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SAMMANFATTNING

SYFTE
Syftet med vår uppsats är att belysa hur viktigt det är att låta barnen vara delaktiga i
beslut angående miljön i förskolan. Genom konkret inflytande på miljön lär de sig att
bli demokratiska medborgare.

BAKGRUND
Bakgrunden inleds med historiska aspekter där vi tar upp hur förskolan grundades
och hur synen på barnen såg ut då. Läroplanen för förskolan tas upp som en väsentlig
del. Tidigare forskning handlar mycket om att det är bra för barnen att vara delaktiga
i frågor om miljön som de vistas i. Sist i bakgrunden har vi med Vygoskijs teori om det
mänskliga medvetandet och Deweys teori om skolan och samhället.

METOD
Här redovisar vi kvalitativa intervjuer som vi genomfört på pedagoger och barn i två
förskolor.

RESULTAT
Studien visar att barn och vuxna har olika tankar om barns inflytande. Barnen tycker
att de ska få vara med och ha mer inflytande än vad de har i nu läget. Pedagogerna
tycker även att barnen kunde få vara med och påverka mer när det gäller miljön i
förskolan.
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FÖRORD

I det här arbetet har vi belyst en fråga som vi funnit mycket intressant. Det har

betytt mycket för vår utbildning och yrkesroll och har utvecklat vårt tankesätt

kring barns inflytande på miljön i förskolan. Vi vill passa på att tacka

pedagogerna och barnen på förskolorna som ställt upp och medverkat i vår

undersökning, som lagt grunden till vårt arbete. Vi vill också tacka Birgitta

Davidsson för allt stöd och all inspiration hon givit oss. Vi tackar vår

handledare Thomas Barow som har hjälpt oss och lotsat oss genom arbetet. Sist

men inte minst vill vi tacka våra nära å kära som stått ut med oss och stöttat oss

i vårt arbete med denna uppsats, vi tackar även varandra för ett gott samarbete.

Linda Claesson och Ann-Charlott Svedberg
Juni 2009
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”Politiker och lagstiftare vidtar försiktiga
åtgärder och allt emellanåt begår de misstag. De
överlägger och beslutar även om barnen. Men
vem frågar de oskyldiga barnen om deras åsikt
och medgivande? Vad kan de små
överhuvudtaget ha att säga?” (Korczak, 2002, s. 14)
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 1. INLEDNING
Den fysiska miljön är ett exempel på hur pedagoger kan låta barnen ha inflytande och vara

delaktiga i förskolan. Det finns även andra områden som passar bra att låta barnen ha

inflytande på. Eftersom vi valt att göra vår undersökning på mindre barn anser vi att vi bör

hålla oss till något konkret som barnen märker av. Vi har därför valt att undersöka om barnen

upplever att de har inflytande på miljön i förskolan.

Med enkla medel kan vi förändra miljön för att inbjuda till lärande och ge utrymme för

barnens planer, fantasi, kreativ lek och lärande både inomhus och utomhus i förskolan. Först

måste vi ta reda på vilka barnens intressen och behov är. Genom att organisera miljön kan vi

bjuda in barnen till olika aktiviteter. Om vuxna ställer sig på knäna en stund och ser sig

omkring för att se hur barnen ser på sin omgivning, kanske vuxna får en förståelse för barnet

och vad de inbjuds till då de bara ser stolsben och bordsben runt omkring sig. En annan sak

som vi har funderat över är olika materials placering och vilka budskap vi förmedlar genom

det här.

I läroplanen står det att ”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och

kreativitet i lek och lärande så väl inomhus som utomhus” (Läroplan för förskolan 2006, s.3. i

fortsättningen kallad Lpfö-98). Undersökningen kommer att handla om barnens upplevelser

om inflytande i förskolan, den handlar också om pedagogernas uppfattningar om barnens

inflytande på miljön inomhus och utomhus i förskolan. För att pedagogerna ska kunna

utforma miljön på ett sätt som gör det möjligt att tillgodose det här måste de ta reda på vad

barnen vill göra. Det är av stor vikt för oss i vårt yrke att kunna tillgodose barnens behov och

intresse. Då kraven på barnens lärande i förskolorna ökar vill vi ta reda på hur vi som

pedagoger med hjälp av miljön kan motivera och intressera barnen till lärande. Vi vill även

undersöka vad barnen har för uppfattning om att vara delaktiga i en demokrati.

Det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i detta arbete för att skapa ett lärande på

demokratisk grund. Det står i Lpfö -98 att förskolan ska lägga grunden för att barn ska förstå

vad demokrati är.  Björklid (2005, s.21) hävdar att ”Informella lärandemiljöer, som ofta inte

är organiserade av vuxna, spelar stor roll för bland annat utveckling av barns och ungas

demokratiska kompetens”. Därför är det viktigt att barnen själva får vara med och organisera

sin miljö.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Dessa frågor vill vi lyfta i vår undersökning för att vi upplever att det finns en forskningsbrist

inom området, små barns inflytande och demokrati i förskolan. Undersökningen vänder sig

till barnens upplevelser och åsikter. Vi vill undersöka vilken uppfattning barnen har om den

fysiska miljön i förskolan. Ytterligare en sak som vi vill undersöka är hur barnen upplever sitt

inflytande på miljön i förskolan.

• Vad anser barn och pedagoger om miljön i förskolorna?

• Anser barnen att de har inflytande på miljön i förskolan?

• Vad anser pedagoger att barnen skulle kunna vara med och ha inflytande över?

• Hur upplever pedagogerna barnens inflytande i förskolan?
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3. BAKGRUND
I bakgrunden kommer vi först att ta upp om vad socialstyrelsen anser om miljön i förskolan.

Där efter förklarar vi centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. Sedan behandlar vi

förskolans historia för att ge en inblick och förståelse för hur förskolan grundades. Vi

kommer även att utgå från styrdokument där största delen är från läroplanen för förskolan.

Sista delen av bakgrunden handlar om forskning kring miljön och barns inflytande på miljön i

förskolan.

Socialstyrelsen menar att den inre och yttre miljön har stor betydelse för förskolans kvalité.

Planeringen av miljön måste göras på ett medvetet sätt så att den blir ett bra stöd för

verksamheten. Har miljön en god utformning så betyder det mycket för barnen, de känner sig

tryggare, kan hitta sig själva och får stimulans. Miljön ska vara utformad så att alla barn kan

delta i verksamheten (Socialstyrelsen, 1990, s. 15).

Enligt socialstyrelsen måste miljön i förskola vara utformad så att pedagogerna kan arbeta

pedagogiskt. Lokalerna och miljön ska vara ett stöd för pedagogerna och för barnens

inlärning och utveckling. Det krävs att det finns utrymme för både mindre och större

barngrupper samt vila. En bra miljö är en miljö som är stor, lättorienterad och tillgänglig för

alla. Miljön på förskolan ska vara utformad så att det är möjligt att dela upp barnen i olika

grupper (Socialstyrelsen, 1990, s. 23).

Utemiljön på förskolan bör bestå av ett stort utrymme med olika underlag så som gräs, grus,

asfalt (och snö), samt olika ställningar som barnen kan klättra och klänga i anser

Socialstyrelsen (1990, s. 33). Det ska finnas tillgång till rörelselekar och annat löst material.

De små barnen bör ha en egen inhägnad där de kan leka och springa. De behöver olika

materiella saker som de kan skapa miljöer av, exempelvis sand, plankor, (snö), klossar, träd,

buskar, stenar. Barnen bör ha tillgång till odlingsmark där de kan odla olika grönsaker och

annat. Socialstyrelsen hävdar vidare att små barn kan vila utomhus och de stora barnen kan

göra lugna aktiviteter utomhus för att få den vila de behöver.

Inomhusmiljön på förskolan ska enligt Socialstyrelsen (1990, s. 39-43) vara rymlig,

tillgänglig för alla, rik på upplevelser och vara säker. Varje barn på förskolan ska ha en yta

inomhus som är 8 – 10 m², vilket är cirka 15 barn per avdelning. Miljön ska vara anpassad till

barn med handikapp eller liknade. Dörrar är viktiga att ha till olika rum men det ska inte
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finnas några trösklar. Det ska finnas material på avdelningen så att både vuxna och barn

känner att de har tillgång till det som de behöver, till exempel olika rit- och skrivmaterial,

klossar, kuddar, bilar, dockor, o.s.v. Det ska även finnas tillgång till hyllor för barnen och

andra material i barnens höjd och skötbord i vuxenhöjd.

 3.1. Begreppsförklaringar
Vi kommer här att förtydliga vissa ord som vi använt oss av i uppsatsen. Vi gör inte någon

större skillnad när vi skriver om skolan eller förskolan. Utan ser det mer som en helhet som är

förankrade med varandra.

Miljö – den fysiska miljön på förskolan

Pedagoger – förskollärare, barnskötare och annan personal som arbetar på avdelningarna.

Inflytande – påverkan som barnen har i miljön i förskolan

Barn – både barnen och eleverna i förskolan och i skolan.

Halvstrukturerade frågor – det finns klara intervjufrågor men vi har vidareutvecklat

frågorna efter att respondenten svarat.

 3.2. Historiska aspekter

Förskolans historia handlar om vårt förhållningssätt till barn och pedagogik över tid. I den

pedagogiska verksamheten har omsorgen om barnens utveckling utgjort ramen. Här beskriver

vi kortfattat om hur förskoleverksamheten växte fram till vad den är idag. Friedrich Fröbel

var grundare för kindergarten i Tyskland. Han bevisade lekens betydelse för lärandet. Barnen

kunde redan då fritt uttrycka och utveckla miljön och aktiviteter. De ämnen som barnen

arbetade utifrån hämtades från barnets erfarenheter och omgivning (Löfstedt, 1999, s. 34).

1896 inrättades den första barnträdgården i Stockholm. Idén om att inrätta barnträdgårdar

spreds i Sverige skriver Richardson (1999, s. 114).

Privata seminarier hölls och utbildade lärare, de här slöt sig samman i Svenska

Fröbelförbundet, år 1918. Nästa viktiga steg i utvecklingen av förskoleverksamheten i

Sverige var en lekstugeverksamhet som startades av HSB (Hyresgästförening) i Stockholm
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1929. Nu spred sig idén om en mera allmän förskolefostran i Sverige. Det handlade främst

om socialpolitisk synvinkel. Den frivilliga barnrättsrörelsen fick sitt genombrott redan åren

efter första världskriget. Det var i Storbritannien och Sverige den frivilliga barnrättsrörelsen

först slog rot. Många barn hade lidit igenom kriget och det var dags för förändring, barnen var

offer. Utrikesdepartementet fastslog att rättigheter måste ges till barnen och det skulle kräva

att politiken tog reda på barnens intresse. Idén om barnens rättigheter betydde att barnen

skulle ha rättighet till grundläggande behov som att få skydd, ha egna åsikter, tankar och att

bli respekterad (Utrikesdepartementet, 2006, s. 6-10).

En viktig punkt i konventionen är att rättigheten bör gälla för alla barn i hela världen, oavsett

bakgrund. Rättigheten sträcker sig över landsgränserna och det är en skyldighet att följa dem.

Konventionen är inriktad på det enskilda barnet och dess rättigheter i världen, barn ska ha lika

människovärde, oavsett kön. Det handlar om vad som är bäst för barnet. Barnets intresse är

viktigt men kan inte alltid följas.(Utrikesdepartementet, 2006, s. 6-10).

De första utredningarna som gjordes var knutna till socialdepartementet och gällde främst

tillsynen av barnen. 1943 års riksdag fattade beslut om ett statsbidrag till barnavården,

visserligen en blygsam summa men det var ändå ett erkännande om att tillsynen av barnen var

en fråga även för staten. Intresset växte för barnen och insikten om barndomens betydelse

spreds. Den moderna psykologin fördes fram. Den pedagogiska aspekten var fortfarande

svag. Reformerandet av skolan gavs främsta prioritet. Nästa stora genombrott kom 1968 då en

ny barnstugeutredning började som ledde till ett riksdagsbeslut. År 1973 kom en ny lag om

allmän förskola och handlade då om det vi idag kallar för 6 årsverksamhet eller förskoleklass

(Richardson, 1999, s. 114-119).

I en utredning av SIA (skolans inre arbete) föreslogs det att samverkan skulle bli bättre

mellan förskola, skola och fritidshem. SIA hade uppdraget att utvärdera skolans miljö. Det

skulle bli en bättre samverkan och en bättre pedagogisk miljö om alla arbetade under samma

tak. SIA föreslog införande av aktiviteter som skulle skapa en pedagogisk miljö där möjlighet

till utveckling fanns. Det här ledde till att kommuner i hela landet försökte utveckla den

pedagogiska miljön genom att förskola, skola och fritidshem arbetade tillsammans (Klerfelt,

1999, s. 79).
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Verksamheten handlade om samverkan med hemmen, främja personlighetsutveckling, fysisk

och social utveckling enligt Richardson (1999). 1977 ersattes lagen av en ny lag om

barnomsorg. Nu vände den sig även till yngre barn. Barnomsorgen blev en kommunal

uppgift. Två viktiga beslut om förskolan i dagens innebörd fattas av 1998 års riksdag. Den

ena gällde införandet av en läroplan för förskolan som skulle ge förskolans värdegrund,

uppdrag, mål och riktlinjer för verksamheten. Den andra gällde frågor om förskola och

skolbarnomsorg. Tillsynen flyttades därmed från socialstyrelsen till skolverket, härmed

poängterades den pedagogiska verksamheten. Samtidigt beslutades att 6 årsverksamheten

som bedrevs skulle bilda en egen skolform – förskoleklass (Richardson 1999, s. 114-119).

 3.3. Styrdokument

Svenska Unescorådet (2006, s. 10-13) deklarerar att varje människa har rätt till utbildning.

Miljön ska anpassas till alla barn, skolan ska kunna ta emot alla barn. Svenska Unescorådet

(2006, s. 42-45) diskuterar vidare om att alla barn ska få den hjälp de behöver,  barns behov

ska mötas på bästa sätt och ge dem möjlighet till kunskap, kultur och kommunikation. Det

finns en tydlig förändring inom skolans sätt att se på barnens behov, nu ser förskolan mer till

barnens behov än vad den gjorde förr. Salamancadeklarationen får oss människor att se

skolan och barnen på ett annat sätt, det blir bättre för många barn och barn i behov av särskilt

stöd får en rik utbildningsmiljö. Svenska Unescorådet prioriterar integrerad skola och

försöker utveckla det i hela världen. I Lpfö-98 (s. 11) står det att barn och pedagoger ska

respektera varandra och den miljön de är i på förskolan. Barnen ska ha möjlighet att säga vad

de tycker och tänker, de ska ha möjlighet att påverka. Verksamheten ska se till att barnen

utvecklar ett ansvar för förskolans miljö. Barnen ska få vara med och delta i olika

samarbeten, beslutsfattningar och kunna handla demokratiskt. Förskolan ska se till så att

barnen får inflytande i verksamheten. Pojkar och flickor ska ha lika stort inflytande.

”I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för

miljön på 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 den pedagogiska

verksamheten” (Lpfö-98, s. 10).
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Här beskriver läroplanen varför vi i förskolan ska arbeta med demokrati. Förskolan ska

förklara för barnen vad demokrati är. Barnens utveckling bland andra människor ska hjälpa

dem att ta ansvar för det de gör och för sin delaktighet på förskolan. Barnens intresse och

behov bör ligga till grund för planering av miljön och för den pedagogiska verksamheten.

Vi skiljer inte på skolan och förskolan här eftersom de är i så nära relation till varandra.

Det finns olika krav på skolan, den måste vara rolig och meningsfull menar Regeringen

(1997, s. 28-29). Det måste vara en trygg plats, alla barn ska tas på allvar, känna att de är

delaktiga och att de har inflytande. Kraven på skolan ökar och den måste ge barnen en bra

utbildning. Skolkommittén (1997, s. 29) ger en dålig bild av barnens inflytande och

delaktighet i skolan. Risken finns att barnen ser demokrati som något formellt, det har alltså

inget med barnen att göra. Detta skriver Regeringen (1997) i en skrivelse om utvecklingsplan

till riksdagen som kommer att ingå i läroplanens mål och riktlinjer.

Regeringen (1997, s. 22-23) överlämnade 1997 en utvecklingsplan till riksdagen där de

förtydligar att skolan är livsviktig för barnen, en bra skola visar barnen vad demokrati är. Alla

barn ska få en likvärdig utbildning där alla blir sedda och får sina behov tillgodosedda. I

Sverige är det en jämlik skola i jämförelse med andra länder. Förmågan att kunna byta åsikt

och perspektiv är viktigt för demokratin i skolan och att kunna leva sig in i någon annans

situation. Det här är läroplanens värdegrund och som pedagog kan vi inte bara läsa om det vi

måste visa det i praktiken också. Skolan är en viktig plats där vi ska visa respekt för varandra.

 3.4. Tidigare forskning

Vi ser det som ett viktigt uppdrag, att som pedagoger ge barnen möjligheter att utvecklas till

demokratiska medborgare. Detta vill vi belysa då det inte finns så mycket forskning på just de

mindre barnen i förskolan, vilket Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) också

har erfarit i sin forskning.

”I stort sett verkar det som om merparten av studierna med fokus på samarbete och att barn

lär av varandra har genomförts på äldre barn i skolan. Vi har haft problem med att finna

exempel på studier utförda med förskolebarn och än mer de riktigt små barnen”

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s. 16).
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Deras undersökning gällde barns samverkan och hur barnen lär av varandra, men belyser ändå

forskningsbristen på de yngre barnen i förskolan. Vilket vi själva också har upplevt då vi har

haft svårt att hitta forskning om barns inflytande på miljön i förskolan. Vi vill också lyfta

vikten av barns inflytande på sin miljö i förskolan och för att vi själva ska kunna tillgodose

barnens behov i deras utveckling.

 3.4.1. Miljö i förskolan

Lagerbielke (1982, s. 8-9) anser att planeringen av miljö och material ska tillgodose allas

behov. Planeringen ska vara väl genomtänkt så att det blir en bra arbetsmiljö för alla som är

på förskolan. Hur material används har en stor betydelse i samspelet. Miljön i förskolan måste

följa det pedagogiska programmet, pedagogerna måste se vilken funktion varje material ska

ha. Ett material kan ha många olika funktioner. Miljön på förskolan måste passa alla som är

på förskolan och det ska finnas olika svårighetsgrader.

Enligt Ringborg (1991, s. 22-24) har skolöverstyrelsen inget ansvar i den fysiska miljön på

skolor. Det är kommunernas uppgift att se till att de blir en bra miljö. Skolöverstyrelsen ska

finnas med som ett stöd åt kommunen. Hur miljön påverkar skolarbetet och det sociala livet

spelar stor roll. Samhällsplaneringen är demokratisk och en praktisk åtgärd i människans

levnadsmiljö, där alla ska få vara delaktiga. Skulle barnen få vara med och bestämma så

skulle miljön inte se så mycket annorlunda ut.  Barn bör få vara med och bestämma så vi kan

visa dem vad demokrati är och så de känner sig viktiga (Svensson, 1991, s. 25-32).

De Jong (1999, s. 1-2) behandlar vikten av hur man planerar byggnader för verksamheten och

att byggnaden verkligen har inflytande på vad som händer i rummen. Hon menar att

utformningen påverkar både psykiskt och fysiskt men att det också finns symboliska och

estetiska aspekter. Det här menar hon påverkar på många olika och unika sätt. Hon skriver

också att när man planerar utbildningslokaler eller förskolor och skolor är det viktigt att tänka

på vad eleverna eller barnen ser och upplever. Planeringen ska stå i relation till vad man vill

att barnen ska uppleva i rummen.

Ett exempel hon tar upp har med att göra hur vi skapar olika rum för flickor och pojkar. “An

example from gender socialisation is for instance the idea that boys need large space for their
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play in large groups, and that girls prefer small spaces where they develop in time relations

with one best friend” (De Jong, 1999, s. 2). Hon menar att uppfattningen om genus påverkar

inredning och möblering, idén om att pojkar behöver större utrymme för sina lekar i stor

grupp medan flickorna föredrar mindre utrymmen där de kan leka med sin bästa vän. Det här

medför att pedagogerna förmedlar till barnen hur de förväntar sig att rummen ska användas

och hur barnen ska uppträda. Det här har även Davidsson (2008) skrivit om efter en studie av

flera liknande undersökningar. Vidare skriver författaren att ett flertal studier har visat

rummens betydelse för inlärning och trivsel ”Hur rum möbleras, vilka material barn möter

och vilka regler som gäller för umgänget i rummen har betydelse för hur och vad barn lär men

också för hur de agerar i rummen” (Davidsson, 2008,  s. 38).

 3.4.2. Barnens inflytande i förskolan

Enligt Orlenius (2001, s. 63-64) var den demokratiska medborgaren centrum för förskolans

teori runt 1950-talet och framåt. På 1970-talet och 10-15 år framåt inleddes

dialogpedagogiken, barnet skulle vara i centrum och de skulle stimuleras och utvecklas till

egna individer och kunna tänka själva. De vuxna ska möta barnen som en människa och inte

som en sak. Orlenius (2001, s. 188) påstår att alla människor har samma värde. Vi är födda

fria men är ansvariga för vårt liv och ska respektera varandras viljor och åsikter.

I Skolverket och Skolkommitténs (1997, s. 29-30) gemensamma studie poängteras det att

barn varken känner sig sedda eller hörda i skolan. Det är brist på inflytande, ju äldre barnen

blir desto mindre inflytande anser de att de har. Gymnasieelever anser sig ha minst inflytande.

Barnens inflytande är viktigt för skolans utveckling. Skolan ska fostra barnen till

demokratiska medborgare och eleverna måste få se och prova på demokratin i skolan. Barnen

ska ha inflytande. De ska förstå att delaktighet är en viktig sak i lärandet. Om barnen ska

kunna lära sig något krävs det att de har inflytande. Det är en mänsklig rättighet att ha

inflytande i skolan. Det viktigaste för barnen är att ha inflytande på sin egen miljö och sitt

lärande i skolan, barnen har på senare år fått fler möjligheter till detta.  (Skolverket och

skolkommitté, 1997, s. 29-30).

I skollagen så finns det offentliga skolväsendet som vilar på en demokratisk grund enligt

Orlenius (2001, s. 197-198), detta är dock en självklarhet det är så det bör vara. Barn i skolan



15

får veta att ordet demokrati betyder folkvälde eller folkstyre. Författaren undrar om de vet vad

det egentligen innebär med demokrati? Många tror att det handlar endast om politik. Klerfelt

(2002, s. 53) skriver i kommentarer till FN-konventionen, där författaren påstår att barns rätt

är starkare hävdande än barns behov. Vidare skriver hon

”En intressant distinktion kan göras mellan barns rätt och barns behov och problemet blir då

att den professionelle har sina föreställningar om vad som är bra för barnet. Dilemmat inom

barnomsorgsinstitutionerna blir då att liknande problem med pedagogernas

tolkningsföreträde före både barn och föräldrar om vad som var bra för barnen inom den

filantropiska verksamheten” (Klerfelt, 2002, s. 53).

Det här skulle i sin tur leda till att barnens verksamhet sätts i centrum och att barnen skulle

vara med i forskningen på ett mer aktivt sätt. Hon skriver också att forskningen har fokuserat

på pedagogernas förhållningssätt och syn på hur de uppfattar barnens delaktighet i deras

inflytande i förskolan. Hon ifrågasätter om någon tillfrågar barnen om detta (Klerfelt, 2002,

s.53). Att utgå från pedagogers synsätt på barnens delaktighet är också viktigt för att förstå

den verksamhet som barnen erbjuds när vi försöker förstå hur barnen ser på inflytande. Vuxna

ser inte alltid saker på samma sätt som barn det är viktigt att ha med i beräkningen, vi kan inte

veta hur barn ser på olika saker. Det handlar istället om att vi tolkar och tror att de ser och

upplever saker (Barnombudsmannen, 2007, s. 122).

Demokratiprojektet i Lund, (2008, s. 10) hävdar att ”Pedagogernas etiska ställningstaganden

är av stor betydelse för verksamheten. Den avspeglades mycket tydligt i

projektansökningarna som utgick från brister pedagogerna sett i barnens möjligheter att ha

inflytande”. Davidsson (2008) skriver att ”Barnens berättelser visar att de behöver få vara

ifred utan att de vuxna har insyn i allt de gör och slippa lärarnas övervakande blickar. Det ger

barnen möjligheter att bestämma och ha inflytande över rummet och det de gör” (Davidsson,

2008, s. 44-57). Hon skriver vidare att när barnen leker ute innebär det att barnen själva har

makt över sina val, att de vuxna finns runtomkring, är en trygghet om något skulle hända.

Hon skriver även att barnens val av rum främst utgår ifrån deras möjligheter till fantasi,

rörelse och gemensamma lekar. Davidsson (2008, s. 120) fortsätter sitt resonemang, hon

menar att delaktighet och inflytande är en demokratisk rättighet för barn, barnen tillägnar sig

demokratiskt förhållningssätt genom konkreta upplevelser i vardagen. Därför är det av största

vikt att barnens röster blir hörda.
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 3.5. Teoretisk ram

Vårt arbete grundar sig på Vygotskijs teori om samspel mellan samhälle och individ. Miljön

är viktig för barnets lärande, den omgivande miljön styr tänkandet. Vi grundar även vårt

arbete på Deweys kopplingar mellan teori och praktik. Pedagogerna måste visa för barnen

vad de menar i konkret handling. Hans teori utgår dels från barnens egna intressen och

inflytanden, samt om demokratins betydelse för skolan och samhället är en väsentlig del i

uppsatsen.

 3.5.1. Vygotskij

Vygotskijs teori om det mänskliga medvetandet hade en egen funktion. Han kunde inte längre

enbart skriva om psyket. Han menade att språket hade en stor inverkan på individen, som gav

oss möjlighet att säga vad vi ville. För att vi ska veta vad barnen vill måste vi lyssna till vad

de säger, här har språket en stor roll för att vi ska förstå dem. Vygotskij såg ett sammanband

mellan barnens språk och dess mognad. En pedagogisk konsekvens av Vygotskijs teori är att

pedagoger betyder mycket för barnens lärande. De måste lyssna på och observera barnen för

att förstå vilken fas i utvecklingen de befinner sig i så att de kan hjälpa dem vidare. Samspelet

mellan samhälle och individ var viktigt ansåg han (Egidius, 2003, s. 76-84).

Vygotskijs teori handlar om människans sociala och psykiska utveckling. Teorin grundades

på en marxistisk syn mellan människans medvetande och den materiella verkligheten. Det

betyder att det är den omgivande miljön som styr hur tänkandet utvecklas. Undervisningen

har en koppling till verkligheten som är omkring oss och våra erfarenheter. Människan tolkar

intryck och upplevelser, genom detta sker inlärning. Inlärning pågår hela tiden i oss själva.

Vygotskij påstod att vi är våra egna lärare och därför betyder våra erfarenheter allt i

undervisningen. Barnen är passiva mottagare i den traditionella skolan men enligt Vygotskij

är det inte pedagogerna som ska lära barnen utan barnen ska uppfostra sig själva och skolan

ska se till så att det fungerar. Det är inte pedagogerna som uppfostrar barnen utan det är den

sociala miljön i skolan. Pedagogens roll är att se till att barnen har ett samspel mellan den

sociala miljön och barnet själv (Vygotskij, 1999, s. 19-26).
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Genom erfarenheter har vi sett att barnens lärdom bestäms av den sociala miljön. Pedagogen

uppfostrar barnen genom att ändra miljön så den passar barnen. På detta vis såg Vygotskij

samspel mellan ett aktivt barn, en aktiv pedagog och en aktiv social miljö. Han har gett en

teoretisk grund så att skolan ska bli demokratisk och göra barnen involverande. När den

sociala miljön förändras, förändras även barnens beteende. Pedagogen ska organisera miljön

så att den kan samarbeta med barnen. Pedagogen är en del av den fysiska miljön. Lärande

sker genom att barnens erfarenheter som bestäms av miljön och pedagogens roll är att ordna

så att miljön är bra för barnen. Vi måste tänka på att barnen ska växa in i en miljö som hela

tiden förändras. Miljön har ett stort inflytande på barnen, kroppen är en del av miljön

(Vygotskij, 1999, s. 19-26). Egidius (2003) skriver att:

”Vygotskijs pedagogik passar sig bra i vår tid eftersom han betonar det dialektiska

samspelet mellan delaktighet i ett kollektiv och individens självstyrning. Detta samspel sker

genom att lärare och handledare ’lägger upp aktiviteterna på ett sådant sätt, att de utförs

med gradvis mindre insats från de vuxna och motsvarande större insats från barnet själv

(Bråten 1996, s. 24) alltså ett uppgiftsbaserat lärande” (Egidius, 2003, s. 84).

 

 

 3.5.2. Dewey

Dewey var känd för sin teori om kopplingen mellan teori och praktik. Vårat arbete grundar

sig i Deweys tredje grundpelare om delaktighet, där det står: ”utan praktik blir teorin

obegriplig, utan teorin förstår man inte det praktiska” (Egidius, 2003, s. 65). Egidius (2003, s.

66) fortsätter skriva och menar att Deweys teori även bygger på att individen måste lära

känna sin egen roll i samarbetet med andra. Lära sig hur man använder verktyg som används i

skapande tillsammans. Lärande och identitetsskapande är exempel på aktivitet tillsammans

med andra. Alla insatser i en grupp betyder mycket för att nå uppsatta mål. ”Individen blir

individ först i gemenskapen” (Egidius, 2003, s. 66).

Dewey (1980, s. 15) skriver att utvecklingen hos individen sker genom samspel med

omvärlden, de lär sig sätta namn på sin omvärld, de sociala reglerna och att förstå

sammanhang. I allt det som Dewey tar upp kommer en dialektisk tanke. Lära genom att

praktiskt göra något är en människosyn där utvecklingen är en viktig sak för människan.

Barnet måste få möjlighet att prova och experimentera. Dewey förespråkar en utbildning där



18

intresse och mål är viktigt. Pedagogerna har stora krav på sina kunskaper och de ska stimulera

barnen.

Han ansåg att det var möjligt att förbereda barnen för ett framtida liv, barnen får bestämma

över sig själva. Det betyder att vuxna fostrar barnen så att de själva bestämmer om hela sin

kapacitet. Barnens sinnen ska användas och tränas hela tiden. Dewey (1980, s. 40-41) anser

att barnet är en social individ och att hela samhället består av individer. Det är viktigt att vi

skapar en god livskvalitet kring barnen och Dewey menar att ”education will vary with the

quality of life which prevails in a group”(Dewey, 1994, s. 81). Vilket betyder att utbildning

kommer att variera med den livskvalitet som råder inom en grupp. Genom barnens inflytande

på miljön i förskolan kan vi skapa en god livskvalitet för alla.
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 4. METOD

Vår uppsats utgår från en empirisk undersökning som innebär att forskningen är inriktad på

barnens och pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om barnens inflytande på miljön i

förskolan. Dataproduktionen har skett genom intervjuer med barn och pedagoger, vi har

använt oss av halvstrukturerade intervjufrågor. Vi har valt att vända oss främst till barnens

men också till pedagogernas tankar och upplevelser kring barnens inflytande på miljön i

förskolan. Det handlar om att försöka förstå barnen.

Halldén (2003, s. 2-23) anser att det är viktigt att komma ihåg att det finns olika sidor att se

på när man studerar barnperspektiv. Som forskare ska man vara medveten om att man inte

kan förstå barns perspektiv helt. Det är en tolkning utifrån forskarens erfarenheter, barnens

berättelser och händelser. Forskaren har ansvar att formulera frågorna och svaren. Doverborg

och Pramling (1995, s. 12) hävdar att det barnen säger är uttryck för deras sätt att tänka, det

vill säga deras uppfattning om den värld de lever i. Vi måste se världen med barnens ögon.

Det är viktigt att umgås med barnet och vara i närheten hela tiden för att kunna förstå deras

synpunkter anser Lökken och Södstad (1995, s. 13-15). Intervju är en viktig metod för

pedagoger, genom intervju får vi en inblick i barnens värld och kan även fördjupa oss mer i

barnens tankar (Lökken & Söbstad, 1995, s. 29-30).

Vi valde att göra intervjuerna i grupper med ca. 4-5 barn i varje grupp så att det skulle bli mer

som en diskussion mellan barnen och oss och inte som en intervju. Detta för att barnen skulle

kunna ta hjälp av varandra samt att vi anser att det är lättare att intervjua barnen i grupp än

enskilt. Doverborg och Pramling (1995, s. 30) skriver, att i gruppintervjuer kommer forskaren

se att barnens svar ger upphov till nya frågor och funderingar hos barnen. Fördelen med

gruppintervju är att barnen kan bli medvetna om olika sätt att tänka, då de på så sätt får ta del

av kamraternas funderingar. Viktigt att tänka på är att alla får komma till tals. Det är inte bara

intervjufrågorna som är av betydelse i en intervjusituation. Lika stor betydelse har kontakten

som forskaren skapar med barnen eftersom barnens vilja är av stor betydelse. Utan barnens

vilja att samarbeta får forskaren inte veta något (Doverborg & Pramling, 1995, s. 12). Det var

av stor vikt för oss att vi gjorde intervjuerna i barngrupper där vi känner barnen. Lantz, (2007,

s. 9) menar att ytterligare en faktor som är viktig att tänka på är att de slutsatser som dras efter

en intervju blir betydelsefulla och påverkar resultatet i undersökningen.
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Kvalitativ metod kännetecknas enligt (Backman (2008, s. 53-54) att forskaren inte använder

sig av siffror eller tal. Han påstår att kvalitativa ansatser utgår ifrån att forskaren vill veta hur

och varför något förekommer. Starrin (1994, s.123) menar precis som Backman (2008, s.54)

att kvalitativ ansats handlar om karaktär eller egenskap hos ett fenomen. Enligt Lökken och

Söbstad (1995, s. 29-30) är kvalitativ metod oftast helhetsinriktad för hur forskaren ska gå till

väga för att undersöka det man intresserar sig för. Studien sker i den vanliga miljön, en

förståelse av en viss person i en vardagssituation. Kvalitativa undersökningar är riktade åt

subjektiva händelser. Det viktigaste i kvalitativ metod är att resultatet handlar om en djup

förståelse i undersökningen.

 4.1. Urval
Vi bestämde oss för att undersöka två förskolor i olika kommuner. Vi valde att genomföra

våra undersökningar på avdelningar där vi redan kände barn och pedagoger sedan innan.

Detta tycker vi är viktigt för utan barnets vilja att samarbeta får forskaren inte veta något som

Doverborg och Pramling (1995, s. 12) skriver. I intervjun ingick 33 barn och 11 vuxna. Vi

inriktade oss på barnen och valde de barn som var mellan 3-5 år. De pedagoger som var med i

intervjuerna var förskollärare och barnskötare. Vi inriktade oss på tre avdelningar. Det var 14

barn som var 5 år, 11 barn som var 4 år och 8 barn som var 3 år. Fördelningen mellan pojkar

och flickor var jämn, 17 pojkar och 16 flickor.

 4.2. Genomförande

Vi kontaktade de förskolor som vi valt ut för vår undersökning. Vi bildade grupper med cirka

5 barn i varje grupp, vi försökte ha olika åldrar på barnen i grupperna. Hur vi bildade

grupperna hade också med barnens schema att göra, men också så att det passade bra ihop

med annan aktivitet i förskolan. Pedagogerna samt vårdnadshavarna på förskolorna som vi

valt att undersöka fick ett brev av oss (se bilaga 1). I brevet berättade vi kortfattat om vårat

examensarbete, dess syfte och om oss själva. Breven och medgivandeblanketterna delade vi

ut i början av vårterminen så att vi hade gott om tid till att samla in dem. När alla brev och

medgivandeblanketter var insamlade började vi att förbereda oss för vår undersökning. Vi

läste in oss mer på ämnet och formulerade intervjufrågor till pedagogerna och barnen.
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När förberedelserna var klara gjorde vi två försöksintervjuer. Provintervjuerna fick ett bra

resultat, vi var nöjda med frågorna (se bilaga 2). Vi tog då kontakt med förskolorna som

skulle vara med i undersökningen. Vi började intervjua respondenterna på förskolorna  Vi

valde att intervjua barnen vid fyra tillfällen och pedagogerna vid tre. Förskolorna delades upp,

vi tog varsin förskola eftersom tiden vi hade till förfogande var begränsat.

Vi använde oss inte av några hjälpmedel under intervjuerna, detta för att vi ville att

respondenterna skulle ha fokus på våra frågor. Vi antecknade svaren samtidigt som de

svarade på frågorna. Frågorna delade vi inte ut i förväg, vi ville ha spontana svar från båda

respondentgrupperna. Pedagogerna på ena förskolan intervjuades vid en kvällskonferens och

pedagogerna på den andra förskolan intervjuades i två olika grupper där första gruppen bestod

av två och den andra gruppen av tre pedagoger. Intervjutiderna varierade mellan 20-50

minuter och genomfördes på respektive förskola.  Sammanställningen av intervjuerna skedde

samma dag, det är då lättare att komma ihåg vad varje respondent har sagt. Vi sammanställde

senare intervjuerna tillsammans och skrev ett gemensamt resultat.

Efter att vi varit ute och intervjuat fortsatte vi att söka forskning kring ämnet och diskutera

om det vi kommit fram till. Vi har knutit samman litteratur och resultat i diskussionen, vi

granskade vårt arbete noga. När vi var helt klara med vårt arbete bad vi en utomstående

person att läsa det och ge respons.
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4.3. Databearbetning

När vi var klara med våra intervjuer gick vi genom alla frågor och svar samt jämförde våra

svar. Förskolorna hade likvärdiga uppfattningar om miljö och inflytande, både barn och

pedagoger gjorde liknande uttalanden. I och med att det är en kvalitativ undersökning så gick

vi igenom svaren om och om igen för att få en uppfattning om hur de upplever miljön och

barnens inflytande på miljön i förskolorna.

 4.4. Tillförlitlighet och giltighet

Våran studie är baserad på pedagogers erfarenheter och kunskaper samt barnens uppfattningar

och erfarenheter om miljön. Vi har bearbetat och tolkat svaren utifrån våra erfarenheter och

uppfattningar samt ställt dem mot tidigare forskning. Vår validitet anser vi vara relativt god

då de stämmer överens med genomgången litteratur. Angående reliabiliteten kan vi inte

garantera att en annan studie med samma syfte gett samma resultat. Skillnaden kan bero på

pedagogerna och barnen som är med. Pedagoger och barn är olika och har därmed olika

uppfattningar.

 4.4.1. Reliabilitet

Reliabilitet innebär hur trovärdigt eller tillförlitligt ett arbete är. Resultatet ska människan

kunna tro på enligt Kihlström (2007, s. 231). Vår forskning kan vi ge god reliabilitet om vi

kan stärka vårt arbete med relevant och bevisat material. Resultatet ska bli lika om samma

forskning undersöks igen. Denscombe (2009, s. 378) menar att forskaren måste visa att

arbetet är trovärdigt för att människan ska kunna tro på det. Forskaren måste visa att arbetet är

grundat på olika metoder och tillvägagångssätt som ger ett bra och trovärdigt resultat. När vi

intervjuar flera barn samtidigt ökar tillförlitligheten genom att vi får fler erfarenheter och

åsikter, barnen får möjlighet att lyssna till andras synpunkter. Denscombe (2009, s. 236-237).
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 4.4.2. Validitet

Kihlström (2007, s 231) skriver att validitet handlar om giltighet på studien. Forskaren ska

studera det som han/hon avser att undersöka. Den metod forskaren använder ska vara provad

på någon person innan den används i undersökningen. Hon menar att intervjun kan bli bättre

om forskaren först provar att intervjua en annan grupp människor.

 4.5. Etiskt ställningstagande

Vetenskapsrådet (2002, s. 7-14) har fastställt fyra huvudkrav som ska vara uppfyllda i

vetenskapliga arbeten, dessa är:

 1. Informationskravet (där forskaren ska informera deltagare om uppsatsen, dess syfte

och innehåll.)

 2. Samtyckekravet (som innebär att forskaren måste ha deltagarnas samtycke. I vissa

fall från vårdnadshavare. Deltagarna har rätt att själv bestämma om sin medverkan.

De kan avbryta när de vill och får då inte påverkas av påtryck från någon.)

 3. Konfidentialitetskravet (som står för att alla deltagare ska ha största möjliga

konfidentialitet undertecknar en tystnadsplikt. All material skall lagras så att den

deltagande ej kan identifieras av någon utomstående.)

 4. Nyttjandekravet (som innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda personerna

endast får användas för forskningsändamål. De får inte utlånas till andra vetenskapliga

arbetet.

Vetenskapsrådet har fastställt huvudkrav som vi har följt i vår uppsats. Dessa innebär att

människors identitet ska skyddas så att det inte kan missgynna någon människa. Detta har vi

tagit del av och tagit hänsyn till i vår forskning.
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 5. RESULTAT

I resultatet presenterar vi det som vi kommit fram till. Resultatet vi fick fram var att lokalerna

är en stor miljöfråga, inomhus är det trångt, utomhus finns det bra med plats. Barnen tycker

att de ska få vara med och bestämma om miljön på förskolan, pedagogerna anser att det beror

på vad som ska bestämmas, men över mindre saker kan barnen vara med och bestämma.

Ordet demokrati är främmande för barnen. Både barnen och pedagogerna är eniga om att

barnen bör ha mer inflytande.

 5.1. Miljö i förskolan

När barnen och pedagogerna pratar om miljön i förskolan så tycker alla att det är trångt

inomhus men att skolgården utomhus är bra. Trots att båda skolgårdarna ligger väldigt

centralt med mycket trafik runt omkring så föredrar de utomhusmiljön. Det är både barnen

och pedagogerna eniga om. En pojke tycker dock att det var tråkigt när de sågade ner det

roliga klätterträdet.

– Det beslutades att trädet skulle sågas ner efter en olycka då ett barn ramlade ner och bröt

nyckelbenet. (Pedagog)

En flicka sa att hon tyckte att de skulle ha en toalett till eftersom alla barn får stå i kö så länge

innan de får gå ut, om de hade haft en toalett till så hade de kommit ut fortare.

Pedagogerna på den ena förskolan tillägger att lokalerna inte är anpassade för verksamheten

utan är två omgjorda lägenheter. Lokalerna består av många små rum så de har ingen bra

överblick menade en av pedagogerna.

– Det är alldeles för mycket människor i de här trånga lokalerna, det går inte tränga in hur

många barn och pedagoger som helst i lokalerna, vi måste ju kunna röra oss. (Pedagog)

Även en annan pedagog sa att problemet är inte att det är för lite pedagoger per antal barn

utan att det är för mycket människor på liten yta och alla pedagogerna håller med om detta.

De äldre barnen berättade att de inte har någonstans att vara och bygga ifred för de mindre

barnen, eller så sa de att det är fullt överallt och ibland har de ingenstans att vara.

Barnen såg inget problem med att de inte når det som står högt upp på hyllorna.

-Då tar vi bara en stol å klättrar förstår du å det är roligt att klättra, för jag kan klättra ända

upp till månen (Pojke 5år).
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Pedagogerna tyckte däremot att det är lite oroande att de klättrar på stolarna men och andra

sidan ansåg de heller inte att det skulle fungera att ha till exempel saxar och tuschpennor lågt,

då de minsta barnen kan nå detta. En pedagog berättade att de hade provat att ha saxarna och

tuschpennorna längre ner men det gick inte, föräldrarna gillade inte när barnen hade målat på

sig och på kläderna med tuschpennorna. En pojke klippte sönder sina kläder och en flicka

klippte sitt hår här för ett tag sedan.

-Det är inte roligt när föräldrarna blir irriterade, så kan vi undvika det så gör vi det (Pedagog).

Pedagogerna ansåg att det är både positivt och negativt att ha åldrarna från ett till fem år på

samma yta. De tycker att det är bra att ha syskonpar tillsammans, de säger också att

föräldrarna gärna ser att syskonen får vara tillsammans. Enligt barnen så spelar det inte någon

större roll, men de större barnen tyckte att det skulle vara väldigt bra om de fick en avdelning

för sig.

-Vi kan ju inte vara någonstans och bygga bara för alla småungar är överallt (Pojke 5 år).

-Det finns inga planer idag på att dela av och ha 1-3 år för sig och 4-5 år för sig (Pedagog).

Första frågan löd: Vad anser barn och pedagoger om miljön i förskolorna? Enligt vårt resultat

så är alla överens om att det är trångt inomhus, både barn och pedagoger trivs bäst i

utomhusmiljön där de slipper trängas.

 5.2. Barns inflytande i förskolan

Nästa fråga i vår frågeställning var: Anser barnen att de har inflytande på miljön i

förskolorna? Barnen tycker att de ska få vara med och bestämma om allt, medan pedagogerna

tycker att det beror på vad det gäller samt att de kan vara med och bestämma beroende på

ålder och mognad. Den tredje frågan vi ställde var: Vad anser pedagogerna att barnen skulle

kunna vara med och ha inflytande över? Utifrån vårt resultat så tyckte pedagogerna att barnen

kunde vara med och bestämma över vilka sagor de skulle lyssna på under vilan, eller vilken

färg de ville ha på sina figurer när de pysslade. En annan sak som pedagogerna menade att

barnen också hade inflytande över var vilken aktivitet de ville ägna sig åt. En pedagog sa att

de inte kunde låta barnen bestämma för då skulle det bli så stökigt. En del av barnen var

tveksamma till om de verkligen hade fått bestämma något. Ett barn berättade att hon hade fått

bestämma hemma en gång och då gällde det vilken matta hon skulle ha på sitt rum.
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En pojke tyckte att han hade fått hjälpa till att bestämma när han hade valt saga på vilan. Han

sa också att på nallefesten fick alla välja vilken nalle man ville ha med.

Den fjärde frågan ställdes enbart till pedagogerna där vi ville ta reda på: Hur upplever

pedagogerna barnens inflytande i förskolorna?

 Pedagogerna fann det tveksamt om barnen hade varit med och bestämt om något på

förskolan, men på en av förskolorna brukade de låta barnen möblera som de ville i ett rum

och det förekom ofta. När de hade eget tillagningskök fick barnen vara med och önska mat

varje vecka men nu får de maten ifrån det stora skolköket och då har de inte längre möjlighet

att påverka. Resultatet visar att pedagogerna var överens om att barnen inte hade så stort

inflytande i förskolorna.

När vi pratade om att bestämma så sa en pojke (4 år):

- Jag vet vem som bestämmer.

- Jasså vem då?

- Jo det gör chefen.

- Vem är det då?

-Det är hon som brukar vara här ibland med vitt hår och glasögon.

-Menar du Lisa, vår rektor?

-Ja hon menar jag, det är hon som bestämmer.

På frågan vad de skulle vilja hjälpa till att bestämma om svarade ett barn:

- Att vi inte ska ha dockvagnarna här inne (hemrummet) mer och att lässoffan ska stå här inne

istället för här är det tystare. Inga småungar får vara här inne heller, för de är överallt och man

får inte bygga ifred någonstans. (Pojke 5 år)

-Sen vill jag ha tillbaka vårt snickarrum (Pojke 5 år).

Ett annat barn sa att han ville ha en polismotorcykel ute på gården att leka med eller en lekbåt

med stor motor på. En flicka berättade att hon ville ha en prinsessbåt ute på gården. Det går

inte alltid att uppfylla barnens önskningar ansåg en pedagog då några av barnen hade önskat

en riddarborg till förskolan. Däremot kunde de sy mantlar och flaggor till barnen.

En flicka tyckte att de skulle ha en spidermanspegel och en prinsesspegel istället för den stora

fula som hänger i hallen. En pojke tyckte också att det var för trångt i byggrummet och att de

skulle få bygga i det stora lekrummet istället, men då sa en pojke att det går inte för där inne
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får småbarnen vara. Barnen får vara med och bestämma över vilka aktiviteter de vill vara med

i, men miljön är inte lätt att påverka anser pedagogerna. Barnen upplever inte att pedagogerna

tar reda på vad de vill göra men pedagogerna säger att de brukar fråga barnen.

När vi frågade en pojke om hur pedagogerna tog reda på hur barnen ville att det skulle se ut

på förskolan svarade en pojke argt,

– Men det gör de ju inte. (Pojke 5 år)

Barnen sa enhälligt nej när vi frågade om de hade fått vara med och bestämma över möbler

eller gardiner eller något sådant. Pedagogerna höll med om detta.

– Men vi fick välja vilken färg vi skulle måla våra påsktuppar igår (Flicka 5 år).

Enligt resultatet i vår undersökning anser inte barnen att de har något inflytande på miljön i

förskolorna. De säger också att pedagogerna inte frågar dem om hur de skulle vilja ha det på

förskolorna. De flesta barnen visste vad det innebar att rösta

-Jag har röstat en gång i melodifestivalen (Pojke 4 år).

Då sa en flicka att det hade hon också gjort. Pedagogerna var tveksamma till att de hade röstat

på något i förskolan. När det gäller demokrati på förskolan så menar pedagogerna att de inte

pratar så mycket om demokrati men att de ”gör demokrati” och med det menar de att de

arbetar demokratiskt genom att barnen får turas om att välja saga på vilan och de får välja

vilken aktivitet de vill vara med på. Barnen var överens om att de inte tidigare hade hört ordet

demokrati.
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 6. DISKUSSION

I metoddiskussionen diskuterar vi vilken metod vi använt för att komma fram till resultatet.

Vi jämför fördelar och nackdelar mellan olika metodhjälpmedel. Vi har utgått från litteratur

som förklarar hur intervjuer går till och hur pedagoger kan använda det samt hur de hjälpte

oss att nå resultatet. I resultatdiskussionen jämför vi svaren vi fick från förskolorna med

litteraturen. Våra egna tankar och åsikter om resultatet kommer åskådliggöras i detta avsnitt. I

de didaktiska konsekvenserna förklarar vi hur vi som pedagoger kommer att arbeta med detta

i framtiden. Sist i diskussionsavsnittet finns det förslag till fortsatt forskning inom vårt ämne.

 6.1. Metoddiskussion

Halldén (2003, s. 2-23) skriver att forskaren inte kan förstå barns perspektiv helt, det är en

tolkning som forskaren gör utifrån erfarenheter, barnens berättelser och händelser. Vi har

tolkat barnens perspektiv när vi intervjuade, det barnen sa antecknade vi och genom detta

kom vi fram till vårt resultat.

Vi tror och anser att intervjuer i detta fall var en bra metod för vår undersökning eftersom vi

ville veta vilken uppfattning barnen och pedagogerna hade om barnens inflytande. Det

resultat vi fick fram stämde väl överens med tidigare forskning. Lökken och Söbstad (1995, s.

13-15) skriver att intervju är en viktig metod för pedagoger, genom att intervjua barnen får vi

en inblick i barnens värld och därigenom kan vi fördjupa oss i deras tankar. Frågar vi inte

barnen kan vi inte veta vad de tycker.

Denscombe (2009, s. 236-237) ser fördelar med att intervjua barn i grupp, han menar att det

medför större tillförlitlighet när de får ta del av varandras tankar. Detta var också något som

vi själva tänkte på då vi bestämde oss för att intervjua barnen i grupp. Vi tänkte även på att vi

ville att de skulle känna sig trygga med varandra, hade vi intervjuat barnen var för sig tror vi

att de hade känt det mer som ett förhör. Det märktes att barnen inte var vana vid att svara på

frågor, vi fick ställa frågorna flera gånger och ibland formulera om så att de skulle förstå. Vi

ville att det skulle vara mer som en diskussion mellan barnen så att det skulle bli som ett

vanligt samtal för att det skulle vara så naturligt som möjligt. Det var också den uppfattningen

vi fick av själva intervjutillfället att de var frispråkiga och tyckte att det var roligt. Några ville

att vi skulle fråga mer.
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Eftersom det inte handlar om mätbara resultat eller siffror har vi konstaterat att det är en

kvalitativ studie. Vårt mål var inte att få fram något mätbart. Vi ville få en förståelse för

barnens uppfattning om sitt inflytande. Doverborg och Pramling (1995, s. 12) skriver att man

ska tänka på gruppdynamiken och olika mekanismer som sker i grupp, då är det viktigt att se

till att alla kommer till tals. Något som en av oss upplevde i en grupp var att pojkarna pratade

hela tiden, då fick pojkarna gå ut lite innan flickorna så att de också fick tillfälle att framföra

sina åsikter. Det är viktigt att vi som intervjuar ser till att alla kommer till tals och får säga sin

mening. Vi bestämde från början att vi skulle ha med alla barn som var 3-5 år och efter att vi

fått in medgivande från alla föräldrar kunde vi börja med intervjuerna. Innan vi intervjuade

barnen och pedagogerna på förskolorna utsåg vi några försökspersoner vilket resulterade i att

vi blev nöjda med intervjufrågorna. Proceduren gick enligt planerna och vi genomförde våra

intervjuer utan bandspelare, för att få fokus på frågorna istället för på bandspelaren. Av

erfarenhet vet vi att barnen skulle bli väldigt intresserade av bandspelaren och vi tror att den

skulle ta för stort fokus.

När vi gjorde vår sammanställning av svaren blev vi förvånade över hur lika de olika

förskolorna hade svarat, trots att de ligger långt ifrån varandra och i olika kommuner. Vi

tycker själva att tillförlitligheten är god och resultatet stämmer bra överens med tidigare

forskning och våra egna erfarenheter. Vi har tagit hänsyn till de etiska principerna, alla barn,

pedagoger och förskolor är avidentifierade i vårt arbete.

 6.2. Resultatdiskussion

 6.2.1. Miljö i förskolan

Inomhusmiljön ska enligt Socialstyrelsen (1990, s. 39-43) vara rymlig och tillgänglig för alla,

rik på upplevelser och vara säker. Varje barn på förskolan ska ha en inomhusyta på 8-10

kvadratmeter och rekommendationen är cirka 15 barn på varje avdelning. När vi läser det och

jämför med förhållandet på de förskolorna som vi varit på så förstår vi att verksamheten inte

kan fungera som det är tänkt. Det är 22 barn och 4 pedagoger på varje avdelning som ska

trängas på 45-50 kvadratmeter. Vi anser att pedagogerna med hjälp av barnen kan skapa en

bättre och roligare miljö genom att låta barnen ha inflytande på verksamheten. Barnen är

fyllda med fantasi och kreativitet som pedagogerna kan ta del av.  Som Dewey (1994, s. 81)
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hävdade att pedagogerna kan skapa en god livskvalitet genom barnens inflytande på miljön.

Det anser vi är bra samarbete mellan pedagogerna och barnen, att de tillsammans skapar en

god livsmiljö. På förskolorna där vi gjorde undersökningarna var det trångt och många barn

på avdelningar. Även om pedagogerna gör så gott de kan och med god vilja förstår vi att det

inte fungerar som det är tänkt och som socialstyrelsen föreskriver. Som väl är verkar det inte

som att barnen är särskilt besvärade av detta. De är inte medvetna om något annat då de är

vana vid situationen, det är deras vardag och verklighet. Trots att några av de äldre pojkarna

har uttryckt att de inte har tillräckligt stor plats att bygga på och att en flicka tycker att de ska

ha fler toaletter så verkar de ändå finna sig i situationen. Vi undrar, har de något val?

Svensson (1991, s. 25-32) skriver att om barn skulle få vara med och bestämma skulle miljön

inte se så mycket annorlunda ut. I resultaten kom vi fram till att barn hade många önskningar

och ideér på hur de ville att miljön skulle se ut. Genom det kan vi förstå att barnen skulle göra

miljön lite annorlunda, men ändå välja många av de saker som även pedagoger väljer till

barnen. Vi tror inte att pedagoger på förskolan kan veta vad barnen vill ha när de inte frågar

barnen.

En pedagog som vi intervjuade menade att man inte alltid kan uppfylla barnens önskningar

men man kan göra det bästa av situationen. Exempelvis i resultatet när barnen fick mantlar

och flaggor men ingen riddarborg, då uppfylldes barnens önskningar till en viss del. Även

Barnombudsmannen (2007, s. 112) skriver om att pedagoger inte alltid kan veta vad barnen

vill. Vygotskij skriver också om att han genom sin teori lyfter skolan, den ska bli demokratisk

och eleverna ska bli involverade (Vygotskij, 1999, s. 19-26). Vi anser att pedagogerna borde

ta efter barnens önskningar mer. Barnen kan få vara med och köpa in saker till förskolan och

genom att vi frågar barnen vad de vill, blir de involverade.

När det gäller utomhusmiljön finns det ganska mycket material även om det är gammalt och

slitet. Både barnen och pedagogerna är överens om att utevistelse är bäst för alla. Det tror vi

beror på trängseln inomhus men också på det Davidsson (2008, s. 44-57) skriver om, att

barnen inte vill känna sig övervakade hela tiden och ute har barnen makt över sina egna val

där pedagogerna finns runt omkring, en trygghet om något skulle hända. Det här tycker vi

beskriver utevistelsen på ett bra sätt och det är så vi också upplever det. När det gäller
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toaletterna så förstår vi att två toaletter på cirka 16 barn blir trångt och att det kan ta lång tid

innan alla kommer ut.

Enligt Socialstyrelsen (1990, s. 23) måste miljön vara utformad så att pedagogerna kan arbeta

pedagogiskt. Lokaler och miljö ska vara ett stöd för pedagogerna och för barnens inlärning

och utveckling. Vi måste tänka på att barnet ska växa in i en miljö som hela tiden förändras.

Miljön har ett stort inflytande på barnet och de läser av hur det förväntas att de ska agera i

rummet. Människans kropp är en del av miljön skriver Vygotskij (1999, s. 19-26). Det krävs

att det finns utrymme för både mindre och större barngrupper samt för vila. Pedagogerna

menade att en bra miljö är en miljö som är stor. Det råder inga tvivel om det. Lokalerna inte

är lämpade för verksamheten, det är vi helt överens med pedagogerna om. Även om barnen

tycker att det är helt okej att klättra för att nå material, ser pedagoger direkt risker med det

och i nuläget finns det ingen bra lösning på det. Det är heller ingen bra lösning att de små

barnen får tag på saxar och tuschpennor om de inte kan använda dem på ett lämpligt sätt eller

rättare sagt om ingen pedagog är närvarande och kan visa hur de ska använda dem. Det är inte

bra att barnen klipper varandras hår eller i sina kläder, inte heller att de ritar på sig själva och

på väggar och golv med tuschpennor, vi förstår att föräldrar kan bli förargade över detta. Det

kanske skulle gå att lösa genom åldersindelade grupper och då kunde de anpassa

verksamheten bättre för barnen i de olika åldrarna. Vi vet att en del ser kritiskt på detta men

som läget är nu på dessa förskolor är det inte heller bra och det går alltid att prova sig fram.

Pedagogerna på förskolorna säger att i dagsläget finns inga planer på att ha åldersindelade

grupper.

 6.2.2. Inflytande i förskolan.
I läroplanen (Lpfö-98) står det att barnen ska ha möjlighet att säga vad de tycker och tänker,

de ska ha möjlighet att påverka, de ska vara med vid beslutsfattningar och delta i olika

samarbeten. Egidius (2003 s. 76-84) skriver att Vygotskij ansåg att samspelet mellan

samhälle och individ är viktig. Det tycker vi stämmer väl överens med vårt arbete. Vygotskij

menade också att språket var viktigt, det ger oss möjligheter till att säga vad vi vill. Vilket vi

kan koppla till att barnen ska få säga sina synpunkter. Egidius (2003, s. 66) påpekar att

Dewey menade att innan barnet kan börja samspela måste de hitta sin egen roll. ”Individen

blir individ först i gemenskapen” (Egidius, 2003, s. 66). Det är viktigt för barnet att de får
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hitta sin egen roll på förskolan för att kunna hjälpa till och för att kunna ha inverkan. Barnet

måste först veta själv vad de vill innan de kan säga det högt anser vi.

Förskolan ska se till att barnen får inflytande i verksamheten. Detta stämmer inte så bra

överens med hur barnen upplever sitt inflytande på förskolorna som vi undersökte. Barnen

tyckte att de skulle få vara med och bestämma om allt. Pedagogerna däremot tyckte att de

kunde få vara med och bestämma om en del saker men att ålder och mognad ska påverkar i

vilken utsträckning. När vi frågade barnen om de hade fått vara med och bestämma om något

kunde de inte komma på något ur förskolans vardag men att de fått bestämma om olika saker

i hemmet. Barnen upplevde inte att pedagogerna frågade dem om hur de ville ha det i

förskolan enligt vår undersökning. Detta tror vi inte är ett medvetet val av pedagogerna utan

att de helt enkelt inte har tänkt på det. Med många barn på liten yta kan det bli ganska rörigt

och hög ljudnivå. Dewey (1980, s. 15) ansåg att barnen måste få vara med och göra för att

lära sig. Som Dewey (1980, s. 40-41) förespråkar så är det viktigt att barnen får använda alla

sina sinnen, detta för att kunna lära sig att ha inverkan i förskolan. Vi vet genom tidigare

erfarenheter att barn måste få använda sinnen för att kunna lära sig, de måste få känna, se och

smaka.

Det står i Lpfö-98 att barnens intresse och behov skall ligga till grund för förskolans

verksamhet. Då måste man fråga barnen om deras intressen och behov enligt vår uppfattning.

Vi måste tänka på att barnet ska växa in i en miljö som hela tiden förändras. Miljön har ett

stort inflytande på barnet. Människans kropp är en del av miljön (Vygotskij, 1999).  Det här

beskriver också hur viktig miljön är för barnens lärande och att det handlar om hur vi lärare

organiserar miljön för önskat lärande. Vi anser att det är viktigt att barnen är delaktiga i

verksamheten. Orlenius (2001, s. 188) skriver att vi ska möta barnen som en människa och

inte som en sak. Han menar att alla människor har samma värde. Vi är födda fria men är

ansvariga för vårt liv. Vi ska respektera varandras viljor och åsikter. Desto mindre barn vi

jobbar med desto mer konkreta måste vi vara i vårt handlande för att de ska märka skillnad

mellan rätt och fel samt känna att de blir lyssnade på, enligt vår uppfattning.

I de olika styrdokumenten står det hur viktigt det är med barns inflytande och

medbestämmande för att barnen ska lära sig vad demokrati är. Ändå upplever inte barnen att

de får vara med och bestämma, pedagogerna säger också att barnen inte är med och
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bestämmer så mycket men de väljer aktiviteter, sagor samt färg och material ibland. Vi

kopplar vårt arbete till Dewey som förespråkar kopplingen mellan teori och praktik. Det

grundar sig i Deweys tredje grundpelare om delaktighet. ”Utan praktik blir teorin obegriplig,

utan teorin förstår man inte det praktiska” (Egidius, 2003, s. 65). Vi anser att vi genom

handling måste visa barnen att vi lyssnar och agerar utefter deras behov och idéer om miljön.

När pedagoger arbetar med yngre barn är det viktig att de visar på ett konkret sätt att de

lyssnar på deras idéer och visar dem att de har inflytande genom att tillsammans med barnen

verkställa deras idéer.

Meningarna går isär mellan styrdokumenten och med hur det faktiskt är i förskolorna som vi

gjort våra undersökningar på. Varför det är så kan vi endast spekulera i, men en sak kan vara

att pedagogerna själva inte har stora möjligheter att påverka och då blir det heller inte det som

kommer i fokus när det gäller barnen och deras inflytande. Egidius (2003, s. 66) skriver att

Deweys teori bygger på att individen måste lära känna sin egen roll i samarbetet med andra.

Lärande och identitetsskapande är exempel på aktivitet tillsammans med andra. Alla insatser i

en grupp betyder mycket för att nå uppsatta mål. ”Individen blir individ först i gemenskapen”

(Dewey, 1980, s. 15). Detta handlar också enligt vår tolkning om att barnen måste känna sig

viktiga och som en viktig länk i gemenskapen, där vi tillsammans skapar en miljö där alla är

delaktiga på något sätt. Uttrycket learning by doing återspeglar i sin förenkling en syn på

människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan

(Dewey, 1980, s. 15).

Det är viktigt att vuxna respekterar varandra för att visa barnen hur man gör för att alla ska få

säga sin mening. Skolkomitén (1997, s. 29-30) fastställer i en studie om barnens inflytande att

barn inte känner sig sedda eller hörda i skolan. De menar att detta är brist på inflytande.

Skolkomitén (1997, s. 29-30) skriver också att elever på gymnasiet anser sig ha minst

inflytande. Enligt vår forskning stämmer detta att barn har väldigt lite inflytande.

Pedagogerna som medverkade i vår intervju ansåg att inflytande var något som skulle växa

med ålder och mognad, men så är det inte enligt vår tolkning. Det ser vi som ett stort problem

och ett hot mot demokratin som vårt samhälle bygger på.

Pedagogerna tycker ändå att de utövar inflytande när barnen får bestämma sagan på vilan, de

får bestämma själva vilken aktivitet de ska ägna sig åt. I läroplanen står det att förskolan ska
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lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Pedagogerna menar att de inte

använder ordet demokrati men de menar att de ändå gör demokrati genom att de arbetar på ett

demokratiskt sätt enligt dem själva. Barnen som vi intervjuade visste inte heller vad

demokrati var.

Klerfelt (2002, s.53) menar att en intressant distinktion kan göras mellan barnens rätt och

barnens behov. Det blir då ett problem eftersom pedagogerna ofta har en föreställning om vad

som är bäst för barnen och att pedagogerna då i sin professionalitet har ett tolkningsföreträde

före både barn och föräldrar om vad som är bra för barnen i verksamheten. Detta är en

intressant aspekt som nog har större betydelse än vad vi vill erkänna. Det ligger en sanning i

detta och att pedagoger ibland utan att tänka på det gör en bedömning om vad som är bäst för

barnen utan att fråga vad barnen tycker. Nu menar inte vi att pedagoger handlar utan att

tänka, det är mer fråga om en djupt rotad vana om att alltid värna om barnen och i sin välvilja

handla utan att fråga barnen.

”Barnens berättelser visar att de behöver få vara ifred utan att de vuxna har insyn i allt de gör

och slippa lärarnas övervakande blickar. Det ger barnen möjligheter att bestämma och ha

inflytande över rummet och det de gör” (Davidsson, 2008, s. 44-57).  Detta tycker vi att de

äldre barnen berättar på ett bra sätt i vår undersökning då de gång på gång framhåller att de

vill vara ifred från de mindre barnen och därigenom också från pedagogerna eftersom

pedagogerna ofta är där de mindre barnen är. Delaktighet och inflytande är en demokratisk

rättighet för barn och att barnen tillägnar sig demokratiskt förhållningssätt genom konkreta

upplevelser i vardagen. Därför är det av största vikt att barnens röster blir hörda (Davidsson,

2008, s. 120). Detta är något som vi vill belysa och lyfta fram då vi ser att barnen inte har det

inflytande som de har rätt till och som de önskar.

 

 6.3. Didaktiska konsekvenser

Styrdokumenten tar upp vikten av att låta barnen ha inflytande över sin miljö och sin

verksamhet. Det står också att förskolan ska lägga grunden för att barnen ska lära sig vad

demokrati är. Svensson (1991, s.25-32) skriver att barn bör få vara med och bestämma så vi

kan visa dem vad demokrati är och så att de känner sig viktiga. I vår undersökning visste inte

barnen vad demokrati var. Enligt både pedagogerna och barnen så pratade de heller inte om
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demokrati. Men en pedagog menade ändå att de arbetade på ett demokratiskt sätt även om de

inte pratade om det och uttryckte det i demokratiska termer som inflytande och delaktighet.

Hur ska de då veta att de arbetar demokratiskt om man inte sätter ord på det?

Det är viktigt att vi sätter ord på begrepp för att barnen ska kunna lära sig vad det betyder och

innebär. Konsekvenserna av detta är att det spelar ingen roll hur de jobbar om de inte sätter

ord på det de gör. Förskolan skall vara rymlig, tillgänglig för alla, rik på upplevelser och den

ska vara säker. De Jong (1999, s. 1-2) skriver om hur viktigt det är att planera byggnaden för

verksamheten. Davidsson (2008, s. 38) anser att rummets utformande har betydelse för hur

barnen agerar i rummet. Pedagogerna som medverkade i vår undersökning poängterade flera

gånger att lokalerna inte var lämpade för verksamheten. Detta framkom även i barnens

intervjusvar och vi håller helt med om det. Om vi pedagoger inte lyssnar mer på barnen och

deras synpunkter får detta konsekvenser för inlärningsprocessen.

Resultatet av vår undersökning var att det var trångt, inte tillgänglig för alla, miljön var inte

rik på upplevelser och inte heller säker. Både barn och pedagoger uttalade istället att det var

trångt, barnen upplevde inte att de hade någon plats som var lämplig för att bygga lego på.

Pedagogerna sa vid flera tillfällen att lokalerna inte var lämpade för verksamheten. Enligt

egna erfarenheter var det väldigt trångt och vi förstår barnens dilemma när det gäller lämplig

byggplats. Detta får konsekvenser för barnens lärande. När vi frågade barnen i vår

undersökning om pedagogerna brukade fråga dem om olika saker när det gällde miljön och

verksamheten svarade de nej.. Pedagogerna svarade också att de nog inte frågar så mycket om

vad barnen har för idéer om miljön men att de frågar om andra saker som barnen kan få välja

på. För att visa barnen att de har inflytande måste man göra det på ett konkret och tydligt sätt

ju mindre barnen är för att de ska förstå att vi lyssnar på dem och att vi faktiskt verkställer

deras idéer.

Alla dessa stycken ovan handlar om hur viktigt det är med inflytande för barnen och hur

viktigt det är för att de ska känna sig sedda och hörda och känna sig viktiga. Men det handlar

också om att det visar sig att barnen inte har så stort inflytande i skolan och förskolan. Det

gjorde även vår undersökning. Vad får då detta för konsekvenser? Om vi inte tar reda på hur

barnen vill ha det kan vi heller inte tillgodose deras behov. De vet själva bäst vad de behöver

och vad de vill kunna göra. Den rätten kan vi inte ta ifrån dem genom att vi tror vi vet bäst
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vad barnen behöver, detta är vår uppfattning. Om forskningen utgår ifrån vad pedagogerna

anser om inflytande och inte frågar barnen, så säger det en del om vilket litet inflytande

barnen har.

När vi nu har skrivit om barnens inverkan kommer vi i vårat framtida yrke att göra barnen

delaktiga. Vi har insett hur viktigt det är att låta barnen få vara med och bestämma. Vi anser

att det är lättare att låta barnen vara med när vi ska till exempel köpa in nya saker, det blir

enklare och roligare om vi gör de tillsammans. Barnen kommer få ha tillgång till mer

inflytande nu när vi sett hur viktigt det är. Att sätta ord på saker är viktigt och det är inte en

självklarhet för barnen som de är för oss. Vi måste hjälpa barnen in i ett demokratiskt

samhälle.

På de förskolor som vi undersökte pratade personalen inte med barnen om demokrati.

Troligtvis jobbar de med demokrati utan att lyfta fram det för barnen. Om de ska lära sig vad

demokrati är bör vi lyssna på vad barnen tycker och tänker och vi måste verkställa deras idéer

så att de konkret ser att de blir lyssnade på. Risken med att inte göra det är att barnen växer

upp i vårt samhälle utan att känna till hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Hur ska de då

kunna bli samhälleliga medborgare som det står i läroplanen? Detta vill vi belysa och lyfta

och vi kommer att arbeta med barns inflytande i de förskolor eller skolor som vi kommer att

vara verksamma i. Vi hoppas att med vår undersökning kunna delge detta till andra

verksamma i skola och förskola för att vi ska kunna öka barnens inflytande igen och kunna

leda barnen till att bli samhälleliga medborgare. I vårt yrke kommer vi att arbeta med

demokrati och lyfta det så barnen får en inblick i vad det betyder. Barnen ska även få en insikt

i hur man handlar demokratiskt och de ska få höra ordet demokrati.

I denna uppsats måste vi tänka på att det som barnen svarar inte alltid är helt sant. Det kan

ibland få vara med och bestämma om mycket utan att de själva tänker på att de då fått vara

med och bestämma. Vi förstår att pedagoger inte alltid kan följa barnen och deras idéer och

tankar. Många gånger så måste vi samarbeta för det går inte att ett barn vill gå till ängen, ett

annat barn vill gå till fotbollsplanen och den tredje vill gå till sjön. Vi måste då ta en sak åt

gången och gå till sjön ena dagen och ängen den andra dagen. Barnen kan inte alltid få göra

som de vill och vara med och bestämma. Barnen vill olika saker och vi måste samarbeta för

att allt ska kunna fungera.
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 6.4. Förslag till fortsatt forskning

Vi vill lyfta barnens inflytande och vi vill att fler ska bli medvetna om att barnens inflytande

har minskat de senaste åren. Är det verkligen så eller är det så att vi idag är mer sensibla i den

frågan. Om det verkligen skulle visa sig, så skulle det vara intressant att undersöka vad det

beror på. En annan sak som skulle vara roligt att fortsätta undersöka är om det finns

kopplingar mellan mindre inflytande och förstörelse i våra skolor eller kopplingar mellan

mindre inflytande och sämre psykisk hälsa. Undersökningen har varit väldigt intressant att

genomföra och vi hoppas att den kan ligga till grund för fortsatt forskning. Det skulle även

vara spännande att undersöka om upprepade sparkrav i förskolan har bidragit till barnens

minskade inflytande.
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 8. BILAGOR
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 8.1. Bilaga 1

Brev till Föräldrarna

XXXX/ XXXX 2009-

02-12

Hej!

Vi läser till lärare i förskola och de yngre skolåren

på Borås Högskola.

Vi vill informera om vårt examensarbete som kommer att

handlaom barnens inverkan på miljön i förskolan, både

utomhus och innom hus.

Vi kommer att intervjua både barn och personal.

Vår undersökning kommer att redovisas i en C –uppsats,

som kommer att finnas tillgänglig på Borås Högskolas

hemsida för uppsatser och vi kommer att meddela om

adressen dit senare.

Vårt arbete kommer att följa de forsknings etniska

principerna som bland annat innebär att namn varken på

barn eller förskola kommer att omnämnas, utan alla

eventuella namn kommer att vara fingerade. Barnen

kommer att intervjuas i grupper och det blir mer som

ett samtal där vi pratar om miljön ute och inne. Så vi

kommer inte att sitta med var och en och ställa

frågor. Om ni har några frågor eller synpunkter får ni

gärna ringa oss eller bara fråga oss när vi möts här

på förskolan.

Med vänliga hälsningar

Linda Claesson  mob.xxx xxxxxxx

Lotta Svedberg  mob.xxx xxxxxxx
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 8.2. Bilaga 2

Intervjufrågor

Barnen:

1. Vad tycker ni om miljön i förskolan?

2. Kan ni själva komma åt de saker som ni behöver?

3. Tycker ni att barn ska få vara med och bestämma om olika saker i förskolan? T.ex.

Hur det ser ut här inne och ute på gården, vad ska det finnas för saker?  Berätta.

4. Har ni fått hjälpa till att bestämma om något här i förskolan någon gång?  Berätta.

5. Vad skulle ni vilja hjälpa till att bestämma om? Berätta.

6. Brukar era lärare fråga er om vad ni tycker om färger och möbler och var olika saker

ska stå?  Berätta.

7. Hur brukar lärarna ta reda på vad ni vill? Berätta.

8. Vet ni vad rösta är för något? Har ni fått rösta om något någon gång? Berätta.

Lärarna:

1. Vad anser ni om miljön i förskolan? Berätta.

2. Når barnen själva de saker de vill ha?  Berätta.

3. Tycker ni att barnen ska få vara med och bestämma om olika saker i förskolan? T.ex.

Hur det ser ur inne och ute på gården? Och vad det ska finnas för saker?  Berätta.

4. Har barnen fått vara med och bestämma om något här på förskolan?  Berätta.

5. Vad tycker ni att barnen skulle kunna vara med och bestämma om?  Berätta.

6. Hur tar ni reda på vad barnen vill och behöver?  Berätta.

7. Pratar ni om demokrati i förskolan?  Berätta.

8. Får barnen rösta om olika saker i förskolan?  Berätta.


