligheter till inflytande. 

Det fanns beskrivningar som genom att finnas närvarande i leken kan man fånga upp 

barnens intressen och utmana leken vidare genom t.ex. material, omfördelning av 

material eller möbler. Det fanns också beskrivningar av att man delar upp barnen i 

mindre grupper på avdelningen så att inte alla barn befinner sig inne i den pedagogiska 

miljön samtidigt:  

 
Och sen tror jag att det är viktigt att vi jobbar i mindre grupper för då kommer 
deras inflytande mer fram… dom får större utrymme. Vi kan ta tillvara på 
deras inflytande på det sättet. Att vi då är mer medforskare i dom mindre 
grupperna än vad man kanske är när man går i en grupp på 15 barn. Det finns 
inte en möjlighet att du kan tillgodose allas behov då (F3). 
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Genom att dela in sig i mindre grupper menade förskolläraren att de hade möjlighet att 

finnas närmre barnen, att kunna se varje barn och på så vis skapa bättre förutsättningar 

för inflytande. 

 

6.2.3 Genom dokumentation 
 
Genom dokumentation som finns tillgänglig för barnen, oftast placerad på väggarna i 

barnens höjd, får barn tillgång till sitt lärande, eller processer i sitt lärande. Genom att få 

ta del av sin lärandeprocess ges möjligheter för inflytande. Med hjälp av 

dokumentationerna kan barnen tillsammans reflektera över sitt arbete eller sitt lärande 

utan att det behöver vara styrda reflektionsstunder iscensatta av en pedagog. Jag såg vissa 

skillnader mellan de olika avdelningarna som observerats. Dokumentation som är 

tillgänglig för barnen förekom på alla avdelningar men på F4 fanns det mycket och på F1 

och F2 fanns det i mindre omfattning och F3 avdelning hade en del dokumentation i 

tamburen och en del inne i miljöerna. Hänger då mängden dokumentation ihop med grad 

av inflytande? Även placering i lokalerna skiljer sig åt mellan avdelningarna. Där det 

förekommer i mindre omfattning, F1 och F2, var dokumentationerna i huvudsak 

placerade i korridoren i samband med tamburen. F4, där det förekom mycket 

dokumentation genomgående i miljöerna pratade också mycket om dokumentationens 

betydelse i intervjun. På avdelningen där det förekom mycket dokumentation fanns det 

även placerat i lekmiljöerna och i utemiljön. F3 hade också dokumentationer tillgängliga 

för barnen inne i den pedagogiska miljön, där pratade förskolläraren i intervjun om 

reflektion tillsammans med barnen som ett viktigt inslag för de små barnens möjlighet till 

inflytande: 

 
Ja, men då får vi va med och lyssna. Vad gjorde dom? Vad sa dom? Vi försöker 
ta med det i vårt arbete, att gå vidare för å kunna följa upp… om man tänker 
sig… i vårt projekt att man försöker gå vidare med det som dom uttrycker (F3). 

 

Förskolläraren beskriver i intervjun att när barnen ges möjlighet till reflektion, både kring 

det som finns på väggarna för spontan reflektion och genom lärarstyrd reflektion, kan 

förskollärarna fånga upp det som väckt intresse hos barnen. Här gäller det även att vara 

lyhörd och lyssna på de yngsta barnen som inte har ett utvecklat talspråk ännu, genom 

minspel, gester och liknande. 
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6.1.4 Genom inspiration 
 
Alla fyra avdelningar har bilder på väggarna som inspiration till leken. F3 och F4 har 

också annat material som inspiration i miljöerna. Det fanns till exempel naturbilder, 

bilder på byggnader och konstruktioner. På F1 och F2 fanns det i mindre omfattning, 

utan anslutning till en specifik miljö och på framförallt F4 fanns det mycket 

inspirationsbilder och annat material såsom ljusslingor, tyger, saker. F3 har 

inspirationsbilder och material i lite mindre omfattning men i nära anslutning till miljön 

som är tänkt att inspireras. Även här har man använt ljusslingor och annan ljussättning i 

de olika miljöerna. I intervjuerna med de två förskollärarna där inspiration fanns men i 

olika omfattning, F3 och F4, framkom att man såg bilder och material för inspiration som 

en ökad möjlighet för barnen att få stimulans till sin egen fantasi och kreativitet och på så 

vis få möjligheter till en större variation av lek och därmed inlärning. Förskollärarna 

beskrev att genom att inspirera i miljön ges barnen en utökad bredd av möjlig lek vilket 

de menade gav ett ökat inflytande – större valmöjlighet.    

 

6.3 Sammanfattning av resultat 
 
Hur beskriver förskollärarna begreppet pedagogisk miljö? 
Resultatet för studiens första frågeställning presenteras genom fyra teman för att skriva 

fram förskollärarnas beskrivningar av begreppet pedagogisk miljö. De tre första teman 

som framträtt betonar att den pedagogiska miljön är viktig för barns lärande och 

utveckling och därmed en del i projektarbetet. Det finns också beskrivningar där man inte 

använder begreppet projekt utan man benämner det som att följa barnens intressen. I 

resultatet finns också ett tema där förskollärarna berör yttre faktorers påverkan på 

möjligheten att utforma den pedagogiska miljön. Det finns beskrivningar där 

förskollärare ser hinder i lokaler, plastsanering och ekonomi, det finns även beskrivningar 

från förskollärare som menar på att det är förskollärares uppgift att utnyttja de lokaler och 

det material som finns på avdelningen och att hitta alternativt material som är 

kostnadsfritt om ekonomi begränsar inköp. 

Hur möjliggör verksamheten inflytande för små barns inflytande genom den pedagogiska 

miljön? 

Observationer och förskollärarnas beskrivningar har resulterat i fyra teman. 

Tillgänglighet av materialet hanteras olika då vissa avdelningar har en del av materialet 
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högt och otillgängligt för barnen men förskollärarna förklarar i intervjuerna att de alltid 

introducerar en ny miljö för barnen och berättar vad som finns och att de kan efterfråga 

det som placerats högt. Vissa avdelningar har allt eller det mesta av materialet tillgängligt 

för barnen och beskriver i intervjuerna att de ser vikten av att barnen har fri tillgång till 

det material som erbjuds. I empirin har också framträtt nödvändigheten av pedagogers 

närhet i barngruppen för att öka små barns möjligheter till inflytande. Dokumentation av 

barnens arbete observerades på de fyra avdelningarna och i vissa intervjuer beskrevs 

dokumentationen, i barnens höjd, som ett sätt att synliggöra lärandet och ge barnen 

möjligheter för spontan reflektion över sitt eget lärande och därigenom ökat inflytande i 

sin lärprocess. Inspiration till de olika miljöerna såsom bilder, tyger, saker och ljusslingor 

fanns i alla miljöer men i olika omfattning och med olika tydlighet till vad det är tänkt att 

inspirera till. Förskollärarnas motivering till inspirationsmaterialet där det fanns i större 

omfattning var att det kan vara ett sätt för de barn som har en viss begränsad 

kreativitetsförmåga att få tillgång till fler typer av lek i de olika pedagogiska miljöerna.  
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7. Diskussion 

I diskussionen kommer ett avsnitt handla om metoddiskussion och ett avsnitt handlar om 

resultatdiskussion. Diskussionsdelen avslutas med slutord och nya tankar som väckts i 

arbetet med den här studien. 

7.1 Metoddiskussion 
 
För att söka svar på studiens frågeställningar har strukturerad observation och kvalitativ 

forskningsintervju valts som datainsamlingsinstrument. Utifrån valda frågeställningar 

upplever jag att någon form av observation behövdes men det skulle kunna ske i form av 

videoupptagning istället för att anteckna i observationsschemat vid observationstillfället. 

Risken är då att det blir stora mängder data som kan bli svårare att analysera. Det ställer 

även större etiska krav när barn finns med i registrerad dokumentation. Hade 

observationen skett av egen praktik som deltagande observation kan videoupptagning 

vara ett bra val av metod (Bjørndal, 2005). Valet att använda strukturerad observation 

med anteckningar både vid observationstillfället och kompletterande anteckningar efter 

observationen, utifrån bilder tagna på de pedagogiska miljöerna, upplever jag har gett 

mig god information om verksamheterna för att tillsammans med intervjuernas utsagor få 

svar på de frågeställningar som ställts (Bjørndal, 2005).  

 

För att få förskollärarnas beskrivningar av de två frågeställningarna har kvalitativa 

forskningsintervjuer genomförts. Enkät kan vara en alternativ datainsamlingsmetod. 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få ett djup i svaren för att få fram 

förskollärarnas uppfattningar av pedagogisk miljö och utformningen av den. Genom att 

samla in data med hjälp av enkät blir det svårare att få djup i svaren (Bjørndal, 2005). Jag 

ser därför att det skulle vara svårt att få in datamaterial av god kvalitet som svar på 

studiens frågeställningar. Vid den kvalitativa forskningsintervjun kan forskaren, genom 

följdfrågor, få ett djup i svaren och få ett mer gediget innehåll i datamaterialet vilket gör 

valet av datainsamlingsmetod relevant för den här studien (Kvale & Brinkman, 2014). I 

intervjuerna som genomfördes fanns det olika behov att använda de följdfrågor som 

fanns till hjälp för att fördjupa svaren från respondenterna. Vid vissa intervjuer användes 

följdfrågorna frekvent för att få respondenten att ge en tydligare förklaring kring den 

fråga som ställts. 
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Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras 
erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i (Kvale & Brinkman, 
2014, s.15). 

 

Empirin i studien har bearbetats hermeneutiskt med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. 

Inledningsvis var tanken att presentera resultat utifrån observationerna för sig och utifrån 

intervjuerna för sig med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I analysarbetet insåg jag att 

observationerna fick mer relevans efter att ha fått fram utsagor ur intervjuerna som gav 

förklaringar till observationerna. Det fanns också ett behov av att gå till tolkningen och 

analysen av observationerna, för att få ett helhetsperspektiv till utsagorna från 

intervjuerna. Jag upplevde vissa svårigheter när jag först försökte koda och hitta 

kategorier så som kvalitativ innehållsanalys är uppbyggd (Graneheim & Lundman, 

2003). Resultaten framstod klarare när jag sedan tänkte utifrån den hermeneutiska cirkeln 

där delar tolkas och bildar en helhet (Larsson, 2011). Jag hade också kunnat analysera 

med en fenomenografisk ansats men då skulle studien haft andra frågeställningar och ett 

syfte att få fram förskollärarnas uppfattningar av ett fenomen. Eftersom resultatet 

redovisas utifrån en sammanslagning av två datainsamlingsmetoder upplever jag att 

hermeneutisk ansats är ett bra val för den här studien, att med hjälp av teman utifrån 

tolkningar gjorda av datamaterialet med in en ingång av min förförståelse av 

förskoleverksamhet, skriva fram resultatet av observationerna och intervjuerna utifrån 

angivet syfte och frågeställningar (Ödman, 2017). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har delats upp i två avsnitt, ett avsnitt för varje frågeställning. 

7.2.1 Hur beskriver förskollärarna begreppet pedagogisk miljö? 
 
Begreppet den tredje pedagogen används i huvudsak i Reggio Emilia inspirerade 

förskolor. Det är från den italienska kommunala förskolan i staden Reggio Emilia som 

begreppet har sitt ursprung. Pedagogisk miljö har blivit en viktig del av förskolans 

verksamhet i och med att begreppet miljö omnämns i de nationella styrdokumenten. I en 

del litteratur som berör pedagogisk miljö används just begreppet den tredje pedagogen 

men om den pedagogiska miljön anses självklart bra för barnen finns det risk för att 

reflektionen av miljön glöms bort och att man inte problematiserar vad det innebär 

(Eidevald & Levander, 2016). Innebörden i begreppet ser olika ut på olika förskolor och 

avdelningar enligt studiens resultat. Begreppet nämns svepande i vissa beskrivningar utan 
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djup vilket ger en känsla av att pedagogerna saknar den gemensamma reflektionen kring 

vad begreppen som berör pedagogisk miljö står för och sitt eget och kollegiets 

förhållande till Reggio Emiliainspirerade begrepp (a.a.). Ingrid Pramling Samuelsson för 

fram kritik mot att föra in en filosofi utan att först kritiskt granska vad den innebär och 

förhålla sig till hur den införlivas i vår svenska förskoletradition (Nöjd, 2011).  

 

I den svenska förskoletraditionen har det länge funnits ett temainriktat arbetssätt. Det var 

från början vuxenstyrt men på 70-talet förordades barnperspektivet, barns delaktighet, i 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26). På senare år, med Reggio Emilia filosofins intåg i 

den svenska förskolan, har man mer gått över till projektarbeten där barn och 

medforskande vuxna genom hypoteser försöker få djupare förståelse för ett ämnes-

område (Engdahl & Ärlemalm Hagsér, 2015). I det projektarbetande arbetssättet är 

dokumentationen ett viktigt redskap för att komma vidare i lärandeprocessen tillsammans 

med barnen. Det här sättet att arbeta syns spår av i större och mindre omfattning på alla 

fyra avdelningarna. Projekterande arbetssätt finns i två förskollärares beskrivningar, de 

andra två förskollärarna pratar mer utifrån att man utgår från barnens intressen. I 

observationerna noterades skillnader i vilken grad projektet eller barnens intressen gick 

att avläsa för en besökare i den pedagogiska miljön. I den Reggio Emilia inspirerade 

förskolan gick det att utläsa redan när jag direkt klev in på avdelningen, vilket projekt 

som pågick där. På avdelning F3 som inte har en uttalad Reggio Emiliainspiration men 

som har vissa inslag av det enligt observationerna, fanns det också möjlighet att som 

besökare se vilket projekt som barnen arbetade i. I den här studien menar F3 och F4 att 

reflektion av olika delar av verksamheten är av stor betydelse vilket kan tolkas som att 

det är den regelbundna reflektionen, framförallt barnens möjligheter till reflektion, som 

ger besökaren en tydligare bild av det pågående projektet på avdelningen genom att 

förskollärarna ser att utveckling och lärande kan ske när barnen får tillgång till den 

dokumentation som finns (Biteus & Engholm, 2016). 

Andersson & Svensson, (2016) menar att de inte låter barnen vara med i skapandet av 

nya miljöer men att de alltid introducerar de nya miljöerna för att barnen ska veta vad 

pedagogerna kan förvänta sig av dem. Linder (2015) menar att det är pedagogernas 

uppgift att förhålla sig till barnens förståelse av en pedagogisk miljö och agera utifrån 

det. De här olika sätten att se på hur barnen får vistas i de olika miljöerna fanns även i 

den här studien. I observationerna av barnens lek i de olika miljöerna noterades att 
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barnen i de flesta fall var fria att använda det material de hade tillgängligt och på vissa 

avdelningar rörde de sig även mellan miljöerna med lekmaterialet vilket Biteus & 

Engholm (2016) också menar, att barnen i mötet med de pedagogiska miljöerna alltid 

bidrar med mer än det som avses. Utsagorna från de fyra intervjuerna i den här studien 

visar att förskollärarna ser barnen som en tillgång i skapandet av pedagogiska miljöer och 

att de ibland får vara med i utformningen av den. Både i form av att faktiskt vara med 

och bestämma vad som kan finnas i en miljö, inflytande, men också i form av att hjälpa 

till att iordningställa en miljö som pedagogerna planerat, delaktighet (Arnér, 2009). 

Barnens verkliga upplevelse av hur delaktiga de känner sig kan inte redogöras då barnen 

inte har intervjuats men min tolkning är att de känner att de är en del av verksamheten 

som är betydelsefull och värd att lyssna till (Biteus & Engholm, 2016). 

 

Utformandet av den pedagogiska miljön ansågs blivit påverkad av t.ex. ekonomi och 

sanering av plast (inkl. återvinningsmaterial) vilket sågs som ett hinder för att skapa en 

bra pedagogisk miljö enligt vissa förskollärare. Det fanns också utsagor om att man inte 

ville se hinder i yttre omständigheter såsom lokaler eller ekonomi. Det finns naturligtvis 

inget rätt eller fel sätt att tänka utan pedagoger i förskolan behöver diskutera i sin 

arbetsgrupp hur man kan förhålla sig till de påverkansfaktorer som finns och hur en så 

bra pedagogisk miljö som möjligt kan skapas. Förskollärare som planerar en lek/lärmiljö 

behöver utrusta miljön med en variation av material i form av t.ex. storlek och 

egenskaper. Vad detta material sedan består av är mindre betydelsefullt, vilket visar på 

att pedagoger har möjlighet att tillföra de pedagogiska miljöerna material som inte 

behöver kosta något, så länge det finns en tanke bakom. (Kragh-Müller, Ørsted Andersen 

& Veje Hvitved, 2012). 

 

7.2.2 Hur möjliggör verksamheterna inflytande för små barn genom den pedagogiska 
miljön? 
Tillgänglighet av material skiljer sig åt mellan de olika avdelningarna. Biteus & Engholm 

(2016) menar att det är barnen som är verksamma i förskolans lärmiljöer och att det är 

avgörande för deras möjligheter till inflytande hur barnen har tillgång till och inspireras 

av den miljö de befinner sig i. Genom att placera material, hyllor och bord i barnens höjd 

kan man börja skapa ”barnens arena” (Andersson & Svensson, 2016). I intervjuerna med 

de förskollärare som är verksamma på de avdelningar där jag i observationen upplevde att 
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en del av materialet var otillgängligt för barnen beskrevs att barnen får efterfråga det 

materialet och att de vet att det finns där. Under den tid som jag observerade på de 

avdelningarna såg jag aldrig något barn som faktiskt frågade efter något material som var 

placerat högt upp på hyllorna utom synhåll för barnen. Däremot fanns ett tillåtande klimat 

kring det material som fanns tillgängligt för barnen. De flyttade med sig material till 

andra delar av rummet eller till annat rum och de använde inredning som egentligen inte 

tillhörde lekmaterialet t.ex. en bokhylla blev en buss, en duplokloss blev en telefon. När 

barn tillåts flytta med sig material och använda det på varierade sätt ges barn möjligheter 

till och inflytande i att leka sociodramatiska lekar. I den sociodramatiska leken (social 

fantasilek) kan barn t.ex. låta föremål föreställa något annat (Kragh-Müller, Ørsted 

Andersen & Veje Hvitved, 2012). Det är en form av inflytande för små barn, att få 

använda det material som finns utifrån sina erfarenheter utan att begränsas till det som en 

vuxen har bestämt och avgränsat användandet till. Den syn vi har på barn påverkar 

medvetet eller omedvetet det sätt vi utformar pedagogiska miljöer och hur barnen tillåts 

vistas i den (Eidevald & Wallander, 2016). Engdahl & Ärlemalm Hagsér, (2015) menar 

att barngruppernas storlek har betydelse för verksamhetens kvalité. Får barn vistas i 

miljöer med många barn och många vuxna tenderar fokus hamna mer ur ett 

vuxenperspektiv. Vistas barn i en liten grupp ges större möjligheter till en-till-en 

interaktion med barnen vilket är av stor betydelse för att ge barnen möjligheter till 

inflytande (a.a.). Den aspekten nämns också av förskollärarna som viktig för att få 

möjlighet att finnas nära barnen och det framkommer i observationerna att barnen delas 

in i mindre grupper i de olika pedagogiska miljöerna. Vid observationen fanns någon 

pedagog i en av miljöerna, oftast centralt belägen på avdelningen. Den beskrivningen 

finns också i intervjuerna, att barnen vill vara där pedagogerna. Alla fyra förskollärare 

lämnade utsagor om att en förutsättning för att kunna skapa en pedagogisk miljö utifrån 

barnens intressen är att förskollärarna finns nära barnen och deras lek, vilket gör att det 

fyller flera syften. Biteus & Engholm (2016) beskriver det som medvetet närvarande 

pedagoger. En medvetet närvarande pedagog lyssnar in barnen och reflekterar 

tillsammans med barnen, anpassar lärmiljön efter barnen och anpassar material som 

utmanar barnen att fortsätta utforska det som är aktuellt. Barnen tog med dem i leken till 

och från eller frågade om hjälp när det behövdes. I observationerna kunde jag se både 

närvarande pedagoger i den betydelsen att man finns med och deltar i leken och finns till 

hands. Jag såg också det som kallas medvetet närvarande pedagog där man ställde 

utmanande frågor till barnen som gjorde att de fick reflektera i leken utanför, de av 
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barnen, uppsatta ramarna. De olika sätten att vara närvarande blev tydligt vid de fyra 

observationerna. Något att fundera över är om man kan störa i leken som vuxen? Leken 

är en av förskolans främsta lärmetod och pedagogerna behöver ge utrymme för 

barninitierad lek för att stimulera utveckling. Här krävs en god kompetens av pedagogen 

för att bedöma när barnen göder leken på egen hand och när det behövs stöttning (Kragh-

Müller, Ørsted Andersen & Veje Hvitved, 2012).  

Dokumentation framkom att användas på olika sätt beroende på vilken tradition eller 

inriktning förskolan har. I de Reggio Emilia inspirerade förskolorna ses dokumentationen 

som mer än bara ett verktyg. Det är en del i ett förhållningssätt kring undervisning och 

lärande (Smidt, 2014). Dokumentation kan också vara ett sätt att främja barns inflytande i 

verksamheten (Biteus & Engholm, 2016). I den här studien fanns dokumentation på alla 

observerade avdelningar i barnens höjd men i olika omfattning och gav mig som besökare 

olika budskap. Vissa avdelningar hade dokumentation i utrymmen närmst tamburen där 

barnen inte vistades lika mycket. Det gav mig intrycket att det mest var placerat där för 

att visa vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Två avdelningar hade dokumentation 

mer spritt över avdelningen vilket ger barnen möjlighet att reflektera över 

dokumentationen tillsammans med andra barn (a.a.). Fokus bör ligga på vad som 

dokumenteras, inte vem. Dokumentationen kan hjälpa till att ge en bild av vad vi behöver 

tillföra för att utmana barnen vidare, för att utveckling inom den proximala 

utvecklingszonen ska kunna ske (a.a.). Dokumentation som placeras i barnens höjd 

sänder signaler till barnen att deras arbete värdesätts och det ger en känsla av delaktighet 

och inflytande (Smidt, 2014). Min tolkning av de fyra observationerna är att alla fyra 

arbetslag förstår betydelsen av att ”ge tillbaka” dokumentationen så att barnen ges 

möjlighet att reflektera tillsammans men de olika arbetslagen hanterar förhållningssättet 

på olika sätt och i olika omfattning och ställer mig frågan var i medvetenheten skillnaden 

finns? F4, och i vissa fall F3, hänvisade i flera sammanhang till pedagogernas reflektion, 

att de diskuterade många frågor som rör den pedagogiska miljön och barns inflytande. 

Utsagorna i de olika intervjuerna tolkar jag som mer medvetna i de två fall där reflektion 

nämns som viktig för både barn och pedagoger. De motiverar i högre grad sina svar i de 

utsagor de lämnar. 
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Att arbeta med scenografi, handlar om att skapa en känsla och att ett möte ska uppstå 

mellan barnet och miljön så som vi presenterar den (Linder, 2016). Vi behöver reflektera 

över hur vi presenterar material och miljöer för att stimulera och inspirera till lek och 

inlärning (a.a.). De fyra avdelningarna använde inspiration i miljöerna i varierande 

omfattning. En avdelning upplevdes väldigt avskalad med väldigt lite utöver det som 

avses att leka med. De bilder som fanns på avdelningen hade ingen tydlig koppling till 

något i den närliggande pedagogiska miljön och som besökare väcks funderingar kring 

syfte och placering av bilderna. F4 som hade mycket material för att inspirera till lek 

omnämnde det också i intervjun bland annat genom att förskollärarna på avdelningen 

upplevde att det fanns ett behov av att besjäla rummen för att lättare få igång leken i de 

olika pedagogiska miljöerna. 

 

I litteraturgenomgången i bakgrundsdelen 2.3 redogör Wood (2004) för att det finns 

mycket forskning kring lärande genom lek men väldigt lite om undervisning genom lek 

vilket den här studiens resultat styrker. Undervisningsbegreppet nämndes inte i någon av 

de fyra intervjuerna utan förskollärarna använde begreppen utveckling och lärande. Det 

visar på ett behov av att implementering av begreppet undervisning sker då det i den 

senast reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) finns som begrepp och har 

funnits med i skollagen sedan förskolan antogs som egen skolform 2010 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

7.3 Slutord 
 

Pedagogisk miljö och små barns inflytande i förskolan är två oerhört viktiga begrepp, 

vilket är styrkt genom skrivningar i de nationella styrdokumenten för förskolan. Det är 

också två väldigt komplexa begrepp som jag upplever behöver diskuteras på djupet i 

arbetslagen på förskolorna för att synliggöra och tydliggöra vad de här begreppen 

betyder, för mig och för dig – för oss. Med hjälp av de här pedagogiska samtalen kan 

bättre möjligheter skapas för goda pedagogiska miljöer för små barns inflytande i 

förskolan.  

7.4 Nya tankar som väckts 
 
Genom arbetet med den här studien har jag fått upp ögonen, på ett sätt jag inte tidigare 

haft, för hur mycket Reggio Emilia filosofins begrepp har slagit rot i den svenska 
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förskolan. På de fyra avdelningar som ingick i studien nämns då och då i intervjuerna 

begrepp som härstammar från Reggio Emilia filosofin. Hur förankrade de olika 

begreppen är i sin ursprungliga betydelse för de olika förskollärarna upplever jag är 

olika. Från att det är ord man ”slänger” sig med som en slags förklaring av det man vill 

beskriva till att man använder begreppen utifrån att man är påläst inom filosofin och 

använder begreppen utifrån Reggio Emilia filosofins benämningar. Tankar som väckts 

under arbetets gång är vad gör de här influenserna med den svenska förskoletraditionen? 

Tappar vi bort grundläggande god pedagogik när man blir uppslukad av något som känns 

nytt? Förhåller vi oss kritiska eller inte? (Pramling Samuelsson, 2011). Vad är det som 

gör att Reggio Emilia filosofin har tagit så stor plats i svenska förskolor?  
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Bilagor             Bilaga 1 

Lekområde/rum? Innehåll, 
material? 

Tillgänglighet 
för barnen, 
placering av 
saker och 
material? 

Hur 
används 
materialet? 

Övriga 
reflektioner. 

     

 
Förskola: 
Avdelning: 
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Bilaga 2	  
 
Intervjuguide  	  
 
Vad är pedagogisk miljö för dig? 
  
Vilka faktorer påverkar den pedagogiska miljön? 
 
Vem utformar den pedagogiska miljön i ditt arbetslag? 
 
Hur har ni tänkt när ni utformat miljön? Jag ber respondenten beskriva en miljö i taget 
som jag har observerat och vill veta bakgrunden till. Här kommer det bli många 
följdfrågor för att verkligen förstå vad respondenten menar och få ett djup i svaret. 
 
Ex. på följdfrågor: 
Hur menar du då? Kan du beskriva lite mer? Vad innebär det? 
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Bilaga 3 
 
Samtycke för vuxen till deltagande i forskning – Magisteruppsats (LMPT26 - V18)  
       
Jenny Holmgren genomför en studie i kursen Magisteruppsats 15 hp vid Jönköping 
University. Övergripande fokus i studien är att undersöka förskollärares beskrivningar av 
sina tankar bakom skapandet av lärmiljöer på förskolan. 
       
Syftet med studien är: 
Syftet med min studie är att ta reda på hur miljöer kan se ut på ett antal avdelningar för 
små barn, 1-3 år och också ta reda på hur förskollärarna beskriver hur de har tänkt när 
de har planerat för och utformat miljön.  
 
       
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en 
eller flera av följande aktiviteter: 
       
____ Delta i en intervju relaterat till forskningsämnet. 
       
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan 
bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 
sätt som förhindrar att det försvinner eller att någon obehörig kommer åt det. Detsamma 
gäller vid observationen. 
       
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst 
och utan några påföljder. Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller 
ditt deltagande, vänligen kontakta kursansvarig, Martin Hugo, (martin.hugo@ju.se). 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
      
     
     
      
       
Datum ________________________________ 
       
Deltagarens signatur ________________________________ 
       
Namnförtydligande ________________________________ 
      
      
       
Intervjuares namn ________________________________ 
       
Namnförtydligande ________________________________ 
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