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Förord 
Barns delaktighet i det fysiska rummet är ett utvecklingsprojekt inom Svenska OMEP.  

OMEP är en världsorganisation i 60 länder till stöd för förskolebarns rätt till lek och 

utbildning. OMEP är de första bokstäverna i på franska Organisation Mondiale pour 

l´Éducation Préscolaire och bildades 1948 i Mellaneuropa, för att främja villkoren för barn i 

åldrarna 0-8 år. Idag är det en frivilligorganisation med NGO status och rådgivande till 

UNESCO, UNICEF och Europarådet. I Sverige finns fyra kretsar med en nationell styrelse 

och dessa riktar all sin kraft till att sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige 

som i andra länder, sprida och initiera barn- och förskoleforskning samt skapa och bibehålla 

internationella kontakter och nätverk. 

Allmänna Arvsfonden inrättades 1928 när arvsrätten begränsades. Saknar avliden nära 

släktingar och inget testamente finns, tillfaller den avlidnes medel arvsfonden. Ideella 

organisationer som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning kan få 

stöd ur fonden för främst nyskapande verksamhet. Satsningen Fördel Barn! pågår under 

2009-2012. Olika projekt skall under denna period utveckla modeller och metoder som 

främjar barns delaktighet och inflytande. Det är i detta sammanhang som OMEPs projekt 

bidrar med erfarenheter och nya insikter. Projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet har 

möjliggjorts genom att Svenska OMEP har erhållit finansieringsstöd av Allmänna Arvsfonden 

för åren 2007-2009.  

Ett stort och varmt tack riktas till alla – speciellt till de 533 barnen och deras föräldrar 

samt de 133 pedagogerna på förskolorna som deltagit. Utan er nyfikenhet på omvärlden och 

vilja till professionell utveckling hade inte detta projekt kunnat genomföras!  

Projektledarna Madelene Edlund, Sonja Sheridan, Manja Teimouri och Eva Ärlemalm-

Hagsér har tillsammans med OMEPs kretsstyrelser i Norrland, Göteborg och Stockholm drivit 

och rapporterat delprojekten. Skånekretsen genom Akki Eklundh, Marjanna de Jong och 

Kristian Lutz har bidragit med metaanalyser och stora insatser vid skrivandet av denna 

slutrapport.  Björn Smedberg i Stockholmskretsen har tagit fram en DVD om projektet. 

Allmänna Barnhuset gav i slutskedet en uppskattad arbetsmöjlighet på Sätra Bruks Herrgård. 

Tusen tack för alla insatser! 

 

Stockholm och Göteborg i oktober 2009 

Ingrid Engdahl   Ingrid Pramling Samuelsson 

Ordförande i Svenska OMEP                                        OMEPs världsordförande  
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Kartor till förskolornas presentationer är gjorda av Mania Teimouri 
 
Till projektrapporten finns en DVD framtagen av Björn Smedberg 
 
Fotografer till rapportens bildmaterial är: 
Madelene Edlund (3.2:12, 3.2:13, 3.2:14, 4.1:1, 4.1:2, 4.4:7, 4.4:8) 
Mania Teimouri (3.2:1, 3.2:2, 3.2:3, 3.3:1b, 4.1:6, 4.2:1) 
Marjanna de Jong (3.3:1a och c) 
Elin Hansson (4.4:1) 
Lena Edlund (5.6:1) 

Fotografierna från Stockholmprojektet är tagna av pedagogerna på förskolorna 
(3.2:4, 3.2:5, 3.2:6, 3.2:7, 3.2:8, 3.2:9, 3.2:10, 3.2:11) 
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Sammanfattning av projektet 
Sammanfattningen utgår från den redovisningsmall som föreslås av Allmänna arvsfonden för 
slutredovisningar av projekt. De frågor som behandlas i rapporten kommer kortfattat att 
summeras. Vissa hänvisningar görs till textavsnitt i rapporten som behandlar vissa frågor mer 
utförligt.  

Bakgrund 
Barns rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade på betonas i många sammanhang. Det är 
framlyft i dokument som FN:s konvention om barnets rättigheter, i svenska läroplaner och 
styrdokument samt i forskning. Delaktighet och inflytande för förskolebarnen innebär både en 
demokratisk rättighet samtidigt som det är en pedagogisk utgångspunkt. Det första innebär att 
barnet har rätt att få vara med i beslutsprocesser, påverka och förhandla med andra barn och 
vuxna, bli respekterad och respektera olika uppfattningar; dvs. att delta i ömsesidiga processer 
på lika villkor. Den pedagogiska dimensionen ger barnet en rättighet att bli delaktig i och ha 
inflytande över sitt eget lärande. Detta innebär för pedagogerna en utmaning att erbjuda 
lärandesituationer som utgår från det sätt barn betraktar, tänker om och förstår sin omvärld.  

En stark strävan finns att i förskolan fånga barns perspektiv. Forskning har emellertid visat 
behov att utveckla såväl kunskap som ”verktyg” för att via olika dokumentationer få mer 
systematisk kunskap om barns synsätt och att utveckla analyserna så att det ger barn ökade 
möjlighet att påverka såväl den egna lärandeprocessen som den pedagogiska miljön. Vi 
hänvisar till vidare läsning i avsnitten 2.1-2.5 i rapporten. 

Syftet 

Syftet med projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet är att utveckla kunskap om barns 
delaktighet och inflytande i förskolans fysiska uterum. Att tillsammans med pedagoger och 
barn i åldern 1-6 år studera olika strategier för barns delaktighet och att utveckla metoder för 
att öka barns delaktighet och inflytande i det fysiska rummet.  

Projektet har utvecklats olika i de tre delprojekten (Göteborg, Stockholm och Umeå). 
Projektets utgångspunkt i aktionsforskning, där enskilda förskoleavdelningar har getts ett stort 
utrymme att forma sina egna projekt, har bidragit till en stor variation i fråga om ansatser och 
perspektiv. Även om det övergripande syftet är gemensamt i de tre delprojekten har 
aktiviteterna lokalt skiljt sig åt, dels genom varierande förutsättningar på förskolorna, dels 
genom att olika metoder och arbetssätt har använts. Olika fördjupningsfokus på demokrati 
och medbestämmande, genus, pedagogik, samarbete med planerare och förvaltare har också 
särskiljt de tre delprojekten. 

Samtidigt har det övergripande syftet att skapa förutsättningar för ökad delaktighet och vidgat 
inflytande för barnen funnits som en röd tråd genom de aktiviteter som initierats via projektet. 
De preciserade frågeställningarna i projektet finns i inledningskapitlet på sidan 14.  
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Genomförande – hur vi nått målen  

Aktionsforskning 
Valet att driva projektet inom ramen för aktionsforskning visade sig vara mycket lyckat. 
Möten mellan projektledning, som bidrar med syfte, frågeställningar och förslag till metoder 
att pröva, och pedagoger och barn, som står för det mesta av prövandet och genomförandet, 
leder till många kreativa och utmanande diskussioner. De föreläsningar som erbjudits har 
stimulerat till nytänkande för alla inblandade. Pedagogers möjlighet att inom projektets ram få 
pedagogisk handledning har också visat sig vara väsentlig för att mer bestående förändringar 
skall kunna utvecklas. En styrka med aktionsforskning är att handledaren kommer utifrån, 
men samtidigt har kompetens på det område som skall diskuteras, tolkas och analyseras. 
Balansen vid dessa diskussioner skapas genom att dokumentation med pedagogernas egna 
kommentarer används som utgångspunkter. Aktionsforskningsansatsen har stor 
utvecklingspotential som en samarbetsmodell mellan högskola och praktiker för 
professionens och förskolans utveckling. 

Värdefullt är också att ett helt arbetslag får förutsättningar att under en längre tid arbeta 
koncentrerat kring en gemensam frågeställning. På så vis skapas ett genuint ägande av 
utvecklingsprojektet på hela förskolan, vilket underlättar på tillämpnings- och 
genomförandenivå. En initierad och engagerad ledning förstärker arbetet. Om organisationen 
istället utgår från att representanter från olika förskoleavdelningar ska driva projektet, behövs 
effektiva informationskanaler, tid och möjlighet att förankra på respektive avdelning.  

Olika former av observationer 
Pedagogerna har prövat olika sätt att kartlägga den fysiska miljön och hur den används med 
hjälp av kartor, både med egenhändigt och av arkitekt ritade kartor. De vuxna har använt 
optiska tekniker – film och foto – och kombinerat dessa metoder med vandringsrundor 
tillsammans med barnen i deras fysiska miljö. Barn i olika förskolor har också prövat dessa 
metoder, med resultatet att fler perspektiv och uppslag kommit fram. Genom planerade 
barnsamtal har barnen, med ord, kropp och i handling, berättat om gården och sina lekar, sina 
favoritplatser och om ställen de sällan besöker, samt hur de ser på vem som bestämmer. 
Barnen har också genom estetiska uttrycksformer – teckningar, målningar, konstruktioner och 
formande i lera – gestaltat sina tankar och önskningar angående utemiljön i förskolan. 

Syftet att öka barns delaktighet och inflytande på den fysiska miljön har uppnåtts i hög grad 
både med hjälp av ovanstående metoder men också genom att pedagogerna med ökad 
reflektion har förändrat sin barnsyn, sitt pedagogiska förhållningssätt och sitt arbetssätt. Att 
hitta former för barns delaktighet i processer där deras medverkan normalt sätt är begränsad, 
kräver arbete och kreativa lösningar och barns deltagande tar tid. Det har varit en fördel att 
projektet pågått under två år, då flera processer mellan projektledare, handledare, pedagoger 
och barn har initierats, dokumenterats och diskuterats under handledning. 

Det har också varit viktigt i projektet att öka pedagogernas samverkan med andra aktörer. De 
rikliga dokumentationerna liksom barns aktiva medverkan och med möjlighet att själva 
framföra sina åsikter har visat sig vara bra utgångspunkter även för kontakter utanför 
förskolorna. Dessa kontakter bidrar till barns ökade inflytande gentemot exempelvis planerare 
och förvaltare, vars kunskaper om barns sätt att uppleva sin utemiljö därigenom ökar. 

Forum för reflektion och diskussion 
Pedagogerna har i projektet förtjänstfullt utmanat sitt eget synsätt och arbetssätt genom att de 
under många olika reflektionsformer utvecklat strategier för att stödja barns delaktighet och 



 10

inflytande. De har därmed utmanat sitt eget barnperspektiv. Reflektionsformer som erbjudits 
har främst varit fokusgrupper och handledning inom och mellan olika förskolor. I 
fokusgrupperna har projektledningen kunnat initiera och fördjupa projektets frågeställningar. 
Olika former av handledning har också varit bärande inslag i delprojekten. Handledarna ingår 
i projektledningen, de leder och dokumenterar samtalen, där utgångspunkterna hämtas från 
pedagogernas observationer och dokumentationer i förskolan. Eget skrivande i dagböcker, 
kommentarer till dokumentationsprotokoll samt föreläsningar har också varit viktiga forum 
för diskussion och reflektion.  

Metoder som använder stimulated recall har visat sig vara värdefulla. De ger pedagogerna 
såväl nya kunskaper samtidigt som barns perspektiv får större utrymme. En öppen kreativ 
kombination av projektets olika metoder har prövats framgångsrikt. Att barn ges utrymme att 
vara med om att utveckla metoden samtidigt som de är aktiva aktörer, bidrar till att barns 
röster och barns perspektiv blir starkare. Den utförliga beskrivningen av metoderna, och 
erfarenheterna som vunnits med dessa, kan förhoppningsvis fungera som inspiration för 
verksamma pedagoger (kap 4). 

Den mer medvetna reflektionen har handlat om delaktighet och inflytandets faktiska innebörd 
för förskolebarn, om det pedagogiska synsättet på utemiljöns funktion, och om regelsättning. 
Speciellt ifrågasattes tendensen att initialt ofta säga nej till barns initiativ när tiden, rutiner 
eller andra skäl talar emot en aktivitet. Sist men inte minst har det handlat om att under två års 
tid aktivt försöka vidareutveckla och förändra ett väl invant barnperspektiv (för barnens bästa) 
till förmån för barns perspektiv (fånga barnens tankar och förslag). 

Projektorganisationen 
Svenska OMEPs styrelse har utgjort den övergripande ledningen för projektet. Fyra 
projektledare har utsetts och OMEP- kretsarna har utgjort lokala ledningsgrupper, i ett fall har 
kommunen varit en stark medaktör. Delprojektens spridning över landet har inneburit 
logistiska begränsningar för projektet. Personliga möten mellan projektledarna har visat sig 
vara nödvändiga både kring projektets utgångspunkter och under resans gång för att samordna 
projektledarnas initiativ i förhållande till förskolorna och för att diskutera erfarenheter från 
delprojekten.  Samordningen har tidvis varit en tidskrävande läroprocess på 
projektledningsnivå. 

Redan första året skapades en gemensam internetbaserad plattform, med hjälp av Malmö 
högskola, för samordning och diskussioner inom projektet. Där finns även möjlighet att lägga 
in observationer och dokumentationer. I samband med OMEP- styrelsens avslutande 
diskussioner bestämdes även att en DVD skulle tas fram, som kompletterar och illustrerar den 
skriftliga redovisningen. 

En erfarenhet från projektets genomförande är att omfattande aktionsforskningsprojekt över 
längre tid behöver en tydlig gemensam start. I arbetets slutfas kan vi se att de olika 
delprojekten kompletterar varandra och bidrar med olika starka erfarenheter. De lyfter också 
olika nya frågor och möjligheter för utvecklingsarbetet, som därmed kommer att fortsätta en 
lång tid framöver.  

Resultat  

Målgruppen 
Målgruppen för projektet har varit de som varit direkt involverade i projektets genomförande, 
133 pedagoger och de 533 barn på förskolorna. Barnen som ingår i studien kommer från en 
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skiftande socioekonomisk bakgrund. Pedagogerna utgörs av en stor majoritet kvinnor, vilket 
avspeglar professionens normala sammansättning. Kontinuiteten bland de medverkande har 
varit mycket hög.  

Ansatsen med aktionsforskning i projektet innebär en stor fördel genom att målgruppen själv 
(pedagogerna och barnen) får stort inflytande över processen. Särskilt tydligt gäller det för 
barnen, som blivit delaktiga mer än vanligt i utvecklings- eller forskningsprojekt. 

Föräldrarnas roll gentemot projektet är också något som behöver reflekteras kring. 
Information och samtycke för barnens deltagande men också ”tillstånd” från barnen själva har 
tagits tydlig hänsyn till inom projektet. Detta är en central etisk fråga, särskilt med tanke på 
projektets fokus på barn rättighet att bli lyssnade på. Det har också funnits åtskilliga exempel 
på att föräldrar fått en kontinuerlig information och inblick i projektets arbete. Samtidigt är 
återkopplingen av hela projektets resultat viktig, såväl till barnen och pedagogerna som till 
föräldrarna. 

Samarbete under och efter projektet 
Delprojektet i Umeå synliggör en styrka i det täta samarbetet och integreringen av 
delprojektet i hela kommunens förändringsarbete. Detta blev tydligt genom den publicitet och 
spridning projektet fick i regionen redan under genomförandefasen. I delprojektet har ramarna 
varit fördelaktiga och drivkraften stor. Detta har skapat en ”positiv spiral” som inte minst 
märks i kraften genom hela projekttiden. Projektet har satt tydliga spår och blir fortsatt 
kunskapskälla för framtida förändringar och satsningar på förskolan.  

Projektets erfarenheter är inskrivna i Umeå kommuns styrdokument för utformning av 
förskolornas utemiljöer (http://www.umea.se/funktionsprogram). 

Samma goda utvecklingskraft kan ses i medverkande förskolor i Stockholm där stort intresse 
för deltagande enheters projekterfarenheter visats från både ledning och kollegor, både inom 
kommun och i de företag, som driver de enskilda projektförskolorna. Nätverk med andra 
förskolor har utvecklats kring barns inflytande i den fysiska miljön och projektet tas även upp 
på pedagogiska möten inom kommunen. OMEPs Stockholmskrets har låtit projektets 
föreläsningar och seminarier till största delen vara öppna möten. Därmed har hundratals 
medlemmar, pedagoger och andra intresserade kommit att möta det pågående projektet. 

I Göteborg har Kulturförvaltningen, enheten för barn och ungdomskultur, genom arkitektur-
konsulenten och nätverket Kulf och Kulis stött och spridit kunskap om projektet. Samarbete 
har också inletts med ett lokalt förvaltningsorgan (Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg) 
där planering finns för fortsatt samarbete kring barns delaktighet i det fysiska rummet.  

Under projektets gång har en rad kreativa förändringar skett i förskolornas utemiljöer som 
delvis utgått från barnen förslag och inkluderat deras aktiva medverkan vid dessa 
förändringars genomförande.  

Flera ledamöter i OMEPs styrelser arbetar vid universitet och högskolor (Göteborgs 
universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Umeå 
universitet), vilka visat stort intresse för projektet och givit olika former av stöd under 
projektets gång.  

Spridning av resultatet 
Erfarenheterna hittills i projektet kommer att diskteras med barn och förskolepersonal på de 
deltagande förskolorna i samband med att projektrapporten och projekt- DVDn överlämnas.  
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Artiklar och konferensbidrag, såväl nationella som internationella, som redan publicerats och 
ägt rum har behandlats i avsnitt 3.1.2. 

Efter projekttidens utgång görs projektrapporten tillgänglig för alla på Svenska OMEPs 
hemsida. OMEPs kretsar planerar att erbjuda kommuner och andra huvudmän att anordna 
studiedagar för förskolepersonal kring barns delaktighet och lärande för hållbar utveckling. 
Inte minst projektets DVD kommer att bli ett värdefullt bidrag till att starta diskussioner om 
barns inflytande och delaktighet. Vi kommer även att skriva artiklar i OMEP – NYTT, svensk 
och internationell press om erfarenheterna.  

Projektet och dess resultat kommer att spridas till högskolor och universitetet, genom 
kontakter och olika former av befintliga nätverk. Eftersom barns delaktighet är ett strategiskt 
utvecklingsområde inom förskola och skola finns möjlighet att använda projektrapporten 
inom högskolornas ordinarie kursutbud. Det empiriska materialet är mycket omfattande och 
finns samlat vid Göteborgs universitet, enheten för barn- och ungdomsvetenskap. Det finns 
goda möjligheter för ytterligare fördjupning som kan resultera i nya projekt och flera 
vetenskapliga artiklar eller rapporter. Svenska OMEP kommer att presentera projektet vid 
lokala, regionala och nationella konferenser i OMEPs och andras regi. Projektet kommer att 
lyftas fram stort i samband med OMEPs världskongress i augusti 2010 i Göteborg, flera av de 
deltagande förskolorna planerar att delta. 

Målgruppens åsikter om projektet 
Pedagogerna har uttryckt en stor tillfredsställelse över sin medverkan. Aktionsforskningen ger 
möjlighet till att bygga vidare på erfarenheter och utmanar samtidigt med nya perspektiv. 
Innehållets karaktär och de metoder som de varit med om att pröva och utveckla anser de 
ligger i linje med de utvecklingsområden, som är högaktuella för förskolan (se avsnitt 3.2).  

Vid de erfarenhetskonferenser som anordnades under maj/juni 2009 med alla deltagande 
förskolor väcktes tankar om en utvidgning och fortsättning av projektet. Förskolepersonalen 
har särskilt tryckt på hur givande barnsamtalen och fokuseringen på att lära sig lyssna till 
barnen har varit. Det finns önskemål om att pröva dessa metoder vidare, både i samverkan 
med andra aktörer och i ett arbete som fokuserar lärande för hållbar utveckling. 

Projektets fortsättning 
Den fysiska utemiljön på förskolan är en faktor som ofta tas för given och därför 
problematiseras i liten utsträckning av pedagogerna. Utevistelse betraktas allmänt som en 
positiv tillgång för barnen och förskolan i Sverige har en lång tradition av att vistas i och nära 
naturen. Utvecklingspotentialen i projektets frågeställningar blev särskilt tydligt när fokus 
riktades mot användning och utformning av förskolegårdarna.  

Flera pedagoger i delprojekten bedömer att det går att nå längre vid fortsatt arbete framöver. 
Även om de extra möjligheterna till handledning och fokussamtal nu avslutas, är de metoder 
som utprövats tillgängliga i det fortsatta vardagsarbetet i förskolorna.  

Barns delaktighet i ett demokratiskt samspel för hållbart lärande kommer i den nära framtiden 
att bli en stor utmaning. Hela utbildningssystemet har i uppdrag att vrida sitt innehåll så att 
utbildningen bidrar till lärande för hållbar utveckling. Mot bakgrund av de goda 
erfarenheterna hittills söker Svenska OMEP därför medel för en fortsättning på projektet. 

Målgruppen för det fortsatta projektet är förskolebarn samt förskolepersonal. Vi kommer att 
vända oss till de barn som deltagit hittills i OMEPs projekt samt förskolepersonalen vid dessa 
förskolor samt ytterligare 5-10 förskolor för att få ett bredare urval av förskolor över landet. 
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Syftet med fortsättningsdelen av projektet är att sprida kunskap om de metoder som hittills 
utvecklats inom projektet och att med hjälp av barnintervjuer samla in kunskap om barns 
tankar, kommentarer och förståelse av frågor kring lärande för hållbar utveckling samt att 
samla in beskrivningar av förskolors arbete med barns delaktighet i projekt och temaarbeten 
med fokus på lärande för hållbar utveckling. En utförlig projektansökan har inlämnats separat 
till Allmänna arvsfonden i september 2009. 
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1 Inledning  
Projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet är ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt 
som genomförts på tio förskolor i sex kommuner (Göteborg, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Stockholm och Umeå). Projektet tar sin utgångspunkt i barns delaktighet i det fysiska rummet 
med syfte att bidra till att barns delaktighet och inflytande ökar i förskolan som en del i ett 
lärande för hållbar utveckling. 

Delaktighet är en förutsättning för att skapa demokratiska processer, som baseras på dialog 
och inflytande, genom konkreta språkliga och praktiska handlingar i vardagen. Den svenska 
förskolan kan i en internationell jämförelse anses vara tämligen unik. Den starka ställning 
institutionen har getts i relation till familjen kan från ett barnperspektiv sägas leda till en form 
av dubbel socialiseringsprocess. Barnet socialiseras både i familjen men också in i samhället 
via förskolan. Förskolans fostrande och demokratiska uppdrag är i ett historiskt prisma unikt. 
Idag finns barnens rätt att vara delaktiga och att ha inflytande som samhällsmedborgare 
inskrivna i både internationella och nationella dokument. FN:s Konvention om barnets 
rättigheter (ratificerad av Sverige 1990) betonar barns rätt till inflytande som en av sina 
grundprinciper. I betänkandet från Barnrättskommittén (SOU 1997:116, s.19) konstateras som 
konsekvens av detta: 

Frågan om barns och ungdomars rätt att komma till tals är ytterst en fråga om demokrati. Det 
är därför av stor vikt att en process för att förstärka barns och ungdomars inflytande 
stimuleras. Det krävs en systematisk attitydpåverkan. Effektiva metoder för att barn och 
ungdomar skall kunna komma till tals bör utarbetas i kommunerna.  

I förskolans läroplan - Lpfö-98 (Skolverket, 2006, s.10) formuleras också demokratiska 
aspekter i relation till barns delaktighet ifråga om att utforma miljö och planering av 
verksamheten: 

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 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.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar upp två dimensioner av barns delaktighet. 
Delaktighet har dels ett värde i sig själv som en form av demokratisk fostran vilken skapar 
tilltro hos barnen att kunna påverka sin vardag. Pedagogiskt kan dessutom barns delaktighet 
och inflytande berika verksamheten och utveckla meningsskapande situationer för barnen. 
Johannesen och Sandvik (2009) lyfter fram att delaktighet och inflytande (medvirkning) är ett 
grundläggande demokratiskt värde. Barn har rätt att vara en del av gemenskapen i förskolan 
och att få påverka det som händer med sina uttryck och åsikter. Det handlar inte i första hand 
om en individs rätt, som kan ställas mot en annan individs rätt. Det handlar mer om hur 
människor samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap. 

Emilsson (2008) lyfter fram fler perspektiv som berör de olika maktpositioner som finns i 
mötet mellan barn och lärare i förskolan. Maktbegreppet är i detta sammanhang inte entydigt 
utan kan innehålla styrande men också produktiva element (t.ex. Hultqvist, 1990; Nordin-
Hultman, 2004; Tullgren, 2003). Genom ett medvetet arbete för att öka barns delaktighet och 
inflytande så kan maktrelationer förändras och barnens kunskap och erfarenheter uppvärderas. 
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Om barns delaktighet och inflytande ska öka krävs att pedagogerna1 i större utsträckning 
möter och tillvaratar barnens initiativ. Samtidigt får pedagogerna fortsatt en avgörande roll, 
inte bara för att skapa förutsättningar för olika mötesplatser där barnen bjuds in i processerna, 
men också för att fånga upp barn som har svårt att göra sin röst hörd. Hart (1997) anser att 
barns delaktighet och påverkan ökar i projekt som barn själva utformar och utför. Samspel, 
interaktion/dialog mellan barn och mellan barn och vuxna är viktiga för att barn skall bli 
delaktiga. Skolverket (2004a) konstaterar att pedagoger uttrycker att det är lättare att hitta 
former för barns vardagsinflytande än för mer formella former av inflytande. Att fånga 
barnens röster kan alltså ses som en fråga om ett förhållningssätt som kan genomsyra 
verksamheten och som har djupare innebörd i att utbilda demokratiska individer. 

Att skapa en verksamhet som utgår från demokratiska principer där barnen betraktas som 
viktiga aktörer kan dock komma i kollision med andra krav som finns på förskolans innehåll. 
I en verksamhet som också ska hantera krav om effektivitet, olika former av evaluering och 
bedömning så kan detta beskrivas som att två motstridiga diskurser möts inom institutionen. 
Idag finns moment i många förskolors verksamhet (t.ex. individuella utvecklingsplaner och 
andra skattningsscheman) som utgår ifrån att barnen individualiseras, bedöms och anpassas 
gentemot befintlig verksamhet (t.ex. Skolverket, 2004a, 2008; Elfström, 2005; Vallberg Roth 
& Månsson, 2006, 2008; Lutz, 2009). Det relationella perspektivet som betonar mötet mellan 
individen och miljön kan få minskad betydelse som en effekt av dessa bedömningspraktiker 
(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Inkludering som tankefigur syftar istället till att 
verksamhetens innehåll och ramarna för verksamheten anpassas för att möta en större 
heterogenitet av barn. I dessa processer blir barnens delaktighet en viktig komponent.  

Mårtensson (2004) menar att utomhusleken har sin förutsättning grundad i både läroplan och 
praxis. Samtidigt är syftet ofta outtalat. Det finns en tillit till att det spontant uppstår 
värdefulla processer i utomhusmiljön. Det finns också en hel del forskning som bekräftar 
utomhuslekens positiva betydelse motoriskt, socialt och hälsomässigt för barn (t.ex. Grahn 
m.fl., 1997; Mårtensson, 2004; Söderström m.fl., 2004; Engdahl, 2005). 

Barnen själva har ett stort inflytande i den fria leken på förskolegården ifråga om 
användandet av den fysiska utemiljön. Däremot så är utformningen av utemiljön av tradition 
ett område där barnens inflytande varit begränsad. Även pedagoger som arbetar på förskolan 
har en begränsad möjlighet att utforma utemiljön eftersom denna är avhängig av andra aktörer 
såsom planerare, arkitekter och förvaltare. De erfarenheter som barn och pedagoger har om 
användandet av förskolegårdar kan bidra med viktig kunskap för att utveckla utemiljöns 
utformning. Förskolor och skolors läge och utformning har sin bakgrund i den historiska 
utvecklingen. I varje tidsperiod har man byggt utifrån rådande tankar om samhället och om 
barns uppfostran och lärande. Föreställningar om den fysiska utemiljöns utformning, och 
vilka komponenter den ska innehålla, finns förankrade i synen på barnuppfostran och synen 
på trädgård, friytor och fysisk planering (Lindholm, 1995). Men även förskolors inplacering i 
stadens rumsliga system spelar roll, liksom hur byggnadens entréer är kopplade till gården 
och hur den i sin tur är knuten till närmiljön (de Jong, 2008). I Skolverkets senaste 
utvärderingar av förskolan (2004a, 2008) behandlas den fysiska utemiljön inte alls utan miljö 
likställs med lokalernas utformning. 

Kvalitetsaspekter på verksamheten påverkar också barns möjligheter till inflytande på den 
dagliga verksamheten. Barns delaktighet bör även tas i beaktande i olika former av 

                                                 
1 Vi har valt att använda begreppet pedagoger som avser både förskollärare och barnskötare, då båda dessa 
yrkesgrupper har ingått i vårt projekt. Begreppet lärare kommer vi använda när vi refererar annan forskning där 
begreppet figurerar. Lärare syftar oftast på professionen förskollärare, vilket också är examensbeteckningen 
sedan 2001 för denna yrkesgrupp. 
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dokumentation av verksamheten och få betydelse i tolkning av insamlat material (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Dokumentationen bör också vara en källa till förändring så att 
barnen får en reell möjlighet att påverka. Forsberg (2000) betonar att inflytande inte endast 
ska ses som en ideologisk strävan, utan kan analyseras utifrån vilka reella konsekvenser som 
individens eller grupper av individers påverkan får när det gäller att förändra praxis. Chawla 
(2009) menar att förändringar som grundar sig i barnens initiativ kan delas in i tre kategorier 
som är intressanta att tydliggöra i relation till projektet, då resultat av delaktigheten 
behandlas:  

 sådant som barnen själva kan förändra i sin närmiljö  
 sådant som kräver assistans av vuxna  
 sådant som enbart vuxna kan genomföra 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet är att utveckla kunskap om barns 
delaktighet och inflytande i förskolans fysiska uterum. Att tillsammans med pedagoger och 
barn i åldern 1-5 år studera olika strategier för barns delaktighet och utveckla metoder för att 
göra barn delaktiga i det fysiska rummet. I detta ligger också att finna och utveckla metoder 
för att fånga upp barnens röster och uttryck för hur den fysiska miljön kan möta deras viljor 
och behov.  

Avsikten att fånga upp barnens röster och att dessa får ett reellt inflytande är en ansats som tar 
utgångspunkt i barnens perspektiv. Samtidigt blir barnperspektivet också betydelsefullt där 
vuxna ser till konsekvenser för barnen av våra beslut och handlande (Sandin & Halldén, 
2003). Projektet syftar vidare till att skapa möten mellan barn, pedagoger och andra aktörer 
(t.ex. planerare, arkitekter och förvaltare) som är med och formar närmiljön.  

Projektet har utvecklats på olika vis i de tre olika delprojekten (Göteborg, Stockholm och 
Umeå). Projektets utgångspunkt i aktionsforskning, där enskilda förskoleavdelningar har getts 
ett stort utrymme att forma sina egna projekt, har bidragit till en stor variation i fråga om 
ansatser och perspektiv. Även om det övergripande syftet är detsamma i de tre delprojekten 
har aktiviteterna lokalt skiljt sig åt, dels genom varierande förutsättningar på förskolorna, dels 
genom att olika metoder och arbetssätt har använts. Olika infallsvinklar som demokrati och 
medbestämmande, genus, pedagogik, samarbete med andra aktörer har också särskiljt de tre 
projekten. 

Samtidigt har det övergripande syftet att skapa förutsättningar för barns delaktighet funnits 
som en röd tråd genom de aktiviteter som initierats via projektet. Som ett utvecklingsprojekt 
blir det centralt att beskriva, analysera och utveckla metoder för att skapa delaktighet för 
barnen i relation till det fysiska uterummet på förskolor.  

Frågeställningar som behandlas i projektet är:  
 Hur ser förskolans fysiska uterum ut och hur används de av barnen? (3, 4.1, 4.2) 
 Hur uttrycker barnen sina preferenser och vilka strategier använder barnen för att få 

inflytande? (4.2, 4.3, 4.4) 
 Vilka strategier utvecklar pedagoger för att öka barns delaktighet och inflytande? (5.1 

– 5.6) 
 Hur används förskolans uterum som en pedagogisk resurs? (5.5)  
 Hur kan olika platser i barnens utemiljö förstås utifrån olika demokratiska aspekter? 

(4.5) 
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 Hur påverkar olika kontext och ramar barns/pedagogers delaktighet i formandet av det 
fysiska uterummet? (6) 
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2 Teoretiskt ramverk för studien 

Studien kan i första hand ses som ett utvecklingsprojekt med en induktiv ansats. Den 
empiriska insamlingen av material har varit det som drivit projektet framåt snarare än att 
teorier har format projektet. Samtidigt är det förstås viktigt att definiera vissa centrala begrepp 
och förutsättningar för studien. 

2.1 Delaktighet och inflytande i förskolan 
I föreliggande studie finns en helhetssyn på barns utveckling som grundas dels i 
Bronfenbrenners ekologiska modell, dels i teoribildning om kommunikativ delaktighet 
(Habermas, 1981/1984) - en demokratitolkning som bygger på delaktighet och samtal. Barnet 
skall med andra ord ha rätten att aktivt delta i dialog med vuxna, såväl pedagoger som andra 
aktörer (t.ex. stadsplanerare, förvaltare, forskare) i utvecklande av förskolans närmiljö. 
Delaktighet och inflytande indikerar att barns deltagande i förskolan inte ska stanna vid att de 
är närvarande, utan deras uttryck ska också påverka på ett eller annat sätt (Johannesen och 
Sandvik, 2009). 

Hart (1997) anser att barns delaktighet och påverkan kan komma till uttryck i projekt som 
barn själva utformar och utför. Verkligt deltagande från barnens sida förutsätter att vuxna 
stödjer, vägleder dem, det vill säga att det finns en dialog mellan vuxen och barn. Samspel, 
interaktion/dialog mellan barn och mellan barn och vuxna är viktiga för att barn skall bli 
delaktiga. Hart (a.a.) definierar kriterier för verkligt deltagande: 

 Barnen måste förstå syftet med projektet 
 De måste få veta vilka det är som bestämmer över deras inblandning och varför 
 De måste ha en meningsfull roll 
 De måste gå in frivilligt i projektet 

Hart (1997) illustrerar barns inflytande i en ”delaktighetsstege” med åtta steg. Det första 
steget karaktäriseras av manipulation (ingen delaktighet) medan trappsteg åtta innebär 
verkligt deltagande. Det finns en fara för skendemokrati exempelvis när barn får följa med till 
ett möte eller en konferens som de är inblandade i, utan att de egentligen förstår vad det 
handlar om. Ett annat exempel är att vi efterfrågar barns åsikter om en speciell fråga, utan att 
ge barnen någonting tillbaka. Kanske skriver de, ritar eller uttrycker sina åsikter utan att veta 
hur, eller om, deras åsikter kommer att användas. 

Tanken om likvärdighet är grundläggande i den skandinaviska förskoletraditionen. 
Delaktighet och inflytande handlar därför inte i första hand om att få sin vilja igenom, utan 
om att vara en del av gemenskapen och att få påverka sin vardag genom att få uttrycka sina 
känslor, tankar och åsikter (Johannesen och Sandvik, 2009).  

För att barn skall kunna utöva sin rätt till delaktighet och inflytande (vidgat 
vardagsinflytande) behöver de utveckla olika kompetenser, färdigheter för sociala situationer 
där demokratiska processer äger rum. Det handlar exempelvis om turtagning, lyssna på andras 
röster, hävda sin röst och att argumentera för en uppfattning. Förskolans demokratiuppdrag 
inrymmer också att skapa förståelse kring innebörder i grundläggande värden. Att förstå att 
man tillhör ett kollektiv och att det kräver lyssnande på andras uppfattningar och 
gemensamma beslut där olika uppfattningar vinner respektive förlorar men att kompromisser 
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också kan sökas. Allt i syfte att konkretisera demokratins olika innebörder för barn samtidigt 
som processen begreppsliggörs av det som görs i vardagen.  

För att öka barns delaktighet och inflytande i förskolan behöver vuxna få kunskap om hur 
barn lär och tillgodogör sig olika upplevelser. De behöver reflektera över sin egen syn på 
barns delaktighet och inflytande samt vad detta innebär i praktiken. Därefter kan de utveckla 
metoder som också är meningsfulla för barnen.  

Arnér (2006) har genom sin forskning uppmärksammat bristen på barns reella inflytande i 
förskolan. Genom att bejaka barnens egna initiativ i vardagen – säg Ja, inte Nej – kan 
pedagogerna visa barn att deras röst är viktig. Demokrati handlar om att visa respekt i mötet 
med andra dvs. att aktivt lyssna på allas uppfattningar. De vuxna kan organisera den 
pedagogiska verksamheten så att barnen får en möjlighet att göra meningsfulla val.  

Avslutningsvis måste delaktighet och inflytande i förskolan där barns reella förståelse av 
demokrati skall formas, sättas i ett större sammanhang. Delaktighet och inflytande är intimt 
sammanlänkat med begreppet demokrati. Tillsynes är begreppen likartade - omtvistade och 
komplicerade. Demokrati bygger i grunden på att fredligt lösa oenighet och intressekonflikter 
som existerar i alla sociala sammanhang. Demokrati kan sägas vara en ideologisk modell där 
allas röster har samma värde samtidigt som alla deltagare får ett ansvar för det gemensamma 
beslutet (Lundquist, 1985). Deltagarna kan efter hand ändra sitt tidigare ställningstagande 
efter vunna erfarenheter. I förskolan som organisation finns även andra slags 
styrningsrationaliteter – exempelvis byråkratiska/ekonomiska förhandlingar sker mellan mer 
eller mindre jämnstarka deltagare. Sist men inte minst finns central målstyrning av 
skolväsendet i form av läroplaner och andra styrdokument. 

2.2 Förskolan som demokratisk arena 
Svensk förskola kan ses som en unik tidig allmän mötesplats för små barn och deras föräldrar 
med olika socioekonomiska och kulturella tillhörigheter. 86 % av samtliga barn 1-5 år 
(Skolverket, 2008) får erfarenheter av denna verksamhet. Närprincipen dvs. att barnen går i 
den förskola som ligger närmst hemmet tillämpas i hög grad. Detta leder till att frågan om 
förskolan som en mötesplats mellan olika människor ofta blir en avspegling av 
upptagningsområdets karaktär. Eftersom förskolan inte är obligatorisk för små barn får den 
ses som en demokratisk möjlighet för barnen som dock kräver föräldrars aktiva beslut för att 
realiseras till en rättighet för barnen.  

I projektet ingår såväl kommunala som enskilda förskolor Den kommunala organisationen har 
ytterst en politisk ledning som är demokratiskt vald. Organisationen kan då sägas vara en 
demokratisk representativ organisation. Eftersom den kommunala organisationen är en 
decentraliserad målstyrd offentlig välfärdsorganisation kan frågor beslutas på många olika 
nivåer. Detta ger pedagogerna många frihetsgrader till professionellt inflytande (Englund, 
1999). De beslutande organen på varje förskola ser olika ut; de är ofta informella och har 
varierande kontinuitet. Mer sällan finns det representation från föräldrar i dessa organ och 
aldrig i proportion till antalet föräldrar på förskolorna. Barn har vanligen inte heller egna 
representanter. I de enskilda (icke-kommunala) förskolorna är beslutsnivåerna beroende av 
verksamhetsformen – aktiebolag eller ekonomiskt förening. Särskilt i ekonomiska föreningar 
(föräldrakooperativ) kan pedagoger och föräldrar i jämförelse med den kommunala 
organisationen generellt sett anses vara bättre representerade – dock inte med någon 
proportionell fördelning. Barn ingår inte heller här i eventuella beslutande forum (Eklundh, 
2001). 
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Bristen på barnrepresentation i fora där beslut fattas är en väsentlig fråga. Enligt en 
dominerande uppfattning utgör barns ålder och begränsade erfarenheter begränsning för deras 
förmåga att delta. Enligt Bartholdsson (2007) befinner sig barn i en ”åldershiearkisk” struktur 
i relation till professionella personer. I vår kultur finns det föreställningar om barns vetande 
och kunnande i relation till vuxna som utgår från barns underordning och auktorisering av 
vuxna som bättre vetande” (a.a. 2007, sid 14). Barnen befinner sig därmed längst ner i en 
maktstruktur.  

FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet, 2006) ställer krav på att samtliga samhälleliga 
beslut som påverkar barn skall tas utifrån en särskild prövning. Konsekvensbeskrivningar är 
därför av stor betydelse för barns rättigheter i ett samhälle . Detta krav är ännu inte uppfyllt, 
inte heller är FN konventionens krav infört i samtliga svenska lagar som berör barn. Även ur 
ett inkluderingsperspektiv, betonar Luhman (1998), vikten av att alla centrala aktörer får 
tillträde i beslutande sociala organ. Frågan om förskolan är en demokratisk organisation i 
nuvarande form bör alltså problematiseras särskilt i samband med projekt av detta slag, så att 
alla möjligheter tas tillvara för att utveckla en demokratiserande förskola, främst med 
avseende på barnen, men även för pedagogerna. Förutsättningarna att öka barns delaktighet 
och inflytande i förskolan utifrån en helhetssyn kan med all sannolikhet öka om pedagogerna i 
sin egen organisation upplever sin röst hörd i den kommunalpolitiska diskussionen och 
därmed blir bärare av en identitet som Lundquist (1998) benämner ”demokratins väktare”. 
Lundquist har förenklat uttryckt, beskrivit centrala roller i en demokrati. Medborgarna är 
demokratins herrar, politiker är demokratin tjänare och anställda inom offentlig sektor har den 
viktiga och grannlaga uppgiften att vara demokratins väktare. Detta särskilda ansvar innebär 
för lärare bl.a. att tydliggöra behov och krav åt medborgare som inte själva kan artikulera sina 
krav på ett rättvisande sätt till de politiska beslutsfattarna.  

En aspekt av förskolans demokratiska uppdrag är flickor och pojkars lika värde och rätt till 
lika möjligheter. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2006) ska förskolan arbeta med 
jämställdhet och uppdraget är att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Oavsett 
kön ska barnen kunna utveckla förmågor och intressen utan hinder eller begränsningar. 
Forskning har under de senaste åren konstaterat att förskolan i stället för att utmana och bryta 
stereotypa könsroller och könsmönster hos barn istället befäster dessa (SOU 2006:75). En 
viktig teoretisk bas för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer, villkor och handlingar 
som formar människors sociala kön, har möjliggjorts genom att genus som teoretiskt begrepp 
började användas under 1970-talet . En av de bärande teorierna är att historiska, kulturella och 
sociala strukturer är av avgörande betydelse för hur kvinnors/flickors och mäns/pojkars 
könsroller och könsmönster konstrueras över tid och i olika kontext. Det som tidigare ansetts 
vara biologiskt medfödda förmågor hos kvinnor/flickor och män/pojkar utmanades nu av 
dessa nya teorier som istället tar sin utgångspunkt i att könsidentiteten bottnar i ett historiskt, 
kulturellt och socialt sammanhang.  

En teori som försöker förklara hur könsidentiteter formas generellt ur individperspektiv är 
teorin kring utveckling av könsschema (Gender Schema Theory) (Martin & Ruble, 2004). I 
denna teori är ”görandet” av kön ett huvudtema. Den går ut på att barnen i mötet med sin 
omgivning genom språk, handling och erbjudanden utvecklar sin kognitiva förståelse kring 
könsidentitet. I dessa möten får barn olika ledtrådar kring vad som är möjliga positioneringar 
och redan vid två till tre års ålder har barn egna föreställningar kring innebörder av 
könsidentiteter. Den passiva bilden av barnet som formas in i en könsidentitet utmanas också i 
ny forskning då de möten som barnet är inbegripna i är ytterst komplexa. Barn kan inte ses 
som passiva mottagare utan de möter och utmanar dessa ”ledtrådar” på många olika sätt i sin 
vardag (Thorne, 1993; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Frågan för detta 
projekt blir då. Är förskolegården en demokratisk mötesplats för förskolebarnen?  
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2.3 Barn som samhällsmedborgare 
Idag betonas inom barndomssociologin att barn skall ses som individuella ”human beings” 
med egen status och legitimitet och inte ses som ”human becomings”. Barndomen bör inte 
betraktas endast som en förberedelse inför vuxenlivet. Barn som ”human becomings” 
definieras som icke-vuxna. Vuxna är mogna, kunniga och sociala medan barn kännetecknas 
av att vara omogna och i behov av socialisation. Vuxna är färdiga och barn är ofullständiga 
(James & Prout, 2000; Qvortrup, 2005). 

Att beskriva barnet som being – varande – poängterar i stället barns egna perspektiv här och 
nu, barnet som aktör med egna rättigheter. Barn blir till i samspel med en föränderlig 
omvärld, vilken ställer krav på omorientering, på flexibilitet och nya kompetenser. Det blir 
viktigt att lyssna på barn (Engdahl, 2007). 

Halldén (2007) argumenterar för en omprövning av den närmast dikotomiserade användning 
av begreppen being och becoming. I dagens samhälle är tillvaron även för vuxna mångfaldig 
och föränderlig. Den stadiga, färdiga vuxna finns inte, tvärtom signaleras med begrepp som 
det livslånga lärandet att alla ständigt är på väg och måste vara beredda att förändras. I det 
avseendet är villkoren dessutom snarlika för barn, ungdomar och vuxna, alla är till viss del att 
betrakta som becoming/blivande. 

Denna ståndpunkt omfattas nu av flera av företrädarna för barndomssociologin och det blir 
möjligt att tala om ett ömsesidigt beroende mellan barn och vuxna i stället för ett ensidigt 
beroende barn och en vårdgivande vuxen alternativt ett kompetent och autonomt barn.  

(Halldén, 2007, s. 35)  

Hägglund (2006) menar att barnen därigenom skall ses som aktörer med egna agendor och 
inte som delar av föräldrarnas villkor. Barnets rätt att få höja sin egen röst fristående från 
föräldrarna kan illustreras konkret med hjälp av ett utvecklingsekologiskt synsätt om 
konsekvenser för barnen av fenomen som härrör sig till makrosystemet (Bronfenbrenner, 
1979). Arbetslivets såväl som arbetslöshetens villkor leder, för många föräldrar, till en icke 
hälsosam stress - ett problem som bör ses utifrån barnets eget perspektiv. Andra exempel är 
demografiska förändringar förstärkt av samhällsekonomiska svårigheter som leder till 
förtätning av förskolemiljöerna (fler barn på bibehållen yta). Qvortrup (2005) menar att 
barnens perspektiv bättre kan tillvaratas om familjen öppnar dialog även med andra viktiga 
vuxna i barnens hela livsvärld.  

2.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Barnperspektiv och barns perspektiv är centrala begrepp i denna studie. Eftersom begreppen 
är mångtydiga och svårdefinierade behövs en liten diskussion (Rasmusson, 1994, Näsman, 
1995). Att ha ett barnperspektiv kan betyda att barn synliggörs och beaktas, t ex i den 
offentliga statistiken. Att fokusera barn och barns villkor, att ha barn som undersökningsenhet 
och att utgå från en teoretisk förståelse av barns position kan också innebära barnperspektiv 
(Näsman & von Gerber, 2003). Barns behov och rättigheter beaktas, oftast med stöd av 
barnkonventionens artikel tre, när man strävar efter barnets bästa vid politiska prioriteringar 
och i utbildningspolitiska sammanhang (Halldén, 2003):  

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet.  

(Utrikesdepartementet, 2006, s. 34) 
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Forskning med barnperspektiv har en lång historia och förstärktes i och med 
utvecklingspsykologins ökande betydelse under 1930- och 1940-talen i Sverige. Barndomens 
betydelse uppvärderades och kunskaper om barnet och dess utveckling blev en 
vetenskapliggjord komponent att beakta i utformningen av samhälleliga institutioner för barn.  

Johansson (2003) urskiljer i forskning olika förhållningssätt bland förskolans pedagoger: de 
kan lyssna och följa barnets önskningar, utifrån synsättet ”barn är medmänniskor”; de kan 
höra barnet och anse att de själv bättre än barnet förstår vad som är bäst för barnet (”vuxna vet 
bättre”); men de kan också betrakta barns intentioner som irrationella och därför helt avstå 
från att närma sig barnen, att ta barn på allvar och använda sig av deras perspektiv. 
Barnperspektiv innebär alltså vuxnas perspektiv på barns situation och vad som är bäst för 
dem. 

Barns perspektiv handlar om vad barn själva ser, hör, upplever och känner, liksom barnets 
erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. Det handlar om att man försöker se hur 
världen ser ut ur barnens synvinkel (Rasmusson, 1994; Johansson, 2003, 2007). Man utgår 
från barn som informanter om sitt liv och sin uppväxt och att försöka framställa tillvaron så 
som den ter sig för barn (Halldén, 2003). Genom att skriva barns perspektiv betonas att 
barnen själva är agenter och att forskaren eftersträvar att försöka förstå dem. Barnperspektiv 
kan inrymma barns perspektiv men barns perspektiv inrymmer inte alltid vuxnas 
barnperspektiv (Engdahl, 2007). 

Bronfenbrenner (1979) betonade tidigt vikten av att lyfta fram barns röster. Det är inte 
okomplicerat för vuxna att få kunskap om barns perspektiv (jfr Skantze, 1989; Rubinstein 
Reich, 1993) men barnintervjun som forskningsmetod har uppmärksammats i den nordiska 
forskningen och utvecklats liksom olika observationsmetoder, särskilt video (Hjorth, 1996; 
Hännikäinen m.fl., 1997; Arnér & Tellgren, 1998, 2006; Pramling Samuelsson & Lindahl, 
1999; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Heikkilä & Sahlström, 2003; Engdahl, 2007; 
Månsson, 2008).  

När man väl har samlat in barns egna ord och uttryck måste dessa återges och här är det igen 
den vuxne som förmedlar och tolkar (Rasmusson, 1994; Halldén, 2003). Betydelsen av det 
som presenteras kan också ses i olika perspektiv. Gränsdragningen mellan barnperspektiv och 
barns perspektiv kan enligt Qvarsell (2003) benämnas som skillnaden mellan barns villkor 
och behov och barns rättigheter. Att barn är trovärdiga och väl värda att lyssna på har blivit en 
insikt som ligger till grund för allt fler studier med barnperspektiv.  

Tjugo år efter barnkonventionens tillkomst och med begränsat bidrag från forskarvärlden 
(Pramling Samuelsson, 2004) känns det ytterst angeläget att studera hur barns delaktighet och 
inflytande tar sig uttryck i det förskolepedagogiska vardagsarbetet. Innevarande projekt har ett 
tydligt barnperspektiv och medverkande pedagoger har genom att använda olika metoder 
försökt att få fram barnens perspektiv genom olika former av observation, vandringsrundor, 
intervjuer, samtal, teckningar och andra estetiska uttryck. 

2.5 Barnet som aktör  
Bronfenbrenners modell tydliggör att individuell utveckling bör ses i relation till vad som 
händer i individens ekologiska omgivning och till dennes tolkning av den. Detta innebär att 
det är viktigt att studera både faktiska händelser t ex i form av aktiviteter och förändringar i 
utemiljön och barns och personals upplevelser och tolkningar av dem. Barn deltar alltsedan 
födelsen i ett kontinuerligt samspel med den omgivande sociala och fysiska miljön i det egna 
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mikrosystemet. De lär sig språk, begrepp och beteenden, de använder, lär känna och påverkar 
den fysiska miljöns egenskaper och strukturer.  

Barns inflytande i valet av aktivitet och deras engagemang i den egna aktiviteten förstärker 
möjligheten till lärande (jfr Laevers, 1994). Projektet syftar till att barn får större möjlighet till 
delaktighet och inflytande även i utformningen av den fysiska miljön. Förutsättningar för att 
barn ska inkluderas i olika processer avseende närmiljön är att barns olikheter ses utifrån ett 
relationellt perspektiv. Med detta menas att det är i mötet mellan individen och miljön som 
olikheter synliggörs. Barns sätt att vara är inte konstant utan föränderligt beroende på 
förutsättningar. Den svenska förskolepedagogiken har präglats av en barnsyn där det 
relationella synsättet har haft en stark ställning. Idag finns också en allt starkare tilltro till 
barns kompetenser och att skapa möjlighet för barns deltagande – ett aktörskap. Aktörskap – 
agens – handlar om barns egeninitierade agerande och att de har makt att påverka och 
förändra sin situation (t.ex. Löfdahl, 2007, Engdahl, 2007). Idag beskriver forskning att även 
de yngsta barnen gör saker tillsammans med andra, har avsikter, konstruerar mening och 
sammanhang och aktivt bearbetar information. 

…children are much more self-determining actors then we generally think… it means that 
children`s actions affect their worlds and especially their social worlds. Paradoxically, 
children`s agency can go unnoticed by adults. 

(James, 2004, s. 9) 

Den fysiska miljöns utformning kan ofta upplevas som ett område där möjligheten att påverka 
och förändra är begränsad beroende på olika hinder. I detta ligger också en utmaning där olika 
aktörers initiativ och påverkansmöjligheter måste vägas och utveckling av samverkan krävs 
för att skapa förutsättningar för förändringar. Metoder för att tillvarata barnens röster blir på 
så vis viktiga verktyg för att skapa en inkludering. I dessa processer blir det naturligtvis en 
extra utmaning att fånga upp de barn som av olika orsaker har svårt att göra sin stämma hörd. 

2.6 Lärande för hållbar utveckling och inkludering i förskolan 
Barns delaktighet och inflytande är centrala både ur ett demokratiskt perspektiv men också ur 
en lärandeaspekt. Det är en demokratisk rättighet att få vara delaktig samt en utgångspunkt 
och förutsättning för att lärande ska ske (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 
Demokrati- och lärandeaspekterna skall också integreras i övergripande mål som lärande för 
hållbar utveckling vilket konsekvent skett i föreliggande studie.  

2.6.1 Hållbar utveckling och ett lärande för detta 
Hållbar utveckling är en vision som världssamfundet enats kring, men definitionen av hållbar 
utveckling delas inte av alla. En australiensisk tolvårig flicka definierar det så här: ”enough 
for everyone forever”. Olika länder och olika intressegrupper ger begreppet helt skilda 
innebörder. En uttolkning, som ofta används i Sverige, gjordes av Brundtlandkommissionen 
1987: 

Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om att 
utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. 

Under de senaste åren har politiker och forskare samarbetat kring problematiken hur lärande 
för hållbar utveckling kan realiseras i olika nivåerna i undervisningssystemen från 
universitet/högskola till förskola. I skriften ”The Gothenburg Recommendations on Education 
for Sustainable Development” har erfarenheterna från fem internationella workshops 
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resulterat i generella och specifika rekommendationer för det fortsatt arbete med lärande för 
hållbar utveckling. 

Syftet med lärande för hållbar utveckling är att omorientera all utbildningen så att den bidrar 
till en hållbar framtid för allas bästa, både för nuvarande och för kommande generationer. 
Lärande för hållbar utveckling erkänner det ömsesidiga beroendet mellan ekologiska, sociala 
och ekonomiska perspektiv och mänsklighetens beroende av en livskraftig biosfär. 
Omorienteringen är nödvändig på alla nivåer och i alla former av utbildning och måste även 
innefatta allmänheten, vilket gör att lärande för hållbar utveckling utmanar samhällets hela 
utbildningssystem. 

(The Gothenburg Recommendations, 2008) 

Lärande för hållbar utveckling är sedan några år ett huvuduppdrag för all utbildning i Sverige 
(Hermele, 2006). Att arbeta med barns lärande för hållbar utveckling utgör en viktig 
perspektivförskjutning för förskolans arbete. Lärande för hållbar utveckling är inte ett nytt 
måste för förskolan, inte ett tillägg till innehållet utan ett vidgat perspektiv på förskolans 
uppdrag, som inkluderar barns delaktighet. Hållbar utveckling har blivit ett samlande begrepp 
för ett framtidsinriktat arbete, men med gamla rötter. 

Lärande för hållbar utveckling kännetecknas av en integration av flera perspektiv; socialt, 
kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt, liksom av att lärandet ska leda till ökad 
handlingsberedskap hos alla som deltar i verksamheten. En förutsättning är alltså barns 
delaktighet och inflytande, varför arbetet för hållbar utveckling ligger helt i linje med 
projektet.  

Lärande för hållbar utveckling och jämställdhet är grundläggande uppdrag i den svenska 
förskolan men fortfarande finns relativt lite utbildningsvetenskaplig forskning om dessa 
uppdrag (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). Förskolans pedagogiska praktik behöver 
problematiseras vilket bland annat sker i detta projekt. Forskning kan synliggöra 
pedagogernas begrepp och förståelse, arbetssätt och genomförande liksom samspelet 
pedagoger/barn och barn – barn emellan. Barns egna röster om sin vardag kan också ge 
betydande kunskap i förståelsen av förskolans vardagspraktik (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 
2008). 

Om arbetet med lärande för hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i barns initiativ och 
frågor, blir det inte heller ”tyngande” för barnen. Ibland reses farhågor över att (små) barn inte 
kan förstå hoten mot vår planet och behöver skyddas. Just därför har projektet en uppgift; att 
ge exempel på att det faktiskt är tvärtom. Att arbeta utifrån barnens meningsskapande innebär 
ett respektfullt erkännande av deras perspektiv och av att barn är samhällsmedborgare med 
rätt att påverka. En långsiktig hållbar utveckling måste också hantera frågor om mångfald och 
olikheter mellan olika aktörer inom sociala institutioner. 

2.6.2 Inkludering 
Inkludering som en bärande teoretisk tankefigur finns idag i många studier och teorier i olika 
socialvetenskapliga discipliner. Trots att det finns olikheter ifråga om hur begreppet definieras 
finns det också gemensamma nämnare i användandet av begreppet. Inkludering betecknar 
något som kan ses som en vidareutveckling av begreppet integrering.  

Integrering utgår ifrån en rationalitet där individer ska anpassas och beredas plats i olika 
samhälleliga praktiker. Att öppna upp exempelvis olika samhälleliga institutioner för 
människors olikhet var framträdande under 1980-talet i Sverige. Integreringen av barn med 
olika funktionsnedsättningar i reguljär förskoleverksamhet under perioden är ett exempel på 
detta. 
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Inkludering innebär ytterligare ett steg där fokus skiftas från individens anpassning till att 
miljön ska anpassas till olikheter bland människor. I denna process finns också ett antagande 
om delaktighet och möjlighet för aktörer att vara med att forma förutsättningarna för 
praktikerna (t.ex. Fraser, 1996; Luhman, 1998; Benhabib, 2006).  

Inkluderingsdiskussioner har förts i ringa omfattning kopplat till svensk förskola (Lutz, 2009). 
I förskolans verksamhet blir pedagoger men också barnen viktiga aktörer i processer där 
denna anpassning ska kunna möjliggöras. Då förskolan praktik idag i allt större utsträckning 
drivs mot en individualisering där olika krav ställs om anpassning till att synliggöra barnens 
olikheter (exempelvis tekniker som IUP, RUS, TRAS2 osv.) så bör också motsvarande kraft 
läggas ned på att finna möjligheter att analysera och utveckla metoder som kan utveckla 
miljön både psykosocialt och fysiskt. I detta perspektiv kan denna studie ses som en pusselbit 
i utvecklandet av nya metoder som fokuserar alla barns delaktighet i och inflytande över den 
fysiska miljön i förskolan.  

2.7 Samspelet mellan individ och fysisk miljö  
Samspelet med och i den sociala och fysiska miljön är grunden för all utveckling och lärande. 
Projektet bedrivs i förskolan som är en viktig institution för barn. Allt mänskligt liv utspelar 
sig i en fysisk miljö. Människan samspelar med andra i den sociala miljön och samtidigt pågår 
samspelet med den fysiska miljön på olika sätt: hon väljer väg och plats, aktiviteter 
möjliggörs eller hindras, kroppen och hälsan påverkas av egenskaper i miljön och hon deltar 
själv i påverkan och utformning av miljön. I detta samspel kan olika aspekter urskiljas: den 
psykologiska som innefattar bl.a. individens känslor, tankar och handlingar; den biologiska 
aspekten som gäller olika genetiska och förvärvade förutsättningar såsom arv, kropp, hälsa 
och kondition; den sociologiska aspekten i form av familj, grupp, kultur och samhälle; och 
den fysiska aspekten som gäller både naturmiljön och materiel och lokaler i den byggda 
miljön där individen befinner sig (Björklid & Fischbein, 1996).  

Det finns en nära relation mellan den fysiska och sociala miljön. Michélsen (2004) har 
studerat samspel på småbarnsavdelningar. Grundläggande teoretiskt begrepp är 
kamratsocialisation, varmed avses den ömsesidiga påverkan och uppfostran som jämnåriga 
kamrater utsätter varandra för i det konkreta samspelet. Socialisation inrymmer därmed en 
process där barn gemensamt skapar en livsstil med normer och regler. Begreppet social 
affordance använder Michélsen för de erbjudanden som finns i den sociala och fysiska miljön. 

Den rumsliga strukturen som bildas på förskolegårdar av vegetation, förråd, staket och andra 
lekföremål, har betydelse för upplevelsen av gemenskap på en plats och för möjligheten att 
dra sig undan i avskildhet. Storleken på t ex ett lekhus avgör hur många barn som kan vara 
där tillsammans på en gång. Förskolans dörrar och passager till utegården ger olika 
barngrupper närhet till olika delar av den. När man går omkring rör man sig på de stigar som 
finns och över öppna ytor av asfalt och gräs. Man ser rakt över de öppna ytorna, mellan 
buskar, lekställningar och byggnader. Förbindelser kan studeras mellan olika delar av gården i 
form av det som kan kallas sikt- och rörelselinjer samt öppna ytor (de Jong, 1999, 2008). Alla 
dessa detaljer i utformningen spelar roll för lekgemenskapen som bildas och för hur det 
sociala systemet utvecklas.  

                                                 
2 Förkortningarna är några exempel på olika scheman och kartläggningsmetoder som används på individuell 
basis för att följa barns utveckling generellt (IUP), socialt (RUS) och språkligt (TRAS). 
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2.8 Utvecklingsekologisk modell 
Bronfenbrenner (1979) har utvecklat en ekologisk modell över människans relation till sin 
omgivning som utgår från såväl interaktionistiska teorier som systemteorier. Modellen 
omfattar mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Mikrosystemet består av ett mönster av 
aktiviteter, roller och relationer som individen upplever i en viss social och fysisk miljö, på 
sådana platser där aktiv mänsklig interaktion är möjlig t ex hemmet, förskolan eller utemiljön. 
En människa ingår i flera olika mikrosystem som tillsammans bildar dennes mesosystem. 
Varje förskola i projektet utgör ett mikrosystem för barnen och personalen som finns där. När 
det kommer en bil till förskolan i samband med t ex sophämtningen, köksleveranser eller 
snöskottning är den del av mikrosystemet för de barn som ser detta.  

Varje deltagare i projektet tillhör också andra mikrosystem som t.ex. närmiljöer i form av 
familjen och kamratgrupper eller vänkretsen. Relationen mellan dessa bildar mesosystem, 
som alltså är olika för varje individ. Fokus riktas i projektet mot mikrosystemet i förskolan, 
som innefattar barns vardagsliv, relationer med kamrater och vuxna, och hur barns tillvaro i 
förskolan framstår i termer av välbefinnande, lärande och möjlighet att delta och påverka. 
Speciellt ligger fokus på det som händer i utemiljön, förskolegården.  

En av den byggda miljöns funktioner är att ordna relationer mellan dess användare. Detta görs 
i utemiljön genom att begränsa och styra tillgängligheten med hjälp av staket och vegetation, 
men även genom stigars och asfaltytors storlek och utformning. Oregelbundenheter kan göra 
det svårare att se vart stigen leder, och göra det mindre inbjudande att gå eller cykla på den. 
När barn ännu inte känner till sin utemiljö kan de välja vägar, där de kan se att de kommer 
vidare och där de har ögonkontakt med andra.  

Exosystem i Bronfenbrenners modell består av ”settings” dvs. sociala miljöer på olika platser 
som indirekt påverkar individens liv och förhållanden i förskolan (mikrosystemet), t ex det 
som sker i byggnadsnämnd, fastighetsförvaltning, barn- och utbildningsnämnder. Noterbart är 
att olika genusstrukturer i exempelvis utbildningssystemet respektive förvaltningssystemet 
påverkar förskolans verksamhet. Även kommersiella intressen påverkar, t.ex. via tillverkare 
av leksaker och lekutrustning. 

Makrosystemet kan sägas vara konsistenta drag i de andra (mikro-, meso- och exo-) systemen. 
Dessa representeras såväl i delkulturerna där individen lever, som i den övergripande 
kulturen, kommer till uttryck i grundliggande värderingar, ideologier, juridiska och 
ekonomiska villkor. I projektet kan makrosystemet syfta dels på den enskilda kommunen där 
ett barn bor, dels på det svenska samhället och kulturen i stort, med de för tillfället rådande 
familjepolitiska värderingar, läroplanen för förskolan och tankar om barnuppfostran och barns 
delaktighet.  

Barnets vardag påverkas även av det specifika samhällets historia. I svensk samhällsplanering 
var det under 1970-talet viktigt att ta hänsyn till barnen vid den fysiska planeringen i form av 
fria ytor och lekplatser. Normer för lekplatser fram till 1975 behandlade främst tre aspekter, 
nämligen dimensioneringen (d.v.s. ytan per invånare, lägenhet eller barn), lokaliseringen 
(d.v.s. avståndet till entrén) och innehåll (d.v.s. lekredskap och ev. lekledare). Anvisningarna 
angav olika lekmiljöer för barn i olika åldersgrupper (Mårtensson, 2004) men senare 
utvärderingar visade att utformningen av många lekplatser var otillfredsställande.  

På samma sätt fanns olika tankar och anvisningar om hur skolgårdar skulle utformas för att 
främja barns lärande, där målen har varit olika utifrån de då gällande läroplaner (Lindholm, 
1995). Makrosystemet påverkar alltså individers liv på detaljnivå, i mikrosystemet. Detta 
stämmer väl med teorin om Space Syntax som hävdar att både ett samhälles struktur och dess 
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rumsliga utformning har sin grund i det sociala livet i en kultur under en viss tidsperiod. 
Medan sociala strukturer förändras genom t ex invandring, utflyttning och nya 
familjebildningar, finns den byggda strukturen kvar under lång tid i form av gator, gångstråk, 
torg, offentliga byggnader, bostadsområden och lekplatser. Byggnader som en gång har 
planerats för en viss specifik användning står kvar, även om funktionen förändras. 
Ombyggnad och renovering kan inte ta bort den grundläggande strukturen i bostäder såväl 
som i fabriker, kontor, sjukhus, skolor och förskolor. 

2.9 Etiska överväganden 
De etiska reglerna från Vetenskapsrådet (2002) har varit utgångspunkten för projektet.  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta.  

(a.a., s. 7) 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 
bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 
under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).  

(a.a., s. 9) 

Vetenskapsrådets krav på information och samtycke är långtgående. Respekten för de 
medverkande i ett projekt som handlar om barns delaktighet och inflytande måste vara 
långtgående och därför genomfördes i samråd med pedagogerna möten med föräldrarna vid 
de deltagande förskolorna. Föräldrarna har i samband med dessa möten lämnat skriftliga 
tillstånd för deras barns medverkan. 

Det har varit angeläget att i projektet även säkra ett samtycke från barnen. Samhällets syn på 
de allra yngsta barnens ställning som samhällsmedborgare har de senaste årtiondena 
förändrats. Såväl FN:s barnkonvention som Läroplan för förskolan beskriver barn som 
individer med kompetenser och med rätt till inflytande över sina liv. Det känns därför inte 
tillräckligt att enbart vända sig till föräldrarna för samtycke, med Vetenskapsrådets 
åldersangivelse på femton år som stöd (Vetenskapsrådet, 2002).  

Michélsen (2004) anser att man bör respektera barnens kroppsspråk och att ett avvisande eller 
avståndstagande tydligt kan avläsas även bland yngre barn. Pramling Samuelssons och 
Lindahls råd (1999) är att man vid videoinspelning alltid måste klargöra vad man önskar spela 
in, vad materialet ska användas till och vilka som ska se det. Det finns risk för att man med 
videoinspelningar synliggör barns vardag på ett sätt som det är tveksamt om barnen vill 
medverka i. Forskare bör, anser Lindgren och Sparrman (2003), bland annat utifrån 
barnkonventionens krav fundera över barnens rätt att inte delta i en studie och vilka reella 
möjligheter barn har att hävda sig mot den vuxna forskarens intressen. Barnen har därför 
tillfrågats om de vill medverka vid inspelning och annan dokumentation. 

Sigurdson (2001) anser att den yrkesetiska omdömesförmågan utvecklas som bäst i kollegiala 
nätverk. Med utgångspunkt i konkreta dilemman som uppstår i arbetet med människor kan en 
pedagog/forskare tillsammans med kollegor reflektera över moraliska principer utifrån en 
pågående praktik och därigenom erövra allt högre mått av klokhet. Genom fokusgrupperna 
och handledningen har vi inom projektets ram skapat möjlighet till sådana etiska diskussioner.  
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Samtliga dokument är avkodade från namn på enskilda barn, används namn så är de 
fingerade. Samma sak gäller förskolorna, i den här rapporten har de fingerade namn. 
Medverkande pedagoger beslutar själva hur de önskar sprida erfarenheter av projektet och då 
görs detta på ett sådant sätt att barnens anonymitet garanteras. Videofilmer kan visas efter 
samtycke från de medverkande. I de fall barns identitet kunde avslöjas har bilder som visas i 
rapporten blivit beskurna. 
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3 Projektet  
Detta kapitel avser att kortfattat tydliggöra metodologisk ansats, beskriva urvalsprocesser och 
teckna gemensamma delar i projektet ur ett aktörsperspektiv. Avslutningsvis analyseras några 
centrala olikheter mellan delprojekten. 

3.1 Metodologisk ansats  
Utifrån projektets syfte och frågeställningar valdes en aktionsforskningsansats (Rönnerman 
m.fl., 2004). Grundläggande i aktionsforskning är praktiker som aktörer (ett bottom – up – 
perspektiv). Det innebär bl.a. att bygga teori utifrån praktiken – inte att praktisera teori. Lärare 
har i allmänhet varit styrda uppifrån (andra har bestämt vad som är bra i yrkesutövningen). 
Under 1980- och 90-talen fördes det fram nya begrepp som livslångt lärande, lärande 
organisationer, reflekterande praktiker och forskande lärare (Schön, 1983). Kompetens- och 
verksamhetsutveckling betonas utifrån reflektion över den egna praktiken och deltagande i 
kunskapande processer. Kollegial reflektion och handledning framhålls utifrån idén att 
forskare, handledare och praktiker skall uppnå en gemensam och ny kanske ”högre” insikt om 
vad som är bästa sättet att uppnå en önskad förändring. Samarbete skall skapas mellan 
praktiker och forskare, och forskningen skall ta sin utgångspunkt i den verksamhet som finns. 
Praktikers erfarenhetskunskap skall då vara en central kunskapskälla, och i en demokratisk 
process är all kunskap väsentlig. Forskningsprocessen kan sägas syfta till utveckling av 
professionen samt kunskap om den egna praktiken och de sammanhang i vilken praktiken 
ingår i. 

I ett aktionsforskningsprojekt finns möjligheter inte bara att producera ny praktisk kunskap 
utan också att finna nya vägar att producera sådan kunskap. Det är viktigt att utgå från ett 
upplevt behov av en förändring, att pröva nya vägar att förändra och kritiskt granska sina 
förgivet-taganden. Forskningsansatsen innebär att man utgår från praktiken och följer den 
förändring som iscensätts i projektet. 

Man kan alltså säga att det handlar om en cyklisk process: Att planera – agera – observera - 
reflektera i samarbete med en forskare/handledare. Honnörsord är öppenhet, kreativitet, 
reframing och ”synvändor” (Lidholt, 1999). Förändringsprocessen börjar med någon form av 
kartläggning. Det gäller att ta reda på hur det förhåller sig i den egna praktiken och vad det är 
man vill förändra. Ingen praktik är den andra lik. Bara praktikern känner till de lokala 
sammanhangen (Rönnerman et al, 2004).  

En viktig förutsättning i projektet var att barn och personal på de deltagande förskolor själva 
skulle vara medaktörer i en forskande process med syfte att finna nya vägar för att utvidga 
förskolebarns möjlighet till inflytande i uterummet. Planering, utförande och utveckling av de 
olika delprojekten har utgått från det som har hänt på de olika förskolorna och de olika 
aktiviteterna i projektet har kontinuerligt följts upp och utvärderats. Genomförandet av 
projektet i de olika städerna/kommunerna har därför skilt sig från varandra trots det till synes 
gemensamma projektupplägget. Projektdeltagarnas/handledarnas verktyg i detta projekt var 
inledningsvis: 

 Fokusgrupper där samtalet kretsar kring frågeställningar som var förberedda av 
handledarna för att samla in pedagogernas syn på och diskussioner kring bärande 
begrepp (delaktighet, inflytande, fysisk miljö, genus o.s.v.). 
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 Handledning i grupp där samtalen ges innehåll genom de observationer och 
erfarenheter pedagogerna har med sig i syfte att utmana invanda tankesätt, 
beteendemönster och benämna nya lösningar. 

 Uppmaning till pedagogerna att genomföra olika former av observationer och 
pedagogisk dokumentation. 

 Eget skrivande som källa för information och ”minne” för senare uppföljningar av 
egna och gemensamma reflektioner och problemidentifiering. 

 Observationer av praktiken – t.ex. observationer av enskilda händelser, platser, samtal, 
intervjuer, videoinspelningar. 

3.1.1 Hur förskolorna valdes ut 
Valet av de deltagande förskolorna kan sammanfattas i några projektgemensamma 
övergripande kriterier. Dessa var: 

 Pedagogerna skulle ha resurser och tid att aktivt delta i projektet under två år och ha 
stöd i hela organisationen.  

 Pedagogerna skulle vara vana vid att dokumentera och reflektera kring sin 
verksamhet, och ha vilja och lust till att utveckla den.  

 Förskolorna skulle vara belägna i olika delar av staden/kommunen där 
bebyggelsestrukturen och förutsättningar att använda närmiljön skiljer sig från 
varandra. Syftet var främst att skapa förutsättningar för stor variation i resultaten och 
skall inte tolkas som ett försök till komparativ ansats 

I Stockholm och Umeå fick intresserade förskolor ansöka om att delta i projektet, i Göteborg 
valde projektgruppen ut förskolor som var intresserade att delta utifrån bestämda stadsdelar 
som man ville studera närmare. Gemensamt för alla förskolor i projektet har även varit att alla 
deltagare, både barn och vuxna, skulle lämna samtycke för att delta i projektet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med projektets start hölls informationsmöten för 
föräldrarna där projektets syfte, tidplan presenterades och skriftliga samtyckesblanketter för 
deltagande familjer delades ut.  

I bilaga 1a och 1b presenteras tabeller som översiktligt beskriver vad som gjorts inom de olika 
delprojekten. Projektets specifika upplägg i de olika städerna/kommunerna redovisas i 
delprojektens separata avsnitt 3.2 och resultat från de genomförda aktiviteterna/momenten 
redovisas övergripande – samtliga delprojekt tillsammans – i kapitel 4 och 5.  

3.1.2 Övrig projektorganisation  
Svenska OMEPs styrelse ansvarar övergripande för projektet. Tre av Svenska OMEPs fyra 
lokala kretsar är knutna genom ledningsorganisation till delprojekten i Göteborg, Stockholm 
samt Umeå. Den fjärde kretsen i Skåne arbetar, oberoende i relation till delprojekten, med 
sammanställning av rapporten och ansvarar för övergripande analyser (metanalyser). En 
digital plattform har konstruerats för såväl kommunikation mellan projekten som för lagring 
av delprojektens alla dokument, delrapporter samt slutrapport.  

Under arbetets gång har projektet presenterats på flera forskningskonferenser: 

 OMEPs europakonferens Shaping the Future 28-30 april på Syros, Grekland 
(Karlsson och Teimouri, 2009).  

 Human Rights and Citizenship Education 21-23 May 2009 i Malmö (de Jong, Eklundh 
& Lutz, 2009), anordnad av nätverket CICE  
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 OMEP:s Världskonferens Learning to listen, listening to learn 3-7 augusti i Lagos, 
Nigeria (Engdahl, 2009; Engdahl, 2009; Lager, 2009; Ärlemalm-Hagsér, 2009) 

 EU as a global actor – Education for Sustainable Development, EU- konferens 28-
29september i Lund, (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2009) 

3.2 Delprojekten i Göteborg, Stockholm och Umeå 
I kommande avsnitt beskrivs delprojektens specifika syften och organisation. Medverkande 
förskolor presenteras mer ingående samt allt arbete som genomförts. Presentationen har 
kulturell prägel d.v.s. de lokala benämningar som finns för t.ex. förskolans fysiska uterum 
(projektets benämning) har behållits för att visa på den språkliga begreppsvariation som finns 
i svensk förskola. Förskolornas namn är samtliga fingerade. För att underlätta för läsaren 
kommer samtliga förskolor från Göteborg starta på bokstaven G, Stockholms på S och Umeås 
på U.  

3.2.1 Göteborgsprojektet 
I Göteborg är det specifika projektsyftet att öka samarbetet mellan förskolan och de som 
planerar och förvaltar barnens närmiljö. Enligt barnkonventionens artikel 13 ska barns åsikter 
tillskrivas stor vikt och barn ska ha rätt att påverka beslut som rör dem. Detta innebär att barn 
och ungas delaktighet är viktigt vid stadsplanering och utformandet av fysiska miljöer. Flera 
undersökningar visar att det på kommunnivå är stora brister i hur barn och unga görs 
delaktiga i sin närmiljö. Därför är en utgångspunkt för delprojektet i Göteborg, att skapa en 
dialog mellan olika aktörer. Projektledaren för Göteborgs delprojekt är arkitekt vilket ger 
möjlighet för samarbete med förskolans verksamhet och ny kunskap kan skapas, även med 
övriga aktörer t.ex. Göteborgs Lokalförsörjningsförvaltning (LFF). Utmaningen ligger i att 
försöka mötas i synen på delaktighet och hur man kan arbeta med det. Arkitekter har kunskap 
om det fysiska rummet som tillsammans med förskolepersonalens kompetens kan ge 
förskolebarnen verktyg att beskriva och kommunicera sina tankar om sin närmiljö med dem 
som planerar, utformar och förvaltar den.  

Hösten 2007 valde projektet ut tre stadsdelar i Göteborg vilka genom sitt läge i staden passade 
in på projektets kriterier. Genom kultursamordnare 3 i dessa stadsdelar fick projektet förslag 
på tre intresserade förskolor. Under våren 2008 besökte projektgruppen förskolorna och efter 
samtal med rektorerna och pedagogerna valdes förskolorna Gåsen, Gärdsmygen och Gladan 
att delta i projektet. 

Projektets organisation  
Arbetet på de olika förskolorna i Göteborg startade våren 2008 med informations- och 
planeringsmöten tillsammans med alla tre förskolors personal och avslutades våren 2009 med 
en gemensam träff med utvärdering och diskussion om det fortsatta arbetet. Dessutom 
genomfördes en träff med förvaltarna på varje förskola då resultat från projektet presenterades 
och förslag på fortsatt samarbete kring barns delaktighet i det fysiska rummet diskuterades.  

I början av projektet bildades på varje förskola en fokusgrupp bestående av ett begränsat antal 
lärare och barnskötare, vilka blev kontaktpersoner för projektet. Fokusgruppen har haft ansvar 
för att i dialog med projektgruppen göra barnen på förskolan delaktiga i projektet och 
utveckla och sprida sina kunskaper till övriga delar av förskolan. Under projekttiden har 

                                                 
3 Varje stadsdel i Göteborg har minst en kultursamordnare som ingår nätverket KULF och KULIS med uppdrag 
att förmedla kultur till alla barn och unga i stadens skolor och förskolor. De har kunskap om de förskolor som 
finns i stadsdelen, deras storlek, organisation, pedagogiska inriktning m.m. 
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enstaka fokusgruppers sammansättning förändrats, exempelvis beroende på att någon av 
deltagarna har avslutat sina anställningar på förskolan. 

Under projekttiden har fokusgrupperna på de deltagande förskolorna erbjudits 
kompetensutveckling (finansierat genom projektmedel) genom att delta i ett flertal 
föreläsningar och en konferens. 

Projektgruppen är alla ledamöter i OMEPs Göteborgskrets och har bestått av: 
Mania Teimouri - arkitekt och arkitekturpedagog, Göteborgs Stads kulturförvaltning, 
projektledare för delprojektet i Göteborg  
Ilse Hakvoort, - universitetslektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs universitet  
Bibi Karlsson – förskollärare samt facklig företrädare, Lärarförbundet i Göteborg 
Anne Kultti samt Karin Lager, doktorander i pedagogik på Institutionen för pedagogik och 
didaktik, Göteborgs universitet 
Gruppen har haft minst en träff per månad och arbetat med att planera, genomföra och 
utvärdera de olika aktiviteterna i delprojektet.  

Projektets metoder 
Projektgruppen har gjort ett flertal besök på alla tre förskolorna där man gemensamt med 
fokusgrupperna genomfört olika aktiviteter med barn och vuxna, haft utvärderingar och 
handledningstillfällen. Gemensamt för alla förskolorna i delprojektet är att vuxna samt barn 
genomfört kartläggningar av förskolornas fysiska uterum och arbetat med filmanalys. 
Kartläggningsaktiviteter med barn var i första hand planerade av projektgruppen och styrt av 
projektgruppens arkitekt likväl som fokusgruppen. Fokusgruppernas medlemmar blev 
stimulerade till att fortsätta med kartläggning på olika sätt (se även bilaga 1).  

En del av aktiviteterna har haft som syfte att de vuxna observerat barnens agerande i det 
fysiska rummet och reflekterat över det man sett med fokus på barnens delaktighet, medan i 
andra aktiviteter har barnen involverats och själva deltagit aktivt. Beroende på de olika 
förutsättningarna på förskolorna har metoderna man använt utvecklats på olika sätt. Dessa 
metoder har genom anteckningar, foton eller film dokumenterats och resultaten analyserats.  

Under projektperioden har projektets medlemmar deltagit på olika föreläsningar och 
konferenser: 

 24 april 2008 – OMEP föreläsning ”Barns delaktighet i det fysiska rummet”, Mania 
Teimouri & Barnperspektiv – barns perspektiv Anne Kultti. 

 7 maj 2008 – Lärarförbundets Pedagogiska Kafé med Trollets förskola 
 7 okt 2008 – OMEP föreläsning “Genusperspektiv på förskolans uterum”, Eva Ärlemalm-

Hagser  
 9 okt 2008 – MOVIUM:s konferens ”dags att skrota lekplatserna” i Karlstad 
 23 okt 2008 - Göteborgs stads kulturförvaltning ”Barnkultur och föreställningar om barndom”, 

Ylva Ågren 
 6 nov 2008 – OMEP föreläsning "Gustav får visst sitta i tjejsoffan" om etik och genus i 

förskolan, Eva Johansson  
 19 feb 2009 – OMEP föreläsning “Dags att skrota lekplatserna? om möten mellan barns lek 

och vuxnas planering”, Anna Lenninger  
 21 apr 2009 – OMEP föreläsning “Bygga kojor i skogen - Vad lär man sig då?”, Karin Lager 

Projektgruppen har vid två tillfällen under projekttiden träffat förvaltarna för de olika 
förskolorna. I april 2008 hade man möte på Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) för att 
presentera projektet och dess syfte att öka samarbete och dialog kring barns delaktighet i 
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förskolans fysiska rum. I juni 2009 möttes man istället på förskolorna, för att diskutera 
resultat från projektet och förslag på fortsatt samarbete kring barns delaktighet i det fysiska 
rummet. 

Presentation av deltagande förskolor i Göteborg 

Gåsens förskolor  

Område: Gåsens förskolor består av tre enheter som ligger i två separata hus i ett trafikseparerat bostadsområde 
med övervägande hyreshus i ett kvarter med flerbostadshus byggd kring gemensamma gårdar som även används 
av de boende.  
Antal avdelningar: tre enheter med tre avdelningar var. 
Antal barn: 110 barn  
Antal personal: 22 personal  
Gruppindelning: åldersindelade grupper 1-2 år, 2-4 år, 4-6 år 

 

Gård 1 

 

Gården är avlång och omgärdad av hus på tre sidor. I väst sträcker sig en lång betongmur med 
ett järnräcke ovanpå som skiljer gården från bostadsbolagets kontorslokaler. Det sker mycket 
lek vid muren och på järnräcket. 

Förskolornas verksamhet bedrivs i de lägre huskropparna i norr och i öst och det är härifrån, 
genom tre entréer, som gården nås. I änden av det östra huset har dagbarnvårdare och 
fritidsverksamheten lokaler, vilket innebär att även äldre barn använder sig av gården. Söder 
om gården finns en parkeringsplats som skiljs från gården med ett staket, men utan stängda 
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grindar. Genom öppningen kan man nå gångbanorna som leder in i området. Öster om gården 
finns ett stort grusplan som förskolan ibland använder. Barnen har fått lära sig att det finns 
osynliga gränser som de inte får gå över utan lov. I mitten av gården finns ett tak, under det 
finns fastgjorda skärmar mellan vilka rumsligheter bildas. Skärmarna bildar en gräns mellan 
norra och södra delen av gården och skymmer sikten. Det finns gott om bänkar på kanterna 
längsmed gården och även runt sandlådorna. Man har även flera flyttbara sittgrupper med 
bord där större grupper kan sitta samlad. De flesta lekutrustningar finns i södra delen av 
gården. Det är gungor, klätterställning med rutschkana, ribbor, gungdjur och sandlådor. Och 
det är här som det finns lite naturmark med träd, buskar och små avgränsade gräsytor. Det 
finns ett stort förråd på gården där man förvarar cyklar, skottkärror och sandleksaker och där 
barnen själva kan hämta ut det de behöver. Norra delen av gården består av en stor asfalterad 
yta och det är här som barnen har plats att cykla runt eller leka bollekar. Här finns också en 
nedgrävd sandlåda, hoppstenar och två små anlagda gräsbevuxna kullar som utgör 
nivåskillnaderna på gården.  

 

      Bild 3.2:1 

På Gåsens förskola har LFF gjort en särskild satsning våren 2008 (inte initierat av projektet) 
En förskola att tycka om, för att på ett hållbart sätt tillsammans med personal och barn 
förbättra gårdsmiljön på Gård 1. Då planerades en upprustning av gården som innefattar att 
måla muren och skärmarna, plantera nya buskar och träd, göra en klättervägg, bygga en kant 
runt sandlådan, göra hål i bollplanken samt att köpa in fler bord med sittplatser.  
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Gård 2  

 

Gården ligger i mitten av ett stort bostadskvarter med fyravåningshus, i vilket förskolan har 
sin verksamhet. Gården är offentlig och används av alla boende i kvarteret. Det finns en 
öppning på gården som leder ut till gatan, här får de vuxna vakta så att barnen inte får fart 
med cyklarna och kör ut i trafiken. På gården finns också entréerna till bostäderna och en rad 
privata uteplatser. Från förskolan når man gården genom ett stenlagt uterum, omgärdat av ett 
träplank med en trasig grind.  

På gården finns ett förråd där man förvarar cyklar och andra leksaker, p.g.a. den höga tröskeln 
kan barnen inte själva ta ut sakerna utan måste ha hjälp av någon vuxen. Det finns gott om 
stora träd, buskar och gräsytor på gården. Många asfalterade gångbanor runt och igenom 
gården som barnen cyklar på. På gården finns inte några stora höjdskillnader, men den är inte 
heller helt platt. Den fasta lekutrustningen, vilken består av klätterställning med rutschkana, 
lekhus, gungor och gungbräda, är placerad i skilda sandlådor i mitten av gården. Dessutom 
finns på gården flera fasta sittgrupper med bord, en av dessa under tak. Gården är bra belyst 
av både höga och låga lyktstolpar, dessutom finns belysning vid alla entréerna. Gården är stor 
och kan vara svår att överblicka från ena hörnet till det andra.  
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Gärdsmygens förskola 

Område: Förskolan ligger i ett villaområde nära havet. De flesta barn bor i enfamiljshus med privat trädgård. 
Det är biltrafik mellan husen.  
Antal avdelningar: en avdelning 
Antal barn: 19 barn 
Antal personal: 4 personal 
Gruppindelning: åldersblandat 

 

Förskolan har två gårdar. Gården i väst är omgärdad av ett högt berg och två villatomter. Den 
är omsluten och har en privat karaktär. All fast lekutrustning såsom gungor, klätterställning 
med rutschkana och lekhus finns på denna gård. Det är här barnen är mest. De cyklar, gungar 
och leker i sandlådorna. Förutom ett stort förråd finns här också ett litet förråd i barnens höjd, 
den har målade luckor och fungerar även som lekhus. Gården nås från huset via en träaltan 
där det finns sittgrupper med bord. På gården finns flera fruktträd, buskar och odlingar. 
Förskolan fick stadens utmärkelse för gröna gårdar 2004. Gården har många smårum och 
några vrår där barnen kan leka ifred.  

 

                         Bild:3.2:2 
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Berget bredvid förskolan skapar ytterligare en dimension på denna gård. Det finns ett par 
avsatser längst ner på berget, men barnen får inte klättra upp. Det är brant och farligt. För att 
få vara på den andra gården, som kallas framsidan, måste en vuxen följa med. Marken lutar 
starkt och det finns ett litet berg. Det finns en dunge med låga träd och buskar där barnen kan 
klättra och leka. Mot gatan finns ett staket med en grind in till förskolan. Här kan man få 
besök och se bilar och människor passera. Platsen är öppen och har en offentlig karaktär. 

Gladans förskola  

Område: Förskolan ligger i innerstaden där bebyggelsen är tät och blandad, vid en bred huvudgata som 
trafikeras av både bilar och spårvagnar. 
Antal avdelningar: sex avdelningar 
Antal barn: 106 barn 
Antal personal: 21 personal 
Gruppindelning: åldersblandade grupper 1-5år med omfattande tvärgruppsaktivitet. 

 

 

I samma hus som förskolan har en gymnasieskola sin verksamhet. Närmaste grannar är en 
parkeringsplats i söder och en biograf i norr. Biografen har ett stort grästak som förskolan ofta 
använder. I närheten finns en park med en del naturmark som också är viktig för förskolans 
verksamhet ute. Parken håller på att byggas om och kommer att bl.a. innehålla en actionpark 
för äldre barn och en naturlekplats för de yngre. Förskolan har två gårdar. Gården i norr är 
kuperad. Här finns ett berg och bakom det finns en lång grässlänt att springa och leka i. Nedre 
delen av gården, (närmast huset) är asfalterad och plan, där spelar barnen fotboll, cyklar mm. 

Där husen vinklar sig finns en bygghörna som kom till under arbetet med projektet. 
Träplanket som skiljer bygghörnan från gunghästarna är populärt att klättra på för de äldre 
barnen. Nivåskillnaden på gården tas upp av en lång trätrappa där det också finns en flyttbar 
träramp. I mitten av gården finns en plantering med buskar och staket runt. Gården gränsar 
mot en gångväg.  
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           Bild 3.2:3 

Gården i söder är platt med fast lekutrustning, träd och bänkar placerade i rad, som olika 
stationer. Till skillnad från gungdjuren, lekhuset, rutschkanan och gungorna som är placerade 
i sandlådor står loket på gummiasfalt som är tillgänglighetsanpassad. Den pyramidformade 
trappan till entrén är som en samlings- och utkiksplats. Bredvid finns en öppen yta som 
lämpar sig för bollspel mm. Där finns tillgång till vatten från en vattenkran. På andra sidan av 
trappan finns en stor sandlåda. Platsen bakom förrådet är ganska undanskymd, här och i 
buskarna bredvid förrådet leker barnen kojlekar. I söder gränsar gården till en parkeringsplats, 
vilken inspirerat till att man tillverkat egna bensinstationer.  

Resultat och utvärdering av projektet 
Sammanfattningsvis kan sägas om delprojektet i Göteborg att det har varit inspirerande och 
spännande att tillsammans med förskolorna skapa ett projekt som testat och utvecklat olika 
metoder för kartläggning och observationer, med syfte att öka barns delaktighet i förskolans 
uterum. Det insamlade materialet består av fältanteckningar, enkätsvar, observationer, kartor 
och ritningar med information, samt videoinspelningar. Materialet är i sin helhet omfattande. 
På grund av förskolornas olika förutsättningar är resultaten varierande och ibland svåra att 
jämföra med varandra. Nedan följer ett summerat resultat av delprojekt Göteborgs specifika 
syfte: 

Projektets samarbete med förvaltaren visar att stadsdelarnas organisation påverkar vilka 
möjligheter det ges till barns deltagande. De olika stadsdelarna skiljer sig åt i arbetssätt. Detta 
bidrar till att olika förutsättningar skapas för förskolorna att gå vidare med barns idéer och 
tankar om sin utemiljö. Förskolans förutsättningar i den omgivande miljön (tillgång till natur, 
trafik, buller…) påverkar hur gården används och vilka krav man ställer på förskolegårdens 
innehåll och utformning. Projektets deltagare använder den omgivande miljön på olika sätt. 
Förskolans läge i staden bör vara avgörande för detta. Intressant är att se hur den omgivande 
miljön påverkar barnens lek på gården. Exempelvis på den förskola vars staket gränsat mot en 
byggarbetsplats skapades en bygghörna utomhus tillsammans med barnen.  

De uppger alla att de besöker lekplatser i närheten, vid utflykter och liknande. Detta görs dock 
olika frekvent. Att vara mitt i staden som förskolan Gladan, bland all trafik, kan vara svårt 
och problematiskt. Nämnda förskola uppger dock att man regelbundet lämnar gården, främst 
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med de äldre barnen. En annan av förskolorna är belägen på en lägenhetsgård. Detta påverkar 
förskolans verksamhet i och med att flera andra aktörer samsas om gården.   

LFF, förvaltaren av förskolans byggnader och fysiska miljö, är alltid involverad i förändringar 
på gården. Förvaltaren har genom projektet fått tankar om hur de kan arbeta med barns 
delaktighet i projektform (konkreta förändringar) eller i den vardagliga förvaltningen (t.ex. 
klippa gräs och laga staket). Även om förändringar på gårdarna ibland behöver genomföras är 
en del av projektet hur lärarna använder de förutsättningar de har. Att göra barn delaktiga i sin 
utemiljö behöver inte enbart handla om fysiska förändringar utan också om lärarnas 
förhållningssätt till barnen och utemiljön.  

”Det är nu som vi skulle börja” 
I den avslutande utvärderingen maj/juni 2009 har förskolorna uttryckt att de gärna vill 
fortsätta att arbeta med projektets frågeställningar. Likaså är LFF intresserade av att 
samarbeta med förskolorna för att göra barnen mer delaktiga då man planerar och utför 
förändringar på förskolornas utemiljöer. Förskolorna/pedagogerna tycker också att det varit 
utvecklande att få ta del av varandras arbete och erfarenheter i delprojektet och ser fram emot 
att få ta del av slutresultatet.  

Vid avslutande möte med LFF diskuterades olika förslag för att öka barns delaktighet i det 
fysiska rummet: Det behövs en kartläggning av organisationerna (förvaltningen och 
förskolorna) om deras olika roller för att hitta rutiner för möten och dialoger kring frågor som 
rör barnens närmiljö. En förutsättning för att kunna göra barnen delaktiga - i det som sker till 
vardags i deras närmiljö på förskolan - är att även lärarna görs delaktiga. Tydligare och 
kortare kommunikationsvägar behövs. 

Ett annat förslag på projektets fortsättning är att bilda en läsecirkel med pedagogerna från de 
deltagande förskolorna och exempelvis läsa böckerna Utomhuspedagogik och Bygg och 
konstruktion i förskolan utgivna av Lärarförbundet. 

3.2.2 Stockholmsprojektet 
I Stockholm valde vi som specifikt syfte att studera barns delaktighet i utemiljön som 
läranderum ur ett genusperspektiv. Projektet startade på hösten 2007 med att först bjuda in till 
ett informationsmöte för intresserade. Efter detta fick intresserade förskolor ansöka om att 
delta och utifrån de kriterier som beskrivits tidigare valdes fyra förskolor ut för att delta. 

Projektets organisation i Stockholm  
Stockholms projektgrupp är alla ledamöter i OMEPs Stockholmskrets och har bestått av: 
Eva Ärlemalm-Hagsér, projektledare (förskollärare, universitetsadjunkt vid Mälardalens 
högskola samt doktorand i pedagogik på Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs 
universitet). 
Astrid Waleij, handledare, förskollärare och frilansande konsult 
Björn Smedberg, handledare, förskollärare och mediapedagog 
Birgitta Lidholt, forskningsledning, lektor och f.d. utbildningsråd vid Skolverket i Stockholm) 
Denna grupp har träffats minst en gång i månaden. Främst har projektgruppens arbete bestått i 
att planera, genomföra och utvärdera de aktiviteter som genomförts inom projektet i 
samarbete med de deltagande projektförskolorna. Även transkriberingar och analys av 
dokumentationsmaterial, handledningar, fokusgrupper, vandringsrundor och barnintervjuer 
har gjorts av projektgruppen.  

Ledningsgruppen har bestått av OMEP Stockholmskrets styrelse. Arbetet har bestått i att 
kritiskt granska och diskutera projektet processen samt läsa och reflektera kring dokumenterat 
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material, vilket skett vid möten ca 3-4 per termin. Kretsstyrelsen har även deltagit i de 
erfarenhetsutbyten samt de inspirationsföreläsningar som arrangerats samt hjälpt till med 
transkribering av material.  

Projektets metoder 
De deltagande förskolornas personal har aktivt under hela projekttiden arbetat med att samla 
in olika former av dokumentationsmaterial från sin verksamhet. Exempel på detta är den 
kartläggning som skedde under våren 2008 där barn och vuxnas placering på förskolegården 
observerades (fyra förmiddagar, tre observationstillfällen vid vardera förmiddan och fyra 
eftermiddagar, tre observationstillfällen vid vardera eftermiddagen). Under hela projektiden 
har observationer av barns lek samlats in på förskolorna genom dagboksanteckningar. Denna 
dokumentation låg sedan som grund och diskussionsmaterial vid de fem 
handledningstillfällen som arrangerades på förskolorna under projektperioden.  

Under projektperioden har olika metoder använts i syfte att öka barns och inflytande. I början 
användes främst kartorna, (240 stycken) och senare de dagboksanteckningar som gjorts (170 
stycken sammanlagt). Vid handledning och fokussamtal deltog en handledare från 
projektgruppen samt av förskolorna utvalda personal (ca: 8-10 pers). Tre fokussamtal har 
även arrangerats på förskolorna, dessa hade som syfte att fördjupa förståelsen av 
förskolepersonalens uppfattningar och tankar kring teman som 1) delaktighet och inflytande 
samt den fysiska miljön, 2) genusperspektiv utifrån delaktighet och inflytande i den fysiska 
miljön 3) erfarenheter från projektet, de metoder som använts kopplat till barns delaktighet 
och inflytande i verksamheten samt genusperspektiv på utemiljön.  

I projektets regi har sex inspirationsföreläsningar arrangerats för de deltagande förskolornas 
personal, föreläsningar har även varit öppna så andra intresserade har kunna ta del i dessa. 

 Elisabeth Arnér, Örebro Universitet. ”Barns inflytande i förskolan”. Den 2/2 2008 vid 
Stockholms universitet, Campus Konradsberg (f.d. Lärarhögskolan i Stockholm). 

 Fredrika Mårtensson, Sveriges lantbruks universitet Alnarp. ”Förskolegårdar och barns lek” 
den 14/4 2008 vid Stockholms universitet, Campus Konradsberg. 

 Mania Teimouri, arkitekturpedagog i Göteborg. Den 29/10 2008 vid Stockholms universitet, 
Campus Konradsberg. 

 Fanny Jonsdottir, Malmö högskola. ”Barns kamrat och vänskapsrelationer i förskolan” . 
Den 10/3 2009 vid Stockholms universitet, Campus Konradsberg. 

 Anette Emilsson, Karlmars högskola. ”Det önskvärda barnet”. Den 15/4 2009 vid 
Stockholms universitet, Campus Konradsberg. 

 Elisabeth Arnér, Örebro universitet. ”Barns inflytande i förskolan”. Den 24/9 vid Stockholms 
universitet, Campus Konradsberg. 

Två metoder har varit direkt riktade till förskolebarn, vandringsrundor med barnsamtal som 
genomfördes av två från projektgruppen under hösten 2008 samt barnintervjuer som 
genomfördes av förskolornas personal under våren 2009. Vidare har två träffar mellan de 
deltagande förskolorna arrangerats. Dessa erfarenhetsutbyten (2/9 2008 samt 15/6 2009) har 
haft som syfte att göra sammanfattningar av hur arbetet går på de olika förskolorna samt som 
inspirationstillfälle för alla deltagande. Vid dessa erfarenhetsutbyten har förskolorna 
presenterat sina arbeten in storgrupp, för att sedan i blandade grupper diskutera aktuella frågor 
kring projekttemat.  

Två personer från projektgruppen åkte tillsammans med en representant från varje förskola på 
en gemensam konferens som arrangerades av Skapande uterum i Karlstad den 9 oktober 2008 
på temat: Dags att skrota lekplatserna? Syftet med detta var att få ny inspiration på 
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projekttemat samt att ha tid att diskutera projektet i en mindre grupp bestående av både 
projektgrupp och representanter från deltagande förskolor.  

Presentation av deltagande förskolor i Stockholm 
Följande förskolor från fyra olika kommuner har deltagit i projektet mellan januari 2008 - juni 
2009. Tre medverkande förskolor har varit icke kommunala och drivits i form av aktiebolag. 

Solrosens förskola 

Område: Förskolan ligger i ett bostadsområde med övervägande hyreshus 
Antal avdelningar: sex avdelningar 
Antal barn: 80 barn  
Antal personal: 20 personal 
Gruppindelning: småbarnsgrupper och åldersblandade grupper 

 

Förskolegården på Solrosens förskola består av ett område utan avgränsningar framför huset. 
Kopplat till husets arkitektur finns tre små innegårdar. Gården är lummig och har en kulle 
centralt, på vilken det finns en trappa samt en rutschkana. Det finns ett flertal olika lekhus 
placerade över gården samt gungor och sandlådor. 
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        Bild 3.2:4 

En eka att leka i finns nedgrävd och även stubbar att klättra på. I ett förråd som har två 
separata dörrar finns lekredskap som cyklar, kärror och sandlådematerial i den ena delen och 
trädgårdsredskap, verktyg och material till komposterna i den andra. Utanför förrådet finns en 
snickarbänk, där ”snickring” erbjuds barnen.  

På gården finns vidare fruktträd och bärbuskar. Pallkragar står utställda med möjlighet för 
odling av grönsaker och blommor. Då gården är uppväxt finns det möjlighet att klättra i träd 
och att gömma sig och leka i buskaget. I asfalten på mitten av gården finns en stor målad 
cirkel. I cirkeln finns flera mindre cirklar i olika färger, varje cirkel representerar de olika 
avdelningarna på förskolan. Gården har sedan en längre tid varit i fokus för utvecklingsarbete, 
under temat ”gården som en mötesplats för berättande, lek, skapande och naturvetenskap”.  



 43

Syrenens förskola 

Område: Förskolan ligger i ett område med villor och radhus 
Antal avdelningar: Fem avdelningar 
Antal barn: 90 barn 
Antal personal: 18 personal 
Gruppindelning: Åldershomogena grupper 1 år, 2 år, etc.  

 

Syrenens förskola har en stor och kuperad gård som sträcker sig runtom förskolan. Här finns 
både ett litet berg och ett litet skogsområde. Gården är indelad i två delar som skiljs åt med ett 
staket och en grind. Det finns på båda sidor av gården möjligheter att leka i sandlådor, att 
gunga, åka rutschkana och klättra på olika stora klätterställningar, på stenar, trädstockar, 
balansbommar och platåer i olika nivåer.  

  

Bild 3.2:5 och 3.2:6. Fotografi och barnteckning av klätternät. 
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Det finns lekstugor att leka i. På båda sidor av gården finns förråd med olika lekmaterial som 
sandlådematerial, cyklar, pulkor, dammsugarslangar, bandyklubbor etc. På gårdens asfalt 
finns på ena sidan en cykelväg uppmålad, med pilar för körriktning, samt parkeringsplatser 
för cyklarna och på andra sidan gården finns en målad sifferorm, bandy- och fotbollsplan 
samt en hopphage. 

 

        Bild 3.2:7 

På gården växer både bärbuskar och fruktträd. Uppe på berget finns en betonggjuten grillplats 
med två bänkar att sitta på. Utomhuspedagogik är ett av förskolans utvecklingsområden.  
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Snödroppens förskola 

Område: Förskolan ligger i ett område med hyreshus- och radhus  
Antal avdelningar: Fem avdelningar 
Antal barn: 75 barn 
Antal personal: 20 personal 
Gruppindelning: Åldershomogena grupper 1 år, 2 år, etc.  

 

Snödroppens gård är uppdelad på tre gårdar, en stor på framsidan och två små på baksidan, 
tillsammans löper de kring huset. Förutom själva förskolan finns det även en kontorsbyggnad 
och tre förrådsutrymmen på gården. Stora gården består delvis av en stor kulle med träd, tre 
lekhus en stenlabyrint, en lekeldstad och tre stora cementhästar.  
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         Bild 3.2:8 

Gården har buskar och träd och det finns odlingsland att så och plantera i samt bärbuskar. 
Nedgrävda däck och större rör att balansera och sitta på eller använda på andra sätt. På gården 
i övrigt erbjuds bygghörna, ritbord, pusselbord, stafflimålning, klätterträd. I en djungelhörna 
ringlar en stor svart orm gjord i cement fram, två lejon sitter på gräset och en krokodil lurar i 
närheten av en hängbro.  

   

Bild 3.2:9 och 3.2:10 

Det finns en grillplats som har formen av en drake och en drakspaljé. På asfalten på gården 
finns det målat en bokstavsorm, sifferprickar, p-rutor, skuggor tassavtryck och en bollplan. På 
den nedre delen av gården finns några sandlådor och en stor klätterställning. På gården finns 
också en röd stuga med en tillhörande altan, två lekhus (svampen och granen) och en borg att 
leka i. Vid ”dansbanan” finns det musik som går att dansa till.  



 47

Stormhattens förskola 

Område: Förskolan ligger i ett villaområde 
Antal avdelningar: Fyra avdelningar 
Antal barn: 72 barn 
Antal personal: 16 personal 
Gruppindelning: Främst åldershomogena grupper 1 -2 år, 3 år, 4 år, 5 år 

 

Stormhattens gård är relativt stor och löper runt hela huset. Den är avdelad till tre mindre 
gårdar med hjälp av staket och grindar. Den har varierande miljö med både asfaltsbelagda 
ytor, gräs, berg och skog. Det finns sandlådor, klätterställningar, rutschkanor och gungor på 
olika delar av gården. Det finns stubbar och stenar. På bergsknallen finns det en grillplats med 
stockar som sittplatser samt ett ”fordon” som är byggt av bland annat en kabeltunna i trä. En 
pilkoja är anlagd och en labyrint av buskar är under uppbyggnad.  
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     Bild 3.2:11  

Det finns klätterträd, fruktträd, bärbuskar och även blommor och örter som barnen själva har 
varit med och planterat. En konstnärligt utformad vattenränna snirklar sig på en del av gården 
och det finns också en båt att leka i. Det är också organiserat för bygglek med bland annat 
naturmaterial på fler än ett ställe på gården.  

Resultat och utvärdering 
Stockholmsprojektets egen profil är kopplad till ett genusperspektiv och frågan om det går att 
se förskolans gård som en demokratisk mötesplats. Samtidigt som uteplatsen är en plats för 
delaktighet och eget inflytande för barnen är det också en plats där det sker odemokratiska 
handlingar. I det dokumenterade materialet synliggörs att ålder, genus och makt påverkar 
barnen. De vuxna har fortfarande stor makt över vad de erbjuder och tillåter på 
förskolegården. På några av förskolorna upplever pedagogerna en förändring mot ett mer 
jämställt utnyttjande av plats och material. En förändrad barnsyn, ett lyssnande 
förhållningssätt eller en förändrad organisation bidrar till ökad medvetenhet kring makt och 
genus.  

Sammanfattningsvis har projektet genomförts enligt de planer som gjorts vid 
projektplaneringen och tillsammans med de processer som skett vid de fyra förskolorna har 
givande kunskap om barns möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet 
utvecklats. På förskolorna fortsätter nu arbetet och det finns önskemål om att nu fortsätta 
arbetet med hållbar utveckling i fokus. 

3.2.3 Umeåprojektet 
Syftet i Umeå har varit att fördjupa kunskaper om barns relation till förskolans miljöer både 
ute och inne. Som särskilt syfte vill vi lägga vikt vid barnens val av mötesplatser i utemiljön. 
Vi vill göra det möjligt att synliggöra barns kunskap och intresse för sin utemiljö och därmed 
också tydliggöra barns delaktighet i formandet av det fysiska uterummet.  

Projektets organisation  
I Umeåprojektet har projektledaren Madelen Edlund arbetat tillsammans med en kommunal 
styrgrupp och en handledargrupp från Idéan (Pedagogiskt utvecklingscentrum vid För- och 
grundskoleförvaltningen i Umeå Kommun). Styrgruppen har bestått av: 
Karin Engström, förskollärare, pedagogista och enhetschef för Idéan. 
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Birgitta Mukkavaara, förskollärare och ombudskvinna för lärarförbundet, kassör OMEPs 
norrlandskrets 
Lennart Jonsson, utvecklingsledare och bitr. skoldirektör 
Inger Nordin, förskollärare, pedagogisk handledare och ateljérista 
Benny Dahlberg, förskollärare och pedagogista 
Anna-Lena Öqvist, förskollärare och pedagogisk handledare 
 
Projektledare, styrgrupp, pedagoger och rektorer har haft en gemensam ikon på kommunens 
interna datanät, där man snabbt och enkelt har dryftat frågor, påmint om inlämningar, tipsat 
om artiklar o s v. Detta tillsammans med projektledarens heldagsbesök på respektive förskola 
i början av projektet, för att lära känna pedagoger och miljöer, samt de månatliga träffarna har 
gjort att det har varit kort väg mellan projektledare och pedagoger/rektorer. Detta har i sin tur 
resulterat i en stor vilja att delta och arbeta i projektet samt en stor mängd väldokumenterat 
och insamlat material. Projektledaren har också deltagit i två konferenser med fokus på 
förskolan, utemiljö och barns delaktighet. Detta för att förkovra sig inför rapportskrivande och 
sammanställningar men också för att kunna utmana pedagogerna och handledare i 
dokumentationsarbetet. Projektledaren har vidare kontinuerligt rapporterat om projektet på 
styrelsemöten i OMEPs norrlandskrets. 

Projektets metoder 
I Umeå har samtliga pedagoger och barn på de tre förskolorna deltagit i projektet. Man har 
arbetat med pedagogisk dokumentation som verktyg och det är pedagogerna som 
dokumenterat barnen och vad som skett ute på förskolorna. Projektledaren Madelene Edlund, 
har i sin tur dokumenterat pedagogernas diskussioner vid erfarenhetsutbyten, möten och 
reflektionsträffar. 

Vid första träffen fick alla pedagoger välja en ämnesgrupp, som de ville tillhöra under 
projektets gång; LÄRKAN – lärande, ESTER – estetik eller GENA – genus. Dessa grupper 
har fungerat som reflektionsgrupper för att under projektet tolka och reflektera över gjorda 
dokumentationer utifrån ovanstående ”ämnesglasögon”. Delprojektet har ett stort 
dokumentationsunderlag, det finns drygt 515 kompletta dokumentationer innehållande 
observationer och reflektioner. Alla medverkande arbetslag var representerade i samtliga 
grupper. 

Under projektets gång, från januari 2008 till maj 2009, har pedagogisk dokumentation varvats 
med erfarenhetsutbyten över förskolegränserna och reflektionsträffar över den egna 
förskolans avdelningsgränser (6 erfarenhetsutbyten och 3 reflektionsträffar per pedagog). 
Pedagogerna har erbjudits fortbildning under projektets gång, i form av studieresor och 
föreläsningar (1 studieresa och 5 föreläsningar per pedagog samt 2 föreläsningar som 
erbjudits till 1 pedagog per avdelning). Vidare har projektledaren deltagit i personalmöten, 
informerat på föräldraråd, föräldramöten, utekvällar samt utvärderingar. För den enskilde 
pedagogen innebär det att man lagt ner 67 timmar på schemalagda aktiviteter under projektets 
praktiska fas, 1,5 år. Utanför de 67 timmarna ligger egen planeringstid, mötestid på den egna 
förskolan, egen reflektionstid etc. 
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Presentation av deltagande förskolor i Umeå 
Tre kommunala förskolor har deltagit i projektet.  

Förskolan Uttern 

Område: Förskolan ligger i stadsmiljö, i dess omedelbara närhet finns ett antal villor, en park och en kyrka. 
Antal avdelningar: tre avdelningar 
Antal barn: 58 
Antal personal: 12 pedagoger (17 % män 83 % kvinnor) varav: 11 förskollärare, 1 barnskötare 
Åldersindelning: . Två avdelningar har barn i åldrarna 1-3 år och en avdelning har barn i åldrarna 4-5 år. 

 

 

Förskolan Uttern ligger ganska centralt i stadsmiljö. Förskolan är inklämd mellan en starkt 
trafikerad gata och en lugnare gata och har därmed en begränsad yta. En del av utemiljön är 
väldigt traditionell med en smal asfaltsväg till entréer och grindar. På den delen av gården 
finns också en liten rutschkana, ett par gunghästar en gungställning och sandlådor. I närheten 
finns ett förråd och en lekstuga. Man har ett klätterträd på gården, en buss i trä och några 
nergrävda stora däck. Den andra delen av gården är ett sluttande parti med höga träd. Bild 3.2:13 
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              Bild 3.2:12 

Där finns också en grillplats, ett litet hus, en klättervägg och några stubbar att sitta på. Längre 
ner bland träden finns en liten hinderbana med rep, däck och en spång att balansera på och i 
närheten finns ett litet lekhus som barnen kan vara i. Mellan gårdens två delar finns en kulle 
runt vilken en asfalterad smal väg är anlagd. Hela gården är omgärdad, på ena sidan staket 
och mot den starkt trafikerade vägen ett högt plank. Utterns utemiljö kan betecknas som 
traditionell men varierad. 
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Förskolan Uroxen 

Område: Förskolan ligger i ett äldre villaområde 
Antal avdelningar: fem avdelningar 
Antal barn: 103 
Antal personal: 19 pedagoger (21 % män 79 % kvinnor) varav: 11 förskollärare, 7 barnskötare, 1 
personalvetare/barnskötare 
Åldersindelning: alla avdelningar har barn i åldrarna 1-5 år 

 

 

Förskolan Uroxen ligger i ett villaområde några kilometer utanför centrum. Förskolan har en 
stor gård men som i huvudsak är platt. 2/3 delar av gården består av traditionell, tuktad 
utemiljö med stora gräsytor. På var sida huset finns sandlåda och gungställning. 
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          Bild 3.2:13 

De senaste åren har förskolan startat två platser för odling – för att få in doft, natur och odling. 
På gården finns en liten fotbollsplan med mål som på vinter spolas som isbana, här finns 
också förråd, en liten lekstuga en buss i trä, en lång spång att balansera på och en stor kulle. 
Det finns också en eka som ligger i en stor sandlåda samt en hög däck att leka i och en tunnel 
att krypa i och på. 

En tredjedel av gården utgörs av en mer varierad miljö, med höga träd – företrädelsevis 
björkar och andra lövträd. Här finns en grillplats, ett litet lekhus och en klätterställning med 
rutschkana. Denna del är dock avgränsad med staket och barnen har ej fritt tillträde hit. Här 
har man främst ledda och pedagoginitierade aktiviteter. Uroxens gård är plan och känns 
ganska ödslig på grund av att merparten av gården endast har unga träd, ingen naturlig skugga 
ges.  
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Förskolan Ulven 

Område: Förskola ligger i ett nyare bostadsområde med blandad bebyggelse - villor och hyreshus. 
Antal avdelningar: fyra avdelningar 
Antal barn: 67 
Antal personal: 13 pedagoger (100 % kvinnor) varav: 7 förskollärare, 5 barnskötare, 1 lärare i grundskolans 
senare år, inriktning textilslöjd/barnskötare 
Åldersindelning: alla avdelningar har barn i åldrarna 1-5 år 

 

Ulvens förskola ligger i ett ganska nytt bostadsområde och mitt i det bostadsområdet finns ett 
gammalt område – ett före detta mentalsjukhus – som numera härbärgerar vårdcentral, 
konstgalleri, företag, replokaler, skola och två förskolor mm. Området präglas av höga röda 
rappade stenhus och mitt i området finns en före detta vårdcentral, enplanshus, som inrymmer 
Förskolan Ulven. Förskolan har en mycket begränsad gård med staket. 

 

             Bild 3.2:14 
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På gården finns höga tallar och runt staketet finns syrener och aroniabuskar. Det är en platt 
gård med slitna lekredskap, en klätterställning med nät, ett litet lekhus med rutschkana. 
Vidare finns en sandlåda med en enkel klätterställning, en liten sandlåda med en diskbänk 
samt en liten gungställning. Förskolan har en innergård som inte använts särskilt mycket med 
ett par campingbord, en sandlåda, några stora stenar och ett par kvarglömda järnfundament 
som sticker upp ur gräsmattan. Förskolan utsätts ofta för skadegörelse och förskolans personal 
plockar noga ihop de leksaker och redskap man har, så att de inte försvinner. Förskolan har en 
extern fastighetsägare. Ulvens utemiljö är begränsad och liten. 

Resultat och utvärdering 
I maj 2009 utvärderades projektet med alla pedagoger och rektorer på respektive förskola. 
”Reflekterande tidslinjeutvärdering” (utvecklad av Brendon Clark, Designhögskolan, Umeå 
Universitet) användes vilket innebär att varje deltagare går in på djupet i hela projektet, i 
kronologisk ordning och tydliggör sin egen projektprocess  

De enskilda deltagarna hävdar att de lärt sig mycket i form av ökad medvetenhet om barns 
delaktighet och att man fått lärt sig strategier för hur man kan öka delaktigheten för barnen på 
förskolorna. Pedagogerna menar sig ha fått upp ögonen för utemiljön som sådan och 
utemiljön som ett möjligt läranderum (slutrapport Umeå s. 15). Den enskilde pedagogens 
erfarenheter har i sin tur stärkt vi-känslan vid förskolan samtidigt som det blivit uppenbart att 
man behöver se över sin organisation – så att man kan öka delaktigheten i alla led. Särskilt 
värdefullt har varit att projektet pågått under en längre tid och att detta ökar möjligheterna att 
få med alla på samma spår. 

Vi har arbetat metodiskt, fokuserat och djupgående diskuterat och vi kan presentera ett 
grundligt och stort material som ger många nya kunskaper, infallsvinklar och idéer. Det arbete 
som grundlagts i och med projektet lever också vidare i Umeå. På förskolorna pågår ett 
förändringsarbete – både praktiskt, konkret med ombyggnad, ommålning och omflyttningar 
men också organisatoriskt. Förskole- och grundskoleförvaltningen har tagit till sig projektets 
tankar, innehåll och resultat för att i framtiden vid om- och nybyggnad av förskolor ha med 
barnen i processen. Följande är inplanerat: 

 Inspirationsdag i september för andra pedagoger i kommunen också öppen för 
allmänheten 

 Projektet redovisar i september ett seminarium på Västerbottens Förskolenätverks 
fortbildningsdag i Lycksele sina erfarenheter praktiskt på temat Pedagogiska 
uterummet 

 Erfarenheterna kommer att skrivas in i Umeå kommuns funktionsprogram – ett 
styrdokument för ny- och ombyggnation av förskolor i kommunen. Projektets 
erfarenheter kommer att finnas i ett nytt kapitel inför planerandet av nya förskole- 
miljöer formulerat utifrån barns perspektiv (http//umea.se/funktionsprogram). 

3.3 Likheter och olikheter mellan delprojekten  
Som framgått tidigare så har enskilda förskolor utformat sin empiriska insamling på olika sätt, 
dels beroende på de avvägningar som gjorts av pedagogerna, men också beroende på variation 
ifråga om inriktningar och förutsättningar inom de olika delprojekten. I detta kapitel 
tydliggörs en del av de skillnader som finns mellan delprojekten samtidigt redovisas en del 
likheter. 
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3.3.1 Organisation av projekten 
I Umeåprojektet ingår delprojektet som en integrerad del i ett övergripande kommunalt 
projekt kring förskolegårdar och med en halvtidsanställd projektledare. I de övriga 
kommunerna är projektet mer fristående. En väsentlig skillnad mellan de tre delprojekten är 
att samtliga pedagoger i Umeå medverkat och dessutom samlat in all dokumentation. I de två 
andra kommunerna deltog ett mer begränsat antal pedagoger på respektive förskola oftast med 
ansvar att föra över erfarenheter till de övriga på förskolan. I Göteborg och Stockholm har 
doktorander/forskare ingått i projektorganisationen och på olika sätt medverkat och genomfört 
insamling av empiriskt material. Projektledaren i Göteborgs delprojekt är arkitekt och kunde 
via projektet utvidga och fördjupa samarbete med förvaltningsorganisation LFF.  

Projektet har inneburit att de medverkande 133 pedagogerna deltagit i ca 70-100 timmars 
handledd reflektionstid med fokus på projektens syften och insamlad dokumentation. Ca 500 
nedtecknade observationer per delprojekt har framställts, därtill finns reflektioner och 
dokumentation gjorda i en stor mängd dagböcker, transkriberade samtal med barn finns samt 
en stor mängd insamlade barnteckningar. 

3.3.2 Verksamhetsformer och pedagogisk profil 
I två av kretsarna är samtliga förskolor kommunala och i den tredje kretsen deltar tre enskilda 
förskolor och en kommunal belägna i fyra olika kommuner. Många av pedagogerna i 
projektet säger sig vara inspirerade av Reggio Emilia pedagogik, några anger sin profil som 
språkinriktad, någon annan beskriver sitt arbetssätt som fokuserat kring litteratur, berättande, 
lek, drama, bild, musik och lärande. Några av förskolorna i delprojekten har redan tidigare 
arbetat med frågor rörande den fysiska miljön i andra projekt.  

3.3.3 Socioekonomiska villkor 
Syftet med studiens urval är att ta i beaktande den variation som kan finnas i ett projekt med 
fokus i den fysiska miljön. Utöver redovisade ”fakta” knutna till respektive förskolor, finns 
också en stor spridning vad gäller barnens och föräldrarnas socioekonomiska villkor. Detta 
gäller variation i svenskt respektive utländskt medborgarskap, förvärvsintensitet, inkomstnivå, 
försörjningsberoende samt ohälsotal. Variablernas relevans har ej särskilt studerats men kan 
ha påverkat projektets genomförande och utfall. 

3.3.4 Förskolornas fysiska utemiljö och deras närområden 
Att göra en deskriptiv miljöbeskrivning över förskolor placerade på olika håll i landet med 
fokus på vad som är lika är förhållandevis problematiskt. En förskolas fysiska miljö skiftar 
över året beroende på bl.a. klimatiska förändringar och kan inte ses som statisk. 
Miljöbeskrivningar måste därför ses som något som förändras över tid.  

 
Bild 3.3:1. Exempel på variation i förskolors utemiljöer 

Det geografiska läget i landet och läge i staden/kommunen, gör också att de deltagande 
förskolornas utemiljöer är olika. Detta gäller först och främst gårdens/uterummets topografi 
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och förekomsten av natur i form av mark och växtlighet men även skillnader i storleken på 
gårdarna och var de är belägna i förhållande till övrig byggnation. Någon förskola har 
naturmiljö med berg inkluderad på förskolegården och med skog och sjö utanför knuten. 
Någon förskola ligger i stadsmiljö med trafik/buller och asfalt som främsta karaktär och med 
mycket begränsad tillgång till naturmiljöer. Någon förskola i stadsmiljö har ingen egen 
avskild gård utan hänvisas till bostadsområdets offentliga utemiljö.  

Det finns mycket som är lika på de deltagande förskolornas gårdar, vilket märks i de typer av 
lekutrustning som finns tillgängligt. Här avses främst att beskriva likheter som vi sett i fast 
utrustning, i löst lekmaterial och i de utemöbler som finns. I nästa steg får detta också 
betydelse för vilka aktiviteter som erbjuds genom dessa lekmaterial.  

Den fasta lekutrustningen som finns på alla förskolor är; gungor av olika slag, både 
traditionella men även andra sorter där barn kan sitta själva eller tillsammans med kamrater. 
Det finns rutschkanor, klätterställningar, lekhus och sandlådor. Designen och materialet som 
dessa är byggda i kan variera, likaså storlek och antal, men den tänkta användningen är 
detsamma. När det gäller löst material finns det på alla förskolor sandleksaker, cyklar etc. På 
alla gårdar finns förråd där man förvarar lekmaterial som används i barnens lek. Olika 
utemöbler finns i form av bord och bänkar. Om de är fasta eller flyttbara, hur placeringen är i 
förhållande till viss plats eller aktivitet, under bar himmel eller i skydd under ett tak påverkar 
på vilket sätt det används. En bänk vid sandlådan används på ett sätt medan en sittgrupp runt 
ett bord används på ett annat sätt. Väderskydd, belysning och överblickbarhet är också viktiga 
faktorer för hur platser kan göras tillgängliga. 

Vatten finns på de flesta förskolor, men det är olika om barnen har tillgång till det utan de 
vuxnas hjälp. Finns vattnet i form av små vattensamlingar t.ex. efter regn är det tillgängligt. 
Är det däremot rinnande vatten från en kran, kan det vara så att det begränsas av 
förskolepersonalen. Lek med vatten ute är oftast begränsat under vintertiden.  

På alla förskolor finns både hårdgjord mark och naturmark vilken kan vara äkta eller anlagd. 
Naturmarken kan innehålla berg, stubbar, träd, jord, gräs, buskar och annan växtlighet som 
t.ex. odlingar. Som en kontrast till den byggda hårdgjorda delen av gården tillåter 
naturmarken andra lekar än de som sker på asfalten och i de fasta lekutrustningarna i 
sandlådorna. 

Genom sin utformning och placering på gården styr utemöbler och den fasta lekutrustningen 
och övrigt material barns lek på ett eller annat sätt. Under kartläggningsfasen i projektet har vi 
genom observation och samtal med pedagoger och barn på förskolorna fått större inblick i hur 
det fysiska rummet tillåter eller begränsar barns lek och vilka möjligheter det ger till barns 
delaktighet. En viktig aspekt är också förskolegårdars säkerhetsanpassning och dess styrning 
av utformning och placering av gården, ett tema vi kommer att behandla senare. 
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4 Projektets metoder – erfarenheter och 
resultat 
I detta kapitel utgår vi från ett antal olika metoder som har använts av pedagogerna ensamma 
eller tillsammans med barnen i projektet utifrån olika syften. De metoder som valts för att 
samla in material om den fysiska utemiljöns utformning och användning, har direkt eller 
indirekt bidragit till att barns delaktighet och inflytande kunnat stödjas. Delaktighet och 
inflytande kan med andra ord avse att barn själva medverkar och deltar aktivt vid 
genomförandet av materialinsamlingen, men också att metoden på olika sätt bidrar med 
kunskap som kan användas för att främja barns delaktighet och inflytande.  

4.1 Pedagogers kartläggning av gården 
Vid projektstarten var första steget att beskriva den fysiska utemiljön och hur den användes av 
barnen. Syftet var dels att få kunskap om miljöerna, d.v.s. hur de faktiskt såg ut, vilka växter, 
vegetation, naturförutsättningar, material, lekredskap m.m. som fanns där. Dels att se hur den 
faktiska miljön på varje enskild förskola användes av barnen, vilka platser, material, 
lekredskap som var attraktiva för vilka barn, och var olika aktiviteter ägde rum. Eftersom 
projektet handlar om barns inflytande i den fysiska miljön är det viktigt att förutsättningarna 
redovisas, så att man även kan säga något om vilka detaljer/ egenskaper/rumsliga strukturer 
som har fungerat bra och vilka inte. Ett syfte är ju också att kunna förbättra arbetet utomhus 
så att barnens inflytande vidgas och att detta kan komma även andra förskolor i landet till 
godo. 

Kartläggningen med kartor har gett underlag till många funderingar kring den fysiska miljöns 
utformning och användning. Många av dessa funderingar blir sedan bärande teman för 
pedagogers reflektioner (som företrädesvis presenteras i kapitel 5).  

4.1.1. Resultat och erfarenheter 
Genom kartläggningarna synliggjordes barns och vuxnas placering på de olika 
förskolegårdarna vilket startade diskussioner hos de vuxna om olika platser på gården till 
exempel var barn och pedagogerna befann sig och vad detta innebar för den pedagogiska 
verksamheten.  

Observationerna av utemiljön har bidragit till en överblick för hur barnen rör sig och vid 
vilka årstider som respektive platser i utemiljön nyttjas. Det har i sin tur ökat medvetenheten 
om min roll som pedagog vad gäller hur jag förhåller mig till rörelsen över gården. 

(Reflektion, Ulvens förskola) 
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Bild 4.1:1. Plottning på karta. 

Kartläggningarna synliggjorde också variationer under dagen och beroende på tillgången till 
leksaker. Fria ytor och gångvägar används till främst cykling och springlekar.  

Barnen befinner sig på olika platser beroende på om det är f.m. eller e.m. Vi kan även se 
skillnad ifall barnen har tillgång till leksaker och cyklar, om vi har lekförrådet stängt leker de 
på olika platser på gården. 

(Gåsens förskolor, reflektioner kring observationer våren 2008) 

Pedagogernas föreställningar kring var barnen befann sig på förskolegården utmanades. 

Vi valde att göra kartorna i två vändor. Dels gjorde vi det för ungefär ett år sedan och då fick 
vi en hel massa frågor. Är det verkligen såhär? Vi tänkte; ”men det här stämmer inte. Här 
brukar det vara barn, på de här platserna.” Och de var alldeles tomma vid kartläggningen. Då 
ville vi göra det en gång till. Vi gjorde det också i augusti-september och blev förvånande då 
också över att det var ganska snarlikt som det första resultatet.  

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Relationen mellan utformning och användning och pedagogernas roll problematiserades 
utifrån kartläggningen. 

Den dokumentation som gjordes i höstas över barnens lek i sandlådan fick mig att fundera 
mycket kring könsroller. Är det månne hur vi organiserar lekmiljöer och material vi erbjuder 
som ”föser” in barnen i stereotypa könsrollsmönster? … Vi i personalgruppen måste också få 
syn på oss själva. Vad kan vi göra för att underlätta barnens fria lek och uppmuntra deras 
fantasi? Hur påverkar jag barnen till vad de faktiskt gör eller leker? 

(Reflektion, Ulvens förskola)  

Genom kartläggningar och de diskussioner som utgick utifrån dessa i fokussamtal och 
handledning framkom även att det till viss del finns begränsningar för barnen att använda hela 
förskolegården. Det kunde vara staket med grindar som avgränsade olika delar av 
förskolegården. Men också vuxnas och barns föreställningar kunde innebära begränsningar 
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kring olika platser som till exempel de äldre barnens ovilja att vara på ”småbarnens gård” 
eller barns förhållande till plats och aktiviteter. 

Ett mönster som uppmärksammades på flera förskolor var att små barn befinner sig på platser 
närmare deras egen avdelning och de större barnen tar mer ut svängarna och rör sig ut i 
förskolegårdens periferi. Små barn håller sig nära pedagogerna (eller är det så att pedagogerna 
är nära barnen). Det framkommer också att de yngsta barnen följer sina äldre syskon om de 
finns på förskolan. De små barnen finns ofta vid sandlådorna och leker med hinkar och 
spadar. Varför finns de små barnen vid sandlådan? Kan det vara traditionellt synsätt på barn 
och aktiviteter eller speglar det ett kontrollbehov ”då är de på plats”? På en av förskolorna 
har de yngsta barnen introducerats till en del av gården som traditionellt ”inte varit deras” – 
och därmed har barnen vidgat sitt område, sin miljö. 

Genom att synliggöra och resonera kring olika platsers betydelse och mening har pedagogerna 
på olika sätt försökt att förändra och utvidga barns möjligheter att kunna välja och vara på fler 
ställen på förskolegården än tidigare. På flera av de deltagande förskolorna har olika delar av 
förskolegårdarna gjorts mer tillgängliga och intressanta för barnen.  

Jag undrar om barnen tycker att de har fått en roligare gård? Man kan ju fråga dem! Förut sa 
våra småbarn alltid att de ville gå ut på stora gården, men nu säger de att de stannar på 
Lejongården för även om det är en liten gård så har de mycket att göra där som dom tycker är 
intressant, så där ser jag en skillnad /…/. – Alla gick ju till stora gården förut, vi samlades ju 
där.  – Vår syn var nog också att det fanns mer att göra där för barnen. Men vi har ju jobbat 
med alla gårdarna. Det finns idag lådor på alla gårdar, snickringen på framsidan och vatten, 
så det finns saker som är meningsfulla för barnen att göra och då blir det också intressantare 
för de vuxna att vara där, man kan lyfta saker och utmana barnen på alla gårdarna på ett 
bättre sätt. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Ett annat exempel på barns utvidgade möjligheter handlar om tillgänglighet till den befintliga 
miljön. Genom kartläggningen upptäcktes hinder för barns aktiviteter på gården. 

Kartläggningen har fått oss att reflektera mycket på hur vi ska gå vidare och ge dem större 
möjligheter till att ha tillgång till hela gården. Vi började med att skotta upp gångar så att de 
minsta kunde röra sig mera fritt och nå de olika stationerna som vi har på gården. Det har 
bidragit till att deras valmöjligheter och inflytande har ökat. Vi har sett en större glädje hos 
de små barnen när de nu kan ta sig fram på ett lättare sätt.  

(Reflektion, Utterns förskola) 

 

         Bild 4.1:2: Uppskottade gångar på förskolegården  
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Ett annat hinder för barnens lek handlar om hur olika lekmaterial förvaras och presenteras för 
barnen eller vilket utbud av lekmaterial som finns tillgängligt för barnen. Efter att 
pedagogerna hade studerat vad som sker på olika platser på förskolegården, startade ofta 
diskussion kring vad som erbjuds och på vilket sätt. 

Vi hamnade i någon slags chock när vi var med dig (handledaren) och i tanke gick in i 
förrådet för ett år sedan och ”Herre Gud, hur ser det ut, vad har vi valt för saker, hur är de 
presenterade och hur går det till där inne när man ska ha de här grejorna?! Där har vi också 
behövt reflektera mycket för att komma fram till att vi behöver bygga ut med naturmaterial, 
för det är en förbrukningsvara. Kottar, stenar och pinnar försvinner. Vi måste hämta hit och 
likadant vad är det för annat material som vi också kan ha? Inte bara erbjuda hinkar, spadar 
och sandformar. Att verkligen fundera kring vad vi har sett och hur ska vi nu ordna det i 
förrådet och hur ska vi presentera det tilltalande? Var ska det vara och vilka olika lösningar 
kan vi ha? 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Det visade sig också att barn ibland var på delar av förskolegården där det inte befann sig 
några vuxna som här på Snödroppens förskola.  

Kartorna var mycket bra, för där tänkte vi till. Så gjorde vi en omorganisation på gården så 
att vi hade vuxna där barnen var, även på baksidan av gården. Det har vi fortsatt med, att vi 
inte står samman och barnen är för sig själva.  

(Snödroppens förskola, fokusgruppsamtal 3)  

I analyser av kartläggningen har ett begrepp vuxit fram i Umeå som betecknar s.k. icke-
platser. Begreppet avser delar av förskolans fysiska miljö som i liten utsträckning eller inte 
alls utnyttjas av barnen och frågan som pedagogerna ställde sig var vad som låg bakom det. 
På vissa delar av gårdarna fanns färre erbjudanden av material vilket resulterade i att barnen 
hellre ville vara på andra platser på gården. Det kunde också vara att barnen upplevde dessa 
områden som tråkiga och att de saknade utmaningar. En alternativ tolkning kan vara att 
platsers undanskymdhet medför att barnen inte kan se de centrala delarna av gården där 
många barn ofta befinner sig och där pedagogerna företrädesvis finns under utevistelsen.  

Analyser med hjälp av siktlinjer och rörelselinjer (de Jong, 1999) av Utterns och Uroxens 
förskolegårdar och jämförelse med observationsprotokollen visar att barn använde både de 
mest centrala och de mest avlägsna delarna på gården. Icke-platser återfinns främst på och 
kring linjerna i mellanskiktet. Personalen beskriver platserna som tråkiga, skräpiga och icke-
utmanande. I reflektionssamtal har de funderat över hur platserna kan göras mer attraktiva. 

De analyser som gjorts kring icke-platser i vårt material visar att det inte finns någon enkel 
orsaksförklaring till detta fenomen. Fler analyser eller studier som specifikt studerar och 
analyserar egenskaper hos de delar av gården som inte används, kan ge indikationer på hur 
förskolegårdar ska planeras. Samtidigt visar vår kartläggning att barn (företrädesvis de lite 
äldre) också behöver platser för sina lekar som ger möjlighet att dra sig undan och ger 
avskildhet. 
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Bild 4.1:3. Plottad karta uppdelad efter ålder och kön (Uroxen). Svarta markeringar indikerar icke-platser. 

Som en effekt av kartläggningar av den fysiska miljön utvecklade pedagogerna på flera 
förskolor ytterligare arbete utifrån kartorna genom att de låtit barnen på olika sätt delta och 
själva berätta vad de gör på gården. 

Barn gör saker som vi vuxna tror att vi förstår… sen när man frågar, visar det sig vad de 
verkligen gör. När man vet kan man också lättare erbjuda barnen det de behöver. 

(Gladans förskola, handledningstillfälle vid kartläggningen våren 2008) 
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Kartorna användes också i det dagliga arbetet t.ex. som en möjlig metod för att de yngre 
barnen skulle kunna göra egna val av vilken plats de ville leka på. 

Vi har också börjat jobba med kartor på 2 års. Vi har förstorat vår karta över gården och satt 
på ytterdörren och vi fotograferat olika platser utan barn och de bilderna har vi satt upp på 
kartan. När vi klär på barnen så tittar vi på kartan och frågar var de skall leka. Men, på 
platsen för förskolan så har vi satt en gruppbild på barnen och den tar just nu all barnens 
uppmärksamhet, då de vill hitta sig själva, vi hade tänkt att barnen skulle peka på de platser 
som de ville leka på, men än är det inte så.  

(Syrenens förskola, handledning 5) 

På flera förskolor resulterade kartläggningen i att barnen själva började göra egna kartor över 
sin närmiljö, vilket inspirerade förskolepersonalen att arbeta vidare med kartor på olika sätt, 
för att synliggöra sin närmiljö. Utveckling av kartor eller modeller av gården visade sig vara 
en metod där barnens uppfattningar och önskningar kan integreras. 

… barnen gör kartor över vår närmiljö runt förskolan och vägen hem till dem. De har också 
byggt tredimensionella bilder av gården. De har byggt balansbanan och berget i olika 
konstellationer. Vi håller alltså på med att omvandla deras bilder och kartor till modeller … – 
Barnen håller fortfarande på med att göra kartor och det är något de har gjort hela tiden och 
väldigt mycket. 

(Syrenens förskola, handledning 5) 

4.1.2 Kartläggning med kartor tillsammans med barnen 
Det fanns en variation rörande hur olika delprojekt/förskolor valde att strukturera och 
genomföra kartläggningen med kartor. I vissa fall sågs kartläggningen som något som skulle 
kunna användas för pedagogerna för att få kunskap om barns användande av gården. Detta 
kan indirekt fungera som ett incitament för att utforma den fysiska miljön och dess 
användande för att öka förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. I andra fall så 
betonades i större utsträckning barnens delaktighet och inflytande över kartläggningen med 
kartor i själva processen att kartlägga.  

I ett av delprojekten gjorde arkitekten en introduktion på alla förskolorna tillsammans med 
barnen, då karta som artefakt presenterades och tecken förklarades. Kartorna som användes i 
kartläggningen var inte helt självklara att förstå och tolka för barnen. Arkitekten tillsammans 
med barnen jämförde också kartan över förskolan med en cykelkarta över staden, ett flygfoto 
och med verkligheten - förskolegården. 

Syftet med detta kartarbete var dels att arbeta med ett kartmaterial jämförbart med de vuxnas 
kartläggning, dels att barnen fick arbeta med tecken/symboler, ritar egna kartor och på så vis 
erbjudas ett verktyg för att bli delaktiga i samtal om den fysiska miljön. I denna situation var 
tanken att barnen skulle följa arkitekten med kartan. På en av förskolorna var det dock så att 
barnen tydligt visade att de inte tänkte följa arkitekten utan hon fick istället följa barnen för att 
få reda på hur de använde sin gård.  
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Bild 4.1:4. Karta som använts för att samla upp barnens kommentarer kopplat till plats plus andra iakttagelser 
gjorda av arkitekten under vandringen (finns också förstorad i bilaga 2). 

När ett projekt rörande den fysiska miljön introduceras skapas nya sätt att betrakta och 
benämna sin närmiljö. Den symboliska dimensionen i kartors uppbyggnad blir en utmaning 
för barnen och för pedagogernas kreativitet.  

Barnen har tecknat egna kartor. Skattkartor med linjer man ska följa. Barnen blandar 
perspektiven och hittar på egna tecken. Några abstrakta tecken från våra kartor har barnen 
tolkat som något helt annat t.ex. har de runda tecknen för träd tillsammans med tecknen för 
bänk, blivit tecken för cykel! 

(Gladans förskola, handledningstillfälle vid kartläggningen våren 2008) 

Introduktionen av projektet visade sig vara betydelsefull i relation till hur lätt/svårt det var att 
väcka barnens intresse. En erfarenhet som gjordes på flera förskoleavdelningar är vikten att 
starta med det konkreta. Genom att introducera projektet ute på förskolegården och utgå ifrån 
konkreta platser/objekt och därefter närma sig kartor/symboler så var det enklare att väcka 
intresset bland barnen. Materialet visar att barnen har lättare att visa preferenser i uterummet, 
på plats, än abstrakt, på annan plats inomhus.  

4.1.3 Barn som aktörer 
I de olika delprojekten fanns olika uttalade syften angående barns delaktighet i 
kartläggningsarbetet med hjälp av karta. I vissa fall var barns egen kartproduktion något som 
initierades och planerades från de vuxna.  

De flesta barnen valde att rita av den stora gården trots att vi precis varit ute och prata om 
den lilla gården… de flesta kom igång bra, de som fastnade lite kunde gå till fönstret och titta 
ut eller fick lite ledtrådar från någon vuxen. 

(Gladans förskola, handledningstillfälle vid kartläggningen våren 2008) 
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I andra fall inspirerades barn via projektet att utveckla egna kartor. 

 

På en förskola fortsatte pedagogerna att utveckla kartorna. De kompletterade den med färger 
och fotografier från olika platser på gården som de tagit tillsammans med barnen, sedan 
kopplade man samman fotot med kartan med hjälp av ett snöre.  

Kartan på väggen har barnen tittat på ofta och bilderna på sig själva. Vi har även använt en 
lekmatta som föreställer landskap och pratat om hur den ser ut t ex att blått är vatten, grönt är 
gräsmatta... därefter har vi tittat på en vanlig karta och se ifall vi kan hitta samma saker. 

(Gåsens förskolor, reflektioner kring kartläggningen våren 2008) 

                                        

                                               Bild 4.1:6. Konkretisering av karta med hjälp av fotografier. 

Bild 4.1:5. Barnkarta med 
kommentaren: Jag ritar hela 
runda gården och rutschkanan. 
Jag ritar ett bra träd. Här är ett 
annat dagis som är långt, det 
ligger bredvid vårat dagis. Det 
är jätttemycket grus ute, då får 
man det i sängen (ritar 
prickar). Här är dom stora 
stenarna på innergården, dom 
är jättefina men leran bredvid 
är ful, den är uppnött. Här 
borta är klätternätet det är bra. 
Där leker vi Spiderman. Vet 
du att jag har gjort en 
hundgård bredvid dagiset, det 
finns faktiskt på riktigt. Man 
kan springa överallt på våran 
gård. Det här är grinden och 
om man kommer nära sprängs 
grinden, den stora svarta kulan 
sprängs. Det här är matbiten, 
det är gott med 
kycklingklubbor. Nu ritar jag 
vägarna som går till dagis. 
Krysset betyder att man inte 
får spränga. 
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Arbetet med kartor har inspirerat barnen till att också rita miljöer utanför förskolan. På en 
förskola har några barn gjort koppling mellan karta och ritning. 

En pojke upptäckte att det fanns en ritning av ett slott på cornflakespaketet. Vi klippte ut det 
och byggde efter det, sedan fortsatte några barn att rita ritningar att bygga efter. Barnen på 
förskolan är för övrigt väldigt intresserade av byggen, eftersom det byggs på flera ställen i 
området. 

(Gladans förskola, handledningstillfälle vid kartläggningen våren 2008) 

Barnens egen kartproduktion och avbildningar av den fysiska miljön kan synliggöra vilka 
delar av den fysiska miljön som är centrala och meningsbärande i deras vardag. I barnens 
teckningar finns både en dokumentation av den befintliga miljön och realistiska och utopiska 
förslag till förändringar. Barnen visade imponerande insikter i de olika behov som finns i 
olika åldrar: små barn behöver enklare balansgång medan äldre barn behövde höjdskillnader 
och kurvor för att bli utmanade. Barnen ritade i en förskola många skattkartor, liksom kartor 
över närmiljön och vägen mellan hem och förskola. 

4.1.4 Analys 
I tidigare forskning har kartläggning av fysiska miljöer och deras användning varit en vanlig 
metod för att studera samspelet mellan utformning, användning och upplevelser av miljön. 
Även individers upplevelser av eller beteenden i en viss fysisk miljö har studerats (Björklid, 
2005; Mårtensson, 2004; Engdahl, 2006; Skantze, 1989).  

Vid analys av kartläggningarna som gjorts i delprojekten ser vi att arbetet med kartläggning 
av den fysiska miljön har utvecklats på olika sätt, det har också funnits olika lösningar på de 
enskilda förskolorna inom respektive delprojekt.  

Kartornas utformning 
Kartmaterialet på de olika förskolorna varierade avsevärt. På några förskolor användes 
arkitektritade kartor där rumsliga mått är exakta och fasta objekt är markerade. Andra 
förskolor utformade egna kartor som ofta saknar en exakthet men som istället i olika 
utsträckning baserade sig på olika objekt i den fysiska miljön som har betydelse i det 
pedagogiska arbetet med barnen, t ex lekhus, förråd, gungor och andra lekredskap. I intervjuer 
med pedagoger framkom i flera fall att arkitektritade kartor kunde upplevas som sterila och 
saknade de artefakter som får en meningsbärande funktion i verksamheten.  

En karta utformad av pedagoger (barn) kan å andra sidan bidra med viktiga aspekter som 
öppnar upp för analyser som i större utsträckning baseras på en lokalkännedom om olika 
artefakters betydelse i den pedagogiska situationen. Då skapas en förskjutning där 
användandet kan bli centralt i utformningen av kartorna. Att levandegöra kartorna genom ett 
konkret symbolspråk kan också fungera som en tydligare signal som appellerar till barns 
intresse och delaktighet. 
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   Bild 4.1:7. Exempel på två olika typer av kartor som användes för plottning i projektet. 
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En erfarenhet som kan göras utifrån kartornas utformning är att en kombination där 
arkitektritade kartor kan fungera som ett underlag till en lokal anpassning via pedagoger 
(barn) skulle kunna ge en berikande dimension i kartläggningar av denna typ. Det förekom 
också att pedagogernas egna kartor förfinades efterhand och blev mer skalenliga, att föremål 
ritades in på rätt plats och att allt fler detaljer fördes in. Om en lokal anpassning inte görs 
riskerar kartläggningen framförallt fungera som ett sätt att kartlägga gården som en 
kvantitativ resurs vilket i och för sig ger en typ av kunskap, men som blir en smula mer 
begränsad. 

En särskild aspekt är kartornas aktualitet. Årstidens växlingar leder till förändringar i den 
fysiska miljön, som t ex vattenpölar på våren och hösten, och snöhögar, snöskulpturer, 
isbanor och snöfria stigar på vintern. Även mer permanenta ändringar sker i form av flyttning 
eller nybyggnad av lekhus och andra lekredskap samt olika odlingar. Inför varje kartläggning 
behöver alltså kartan ses över för att få en korrekt bild av barns valda platser och var olika 
aktiviteter förekommer. 

Kartornas detaljnivå och exakthet får en avgörande betydelse för vilka analyser av materialet 
som möjliggörs. Exempelvis utgångars placering mot olika objekt eller stigar i utemiljön kan 
få betydelse för gårdens användning. ”Siktlinjer” – avd barnen i sin ögonhöjd faktiskt kan se - 
kan vara en annan aspekt att beakta som endast kan analyseras på exakta och skalenliga 
kartmaterial. En hög detaljnivå kan ge större möjlighet för analyser av användandet av den 
fysiska miljön men också om vilka förutsättningar som krävs för att underlätta barnens 
delaktighet. Som ett exempel kan man se på placering av lekmaterial för de yngsta barnen: 
finns det i närheten av de små barnens entré? Finns där utrymme för vuxna? Finns möjlighet 
till kontakt med äldre barn? Vilka aktiviteter kan de se som lockar vidare i leken?  

Kartornas ifyllnad 
I markeringarna på kartorna finns förutom datum olika variabler som: 

 Barnens ålder och kön 
 Uppdelning pedagoger/barn 
 Noteringar rörande typ av aktivitet 
 Variation avseende om det är pedagogers eller barnens beskrivningar som fångas upp 

på kartorna 

Den frihet som funnits kring kartläggningens design i de olika delprojekten har inneburit en 
stor variation avseende hur pedagogerna har betraktat metoden i relation till olika syften. I en 
överblick av kartläggningsmaterialet så blir initialt pedagogernas användning av metoden 
utifrån ett ”vara-perspektiv” d.v.s. barnet blir en markering på kartbilden och i 
sammanställningar av observationerna så blir barnens rörelse och utnyttjande av gården 
möjlig att analysera. Detta formulerades som en begränsning av en pedagog i studien: 

Jag håller med K om att det mest intressanta hittills har varit diskussionen om hur vi skall 
hjälpas åt på ett annat sätt för att vi skall kunna genomföra den här uppgiften. Jag saknar att 
kunna se mer vad de verkligen var och vad de gjorde där. Jag saknar också ålder på barnen 
för att kunna se hur de sprider ut sig. Det var lätt att göra när man fått upp lite rutin. 

(Reflektion, pedagog, Uttern) 

Det finns dock flera exempel på andra observationer i materialet som också tar hänsyn till 
”göra-perspektiv” då markeringen kompletteras med barnens aktivitet. Olika sätt att 
kategorisera typer av beteenden utifrån aktivitetskategorier har använts i de olika delprojekten 
(exempel på observationer av denna typ finns bl.a. i Rubinstein Reich & Wesén, 1986). 
Kartor som hjälpmedel vid observation i förskolans praktik blir intressanta att reflektera över 
även ur ett utbildningsperspektiv. Tidigare utgick observationer med hjälp av kartläggningar 
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från en kvantitativ princip där användningen av metoden i liten utsträckning involverade 
barnen. I projektet har metoden utvecklats tillsammans med barn och personal och blivit en 
form för vidgat inflytande för barnen. 

I utvecklingen av kartläggning av den fysiska miljön som metod öppnas många möjligheter 
att välja ut en mindre grupp eller enskilda barn och följa deras utnyttjande av olika artefakter i 
den fysiska miljön. Videoobservationer kan exempelvis ge ytterligare underlag för att 
dokumentera aspekter på genusskillnader avseende nyttjandet av miljö och material. 

Kartläggningar kan även i större utsträckning uppmärksamma vind, sol och skugga som är 
viktiga aspekter ur ett aktivitets- och hälsoperspektiv (Boldeman m. fl., 2005). Förekomsten 
av buskar, träd och växter bidrar till att olika hörn och platser skapas med vindskydd och 
skugga vilket bidrar till goda lekmöjligheter. Även Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter fram 
betydelsen av platser i både naturliga och tillrättalagda miljöer. I Björklids kunskapsöversikt 
(2005) beskrivs att det utvecklas mer lek, bättre gruppsamspel, större uthållighet och god 
träning av balans och koordination i naturliga miljöer. Positiva platser kan ge en känsla av 
frihet, och för barn är hemliga platser där de inte kan bli sedda viktiga. Sådana platser kan ge 
en känsla av avskildhet, självbestämmande och oberoende, de är skyddade från vuxna och kan 
skapas av barnen själva. För vuxna kan sådana platser vara en pedagogisk utmaning, genom 
att de kan hota säkerheten och stå i motsats till vuxnas kontroll.  

När man frågar barn om deras lek utomhus, både på gården och i naturen, beskriver flickor 
och pojkar liknande lekar och erfarenheter. De leker på samma platser och uppskattar det 
kroppsliga i leken, liksom de fysiska utmaningar som utemiljön erbjuder (Ärlemalm-Hagsér, 
2006, 2008). Skillnader finns i de teman flickor och pojkar väljer i sina lekar. Utemiljön 
innehåller färre könsmärkta material jämfört med innemiljön, vilket även pedagogerna i 
projektet kommenterat. Olika åldersgruppers användning av utemiljön uppvisar stora 
skillnader. Flera av dessa mönster visades vid kartläggningar av gårdar i projektet.  

Lärandeperspektiv och barns inflytande på processen 
Ett centralt resultat som bör lyftas fram avseende kartläggning med kartorna tillsammans med 
barnen är att detta kan fungera som en möjlighet att hitta ett gemensamt språk rörande den 
fysiska utemiljön. Utan ett gemensamt språk finns hinder för barns delaktighet och inflytande.  

Barnens egen kartproduktion inom projektet har ibland uppkommit som en spontan aktivitet 
inspirerade av mötet med karta som artefakt. I andra fall så har kartproduktion blivit ett sätt 
från de vuxna att fånga upp barnens röster om sin fysiska utemiljö. Det finns tidigare 
forskning som har lyft fram potentialen i barns kartproduktion för att fånga upp deras 
preferenser och erfarenheter. 

Torell (1990) beskriver i sin avhandling hur utvecklingen av erfarenhetsbaserad kunskap om 
miljön bygger på den funktionella betydelsen hos platser och strukturer i miljön för individen, 
d.v.s. deras erbjudanden (affordances). Lärandeprocessen får stöd om individen själv är aktiv 
och kan utforska miljön. Det räcker alltså inte med att bara vistas i den, utan utveckling av 
kunskap om miljön kräver ett eget samspel med och i miljön i form av aktivt utforskande av 
dess erbjudanden. I Torells studie ombads 6- och 10-åriga barn rita kartor bland annat över sin 
hemmiljö. 84 % av alla platser i området där barnen sa att de lekte, kunde hittas på kartorna. 
Barnen inkluderade beskrivningar av sina aktiviteter på för dem viktiga platser, t ex hur de 
hoppade över eller balanserade på staket eller lekte på en skulptur. Denna studie visar alltså 
betydelsen av barns egen aktivitet för lärande om miljön. Att rita kartor ger barn ett sätt att 
uttrycka och fördjupa kunskapen de har. OMEPs projekt har använt liknande 
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kartläggningsarbete med betydligt yngre barn (1-6 år) och metoden har visat sig fungera bra 
även med yngre barn. 

Det finns exempel inom projektet där barn använt (vuxnas) kartor som ett stöd för att beskriva 
de centrala platser som de upplever har stor betydelse under deras utevistelse. Barns egna 
teckningar har använts som ett reflektionsmaterial för pedagoger men också som en 
konkretisering (underlag) under barnsamtal kring barnens preferenser i utemiljön. Barnen ritar 
sällan en övergripande bild av sin gård, istället lyfts exempelvis ett enskilt lekredskap fram i 
deras teckningar (vidare analys delkapitel 4.4).  

Barnens bilder kan också bidra med kunskap om hur deras lek och lärande i utemiljön kan 
berikas i form av önskad lekutrustning och tankar om hur den kan användas. 

 

 

Bild 4.1:8. Lekredskap med multifunktion designad av 5-årig flicka. Med kommentaren: Jag har ritat bågar som 
man kan svinga sig i och lianer som man kan svinga sig i. Det finns också en studsmatta och en tunnel att krypa 
i.  

När aktiviteter initieras för att barnen ska samarbeta kring att beskriva sin fysiska utemiljö 
tillsammans med pedagogerna så visar barnen en stor insikt i att utemiljön ska kunna erbjuda 
en variation av lekutrustning som stödjer olika typer av lek.  

4.2 Optiska tekniker 
I projektet har optisk utrustning som videokamera och stillbildskamera använts med flera 
olika syften. Exempelvis har man använt videokamera som ett komplement till kartläggning 
med kartor för att synliggöra vad barnen gör på olika platser på gården. Syftet var att fördjupa 
kartläggningen genom att låta barnen visa sina platser och låta dem berätta om dessa för de 
vuxna. Med kameran kunde man fotografera/dokumentera dessa platser och låta barnen arbeta 
vidare med sina bilder vid senare tillfälle på förskolan. 

Videoobservationer och fotografier har också utgjort ett diskussionsmaterial för olika former 
av reflektionsarbeten pedagogerna emellan eller med barnen. På flera förskolor videofilmades 
några platser som enligt kartläggningen med kartor används mycket av barnen, för att 
fördjupa pedagogernas förståelse för vad barnen gjorde. Pedagogerna tittade sen i små 
grupper på ett urval av inspelningarna och reflekterade bl.a. över samspelet mellan barns 
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aktivitet och plats. Det finns också exempel där barnen själva fått dokumentera sina 
favoritplatser på gården med hjälp av kamera.  

4.2.1 Resultat och erfarenheter 
Bilddokumentation skapar förutsättningar att synliggöra den fysiska miljöns möjligheter och 
risker för barn i olika åldrar 

Tillgängligheten (på kullen) är större för de äldre barnen. Kullen ligger längre bort på 
gården. De större barnen går själva dit, de yngre barnen följer oftast med när det är en vuxen 
med. Kullen är hög och isig och kan vara svår att klättra upp i för de små. Vi behöver en 
mindre kulle för de yngre barnen. Både flickor och pojkar är lika mycket i kullen. Men 
flickorna föredrar att vara där mer när vuxna också är där. 

(Reflektion, Uroxen) 

Det finns ytterligare exempel som berör den fysiska miljöns tillgänglighet i relation till ålder. 

Bussen används ofta av våra barn, men de leker nästan alltid på taket medan de små leker 
inne i bussen r de tar sig inte upp. Det kan ju vara så att de äldre barnen väljer taket för då får 
de vara ifred. 

(Reflektion, Uttern) 

En ökad medvetenhet kan därigenom ge utrymme för att ifrågasätta hur man tidigare sett på 
och utnyttjat förskolegårdens möjligheter. 

Vi har dokumenterat mycket under vintern med kameran, även om det varit svårare att 
skriva. T ex. om hur de använder de här bräderna för att bygga banor som går över 
vattenpölar och det tror jag inte att vi skulle gjort för ett år sedan. – Det är lätt att tycka att så 
här har vi väl alltid gjort, men det har vi nog inte. Det är tänkbart att vi skulle satt upp band 
runt pölarna och sagt att här är det förbjudet att vara. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Genom att filma utemiljön och hur den används får man syn på saker som man inte var 
medveten om tidigare. 

När vi tittade på filmen såg vi att i många situationer var de stora barnen tvungna att avbryta 
det de gjorde p.g.a. att de små barnen var i vägen… då bestämde vi att prova att en 
eftermiddag i veckan vara ute på gården bara med de stora barnen… Nu har de stora barnen 
från olika avdelningar på förskolan börjat leka med varandra. 

(Gladans förskola, handledningstillfälle under filmanalysen) 

Genom att filma sekvenser av barns lek öppnas möjligheter att göra mer noggranna analyser 
av materialet. 

Gemensam nämnare för alla tre platser är att det sker möte mellan barn. Ett möte som 
samarbete, leklust och kommunikation. Både verbal, kroppslig och tyst kommunikation. 
Platserna är tillgängliga för barn i alla åldrar och lika välbesökt oavsett kön. Lekarna kan 
dock variera beroende på kön. Platserna erbjuder varierade möjligheter till lek och alla tre 
platser är platser där man kan vara många barn samtidigt. 

(Reflektion, Uttern) 

Dessutom kan dimensioner synliggöras som har betydelse för enskilda barns möjligheter att 
bli delaktiga och få inflytande på förskolegården. Trots att filmningen kan bidra med en 
fördjupad kunskap om olika aspekter rörande barnens användning på förskolans gård, finns 
också svårigheter med att använda videoobservationer samt att analysera dem: 

Filmandet är begränsat, fångar inte hela barnens lek! Med film ser man andra saker, viktigt 
att se om filmen flera gånger, man ser nya saker hela tiden. … 
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Man får syn på mycket genom att filma. Men det är svårt att analysera. Att behålla fokus. 
Det är lättare att se på andras filmer. När man inte känner barnen eller bakgrunden kan man 
lättare fokusera på händelsen på filmen. Fast ibland behöver man veta vad som föregått 
händelsen på filmen, känna till sammanhanget, för att förstå det som händer. 

(Diskussion om metoden vid den gemensamma träffen, Göteborg våren 2009) 

  

     Bild 4.2:1. Videofilmning på förskolegården. 

Pedagogerna tycker att metoden har varit givande att arbeta med, att man sett nya saker och 
att det väckt nya tankar om barnens lek och det fysiska rummets betydelse för leken. 

4.2.2 Barn som aktörer 

Vandringsrundor 
Vandring med foto genomfördes på flera förskolor. Barnen i ett delprojekt fick tid att tänka 
själva över vilka platser på gården som de tyckte var speciella. Sedan gick gruppen bestående 
av barn, pedagoger, arkitekt och handledare runt på gården och barnen visade platsen och 
berättade varför de valt den. Platsen fotograferades sedan av barnen själva eller av de vuxna.  

I ett annat delprojekt gick ett eller flera av barnen runt med handledaren på gården. Barnen 
visade och berättade det de ville på gården och handledaren ställde frågor om platsernas 
betydelse för barnen. Ofta svarade barnen med att visa som ett komplement till att berätta med 
ord. Vandringsrundorna videofilmades och analyserades. Filmerna visar barn som ivrigt 
berättar om sin gård och drar iväg med den vuxna till vissa platser. De illustrerar ibland 
platsens användningsområde med sina kroppar eller genom att helt enkelt börja leka. 

Under vandringen visade barnen många olika platser, det var lekutrustningar på gården, 
buskar och träd, mellanutrymmen, staket, stora stenar och berg, gångstigar eller öppna 
asfaltsytor, rum med olika egenskaper. Barnen berättade också vad de gör på dessa platser, de 
gräver, bygger, gömmer sig, jagar varandra, cyklar, gungar, klättrar, hoppar, spelar fotboll, 
leker mamma pappa barn o.s.v. Det visar att många olika sorters platser/rum behövs på 
gården för att barnen ska kunna leka sina olika lekar. Planerare och förvaltare behöver ha 
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tillgång till denna kunskap om vilka rum som förskolans gård innehåller, vad dessa har för 
egenskaper och hur de används av barnen. 

Vi är många som arbetar med förskolemiljön, men på olika sätt. När det handlar om barns 
delaktighet är det viktigt att de som arbetar närmast barnen har tillfälle att möta eller föra 
dialog med dem som förvaltar och/eller utför åtgärder av olika slag på förskolan. Idag sker 
denna dialog genom andra personer i organisationen. För en del tjänster använder LFF sig av 
entreprenörer och konsulter. Idag finns inget bra sätt att kontrollera om förskolan är nöjd 
med arbetet som utförts.  

(Samtal med LFF på Gärdsmygens förskola våren 2009) 

I en förskola tog pedagogerna bilder av barnen på deras favoritplatser på förskolegården som 
sedan visades i samling med alla barn i förskolegruppen. Detta var en ganska enkel metod 
som gav effekten att barnen ökade sitt intresse och sin medvetenhet om förskolegårdens olika 
platser, men som också skapade dialoger barnen emellan om den fysiska miljön och vad de 
tycker om att göra där. 

På fler förskolor i ett av delprojekten använde barnen en digitalkamera för att fotografera sina 
platser. Barnen fick hantera digitalkamera med hjälp av en vuxen. Denna aktivitet 
videoobserverades och i det här läget var det fortfarande projektgruppen som filmade som en 
del av kartläggningsfasen. Att observera barnen med videokamera upptäcktes vara ett 
användbar redskap som projektgruppen sedan rekommenderade att pedagogerna skulle 
använda i sin verksamhet i projektets fortsatta arbete.  

Stimulated recall 
En av de metoder som kändes angeläget att prova inom projektet för att utveckla barns 
möjligheter för delaktighet och inflytande var s.k. stimultated recall. Genom att filma 
alternativt fotografera olika moment på förskolorna skapas ett reflektionsmaterial som kan 
involvera barnens tankar och idéer.  

I samtal med barn om vad de gör och skulle vilja göra ute på gården har element av stimulated 
recall använts i ett av delprojekten. Pedagogerna använde bilder över förmiddagens utelek 
som stöd och barnen fick efter en stunds samtal se på datorn vad de själva och kompisarna 
gjorde. Det fungerade som en bekräftelse för barnen och dialogen kom igång mera. I en annan 
grupp avbröts samtalet för att leka ute och ta foto, så barnen kunde visa vad de brukar göra. 
När gruppen gick in för att se på bilderna var barnen nöjda att se sig själva men diskussionen 
kom inte igång förrän det visades bilder utan barn. Detta kan jämföras med att några 
pedagoger tyckte att det var lättare att diskutera filmer där man inte kände de filmade barnen. 

Stimulated recall är en metod där man med hjälp av ljudband- eller videoinspelat material 
dokumenterar en intervjupersons verksamhet. Den intervjuade får kort efter inspelningen ta 
del av materialet för att se och höra sig själv i aktion och kommentera inspelningen. På så 
sätt ska det inspelade materialet stimulera och påminna respondenten om sitt tänkande under 
den dokumenterade episoden. 

(Haglund, 2003, s. 145) 

I ett av delprojekten har filmer även analyserats i olika gruppkonstellationer med vuxna: 1) i 
fokusgruppen på förskolan (i något fall tillsammans med barnen), 2) i handledning, med 
projektgruppen, 3) i träffar med de andra förskolorna under ledningen av projektgruppen. 
Filmerna har studerats utifrån metoden Stimulated recall. Begreppets användning avser att 
videofilmer från utevistelsen använts som en källa till gemensamma reflektioner över 
utformning och användning av förskolornas fysiska uterum.  
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4.2.3 Analys 
Projektets olika former av dokumentation med hjälp av videokamera och stillbildskamera kan 
bidra med förfinad kunskap avseende barns användande av den fysiska miljön, ligga till grund 
för konkretisering vid reflektioner både bland vuxna och barn, samt bli ett medium för barns 
röster och perspektiv. I projektet har också flera svårigheter och problem kring hantering av 
metoder som innefattar optisk utrustning blivit uppenbara.  

Stimulated recall som en metod blir extra intressant att reflektera över i relation till barns 
delaktighet och inflytande (Haglund, 2003). Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) betonar 
att barns delaktighet även bör tas i beaktande i olika former av dokumentation av 
verksamheten och få betydelse i tolkning av insamlat material. Det finns goda exempel i det 
empiriska materialet där barn blev delaktiga i tolkning av filmer eller fotografier. Barnen har i 
projektet kunnat bidra med kunskaper och perspektiv som utmanat de vuxnas föreställningar 
och gett underlag för förändringar i den fysiska utemiljön. Det finns också flera erfarenheter 
som pekade på svårigheter i anslutning till att fånga barnens röster, vilket är en förutsättning 
för att kunna göra tolkningar tillsammans med barnen. Några viktiga aspekter att lyfta kring 
stimulated recall: 

 Reflektionsträffar ska normalt sätt göras med barnen själva och inte inkludera 
pedagogerna (för att reflektera om bilder/filmer) då dessa riskerar att ”gå in och föra 
barnens talan”. Däremot kan det finnas en metodologisk vinst att det är en av de 
befintliga pedagogerna som leder reflektionerna då det kan öka barnens trygghet att ge 
uttryck för sina åsikter och erfarenheter. 

 Att arbeta med barnen i en mindre grupp kan också ge ett större utrymme för att få 
fram fler av barnens röster och erfarenheter. I en större grupp av barn finns både en 
risk att färre synpunkter kommer fram men också att det är vissa barn som gör sin röst 
hörd. 

 Tekniken med videoobservationer kan ibland skapa ett problem både när det gäller 
funktion och effekt. Barn som inte är vana att se sig själva på film tenderar att ge 
mindre feedback på innehållet och ha fokus på faktumet att de finns med på filmen. 
Stillbilder kan därför ibland vara att föredra då barn normalt sätt är vana att se sig 
själva på fotografi.  

Detta stämmer med andra forskares erfarenheter t.ex. Rubinstein Reich (1993), som först lät 
barnen tillsammans se videoinspelningen av samlingen, för att därefter göra intervjuer där hon 
kunde stänga av och frysa bilden medan barnen svarade på en fråga. Även Hjorth (1996) 
använde stimulated recall i sina intervjuer med barn om deras lek. Hon observerade barns lek 
och fotograferade den pågående leken med polaroidkamera. Fotot användes därefter som 
utgångspunkt för samtalet.  

Flera exempel i projektet indikerar att det ibland finns fördelar att arbeta utifrån bilder/filmer 
som inte innehåller barnen själva, för att få igång reflektioner ibland barnen. Det är viktigt att 
prova sig fram för att hitta en metod som fungerar med barnen, som väcker deras intresse och 
som underlättar för dem att berätta om sina tankar och upplevelser.  

Analyser av videoobservationer har visat att barn på många olika sätt kan höras och att 
problemet vid ett antal tillfällen var att vuxna inte hade redskap att lyssna. Det är viktigt att 
lära sig att lyssna på vad barn tänker, känner och behöver om vi vill förstå hur de själva 
påverkar och aktivt bidrar till sitt vardagsliv. Barnen har i många olika aktiviteter hjälpt till att 
samla information. Barn som kompetenta aktörer i förskolan kan bidra med mycket som 
vuxna har ansvar att bejaka och möta utifrån barnens förutsättningar. 
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Hart (1997) utgår från att barn genom aktivt deltagande kan utveckla en förståelse för 
demokrati och en känsla för den egna kompetensen samt det ansvar som det innebär att vara 
deltagare. Tonvikten i hans idéer ligger på förändring och förbättring av den sociala situation 
barn befinner sig i genom förståelse av denna situation. Då uppstår frågan: Kan barn bli 
betydelsefulla deltagare med reell möjlighet att påverka alla de olika avvägningar som görs av 
de vuxna i vardagen i förskolan?  

En utgångspunkt kan vara att barn samspelar med den fysiska miljön i form av kroppsliga 
handlingar och detta kan observeras. Även om barn inte kan uttrycka sig verbalt så gör de det 
i handling. Barn befinner sig i och varseblir miljön och uppfattar erbjudanden som är 
relevanta för dem. De lär sig om miljön genom rörelse, handlingar och manipulering, d.v.s. 
genom att samspela med miljön. För lyhörda vuxna resulterar det i iakttagbart beteende i 
miljön som de kan stödja barnen i. 

Med andra ord, det finns en utmaning i att göra barn delaktiga. Aktivitetens syfte (lärandets 
objekt) kan inte styra för mycket, utan behöver balanseras mot att utgå från barnen samt att 
utmana dem (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Barnen verkar anpassa sig till 
de förutsättningar de ges samtidigt som de använder sig av alla möjligheter de hittar för att 
göra kopplingar mellan sina tidigare erfarenheter och det nya de får erfarenheter av. Ett 
förhållningssätt behövs där vuxna ska följa barnen snarare än att barnen ska följa de vuxna.  

Videoobservationer kan trots de problem som beskrivits med tekniken, bidra med detaljerad 
kunskap om barns interaktion med den fysiska miljön. Genom att detaljstudera filmsekvenser 
kan tolkningar göras utifrån aspekter som genuskonstruktioner och makt. Även pedagogers 
arbete kan analyseras och bidra med kunskaper kring hur barn kan ges större delaktighet och 
inflytande i sin vardag. Det är viktigt för barn att förstå/kunna arbeta med verktygen som 
används för att samla in information (som kartor och kamera). Att få med barnen i olika 
tolkningsprocesser av det insamlade materialet kan sedan bidra med en unik kunskap och 
tillföra en fördjupad delaktighet.  

Filmning skapar snabbt ett omfattande empiriskt material vilket kräver ett tydligt fokus i 
analysarbetet som ofta innefattar en närläsning av materialet. Analysarbetet kräver vidare en 
stor kunskap och rikligt med tid. Samtidigt så finns alltid en möjlighet att återvända till det 
filmade materialet, både för att komplettera de analyser som gjorts, men också för att göra nya 
analyser och tolkningar utifrån andra perspektiv.  

4.3 Barnsamtal 
Att samtala med barn är en naturlig del i det pedagogiska arbetet på en förskola. Dessa samtal 
kan naturligtvis variera ifråga om barnens delaktighet och inflytande, från instruktioner till 
samtal initierade och ”drivna” av barnen själva. Att arbeta med olika former av teman är 
också vanligt på våra förskolor. När ett projekt om delaktighet och inflytande initieras visade 
pedagogernas reflektioner att det ställer nya krav på att ta tillvara barnens erfarenheter och 
kunskaper om sin vardag.  

I projektet har speciellt samtal om utemiljön, barns aktiviteter och önskningar, samt om 
delaktighet och bestämmande studerats. Några samtal hölls inomhus medan olika former av 
vandringsrundor skedde på gården. Vandringsrundorna innebär en kombination av att visa, att 
handla och att berätta om olika platser på förskolegården. Barnen ledde aktiviteten, de valde 
själva vart de ville gå och vad de ville berätta om. I vissa fall genomfördes detta moment av 
medlemmar från projektgruppen i andra fall av pedagogerna på den befintliga förskolan. 
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Det har genomförts barnsamtal (i olika former) i alla tre delprojekten, de flesta samtal har 
gjorts i små grupper av barn (2-3 barn) men även enskilda samtal har förekommit.  

4.3.1 Resultat och erfarenheter 
För att barns röster skulle bli hörda i projektet användes olika former av barnsamtal. Det 
kunde vara informationssamtal, barnintervjuer/samtal (med varierande grad av 
konkretiserande hjälpmedel) vandringsrundor med barnsamtal (walk-and-talk) och 
naturligtvis mer vardagliga former av samtal inom verksamheten. Det fanns också olika 
initiativ för att skapa samtal mellan barnen där de vuxna skulle ge förutsättningar för barnens 
aktiva deltagande. 

Resultatet från vandringsrundorna samt från intervjuerna och samtalen visade att barn gärna 
vill berätta om och visa sin vardagslek både gällande plats samt lekpreferens. Tydligt var att 
de platser som barnen visade vid vandringsrundorna var miljöer som möjliggjorde fysisk 
rörelse, lek och kroppsliga utmaningar. Exempel på detta var klätterträd, rutschkanor och 
gömställen för kurragömma och berg eller backar. Det är platser som i stort sett alla de 
deltagande barnen visar och berättar om. Vidare berättade de flesta av barnen att de själva 
bestämde sina lekar på gården. Dessa svar kan tyda på att barn har stort inflytande över sin 
egen lek på gården. Barnen beskriver både i vandringarna och i samtalen att de vuxna 
bestämmer ramarna, till exempel när de ska gå ut eller in men också genom att styra 
lekteman. Barnens strategier att få göra det de själva vill är att fråga en ”fröken” om lov, att 
gå till en plats lite längre bort eller att gå bort från de vuxna. 

Att fånga barns röster med barnsamtal 
Erfarenheter från projektet visade på en svårighet som kan finnas med att fånga barns röster i 
samtal kring ett förutbestämt innehåll. Det kan vara svårt att avgöra om problematiken hänger 
samman med samtalens innehåll eller form, men sannolikt kan det ofta röra sig om en 
kombination. I pedagogers reflektioner pekades på ett invant mönster i kontakten med barnen, 
med fråga-svar, vilket ibland ansågs vara svårt att bryta: 

Utifrån mina kollegors tankar och reflektioner kring ihopsättandet av sina samtalsgrupper 
med barnen valde jag att samtala med två treåriga flickor som leker med varandra både ute 
och inne. Men det visade sig att det blev mer en intervju och ping-pong med pedagogen än 
ett samtal mellan barnen. 

 (Reflektion, pedagog, Umeå) 

Barnen kan vara ovilliga att samtala över huvudtaget vilket blir uppenbart i detta exempel: 

Pedagog: Vad brukar ni göra då? 
P3 (3,8 år): Leka… 
Ped: Vad då för nåt? 
P3: Jag vet inte… 
Ped: Vet du inte? 
P3 skakar blygt på huvudet. 
Ped: Vad gjorde du igår då? 
P3: Det vet jag nog. 
Ped: Vad sa du? 
P3: Det vet jag nog. 
Ped: Vad kan det ha varit för nåt? 
Tyst 
Ped: Vilka var du med? 
P3 pekar. 
Ped: P1 och P2? 
P3 nickar. 
Ped: Vad gjorde ni då? Ni kanske kommer ihåg alla tre? 
Tyst 
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Ped: Vad brukar ni göra tillsammans då? 
P2 (3,9 år): Leka 
Ped: Vad då för nåt? 
P2: … kurragömma 
Ped: Gjorde ni det igår? 
P2: Mmmm 

(Barnsamtal Umeå, 2008) 

Pedagogens reflektion efter samtalet: 

Överlag var det svårt att få igång ett samtal, det kändes mer som en intervju. Jag frågade och 
de gav korta svar. Några blev blyga och det kan ha berott på att vi spelade in… När man 
lyssnar på det inspelade samtalet tycker jag att jag pratar för mycket. Jag önskar att jag skulle 
ge mer utrymme för tankar men svårigheten låg i att det bara blev tyst många gånger. Trots 
att jag tycker det är en relativt pratsam och kreativ grupp märker man att de inte är vana att 
föra sådana här samtal och det skulle vi behöva öva mer på. 

(Samtal 17, Umeå, våren 2008) 

Det finns åtskilliga exempel på att barnen styr samtalet i olika riktningar som de vuxna inte 
har förväntat sig. Samtidigt finns intervjuer som kopplar an till barnens erfarenheter och 
kunskaper om den fysiska miljön på förskolan. Tendensen är tydlig i materialet, för att skapa 
samtal om den fysiska miljön ställs krav på olika former av konkretiseringar. Det är lättare för 
barnen att beskriva sin användning av den fysiska miljön än att diskutera dess utformning. 
Samtalen om hur gården används knyter an till barnens egen erfarenhetsvärld. 

Barns röster om deras användning av förskolegården 
När barn får frågan om vad de kan göra på gården ger de exempel på olika möjligheter som 
finns med lekredskap. Men de brukar också göra helt andra saker. 

Pedagog: Vad kan du göra ute? 
F (Flicka 5.11): Man kan vara i klätterställningen. 
P1 (Pojke 5.5): Man kan klättra i snöhögen och åka rutschkana. 
P2 (Pojke 5.7): Jaa, klätterställningen och man kan gunga. 
P3 (Pojke 4.10): Man kan gå in på innergården. 
F: Leka på fotbollsplanen kan man göra. 
P2: Ja det är kul. 
F: Man kan vara i sandlådan och man kan rita ute när det är varmt. Det har jag gjort förut. 
Pedagog: Vad brukar du göra när du är ute? 
P3: Vi leker Bionicles. 
F: Eller vi leker Pokemon. 
P2: Mmm, åsså Pokemon inne.  

(Ulvens förskola, våren 2008) 

Barn uttrycker sina preferenser och önskemål genom att beskriva sin lek i förhållande till val 
av plats och/eller val av aktivitet men de har också nya förslag. 

Intervjuare: Vad tycker du är roligast att göra när man är ute? 
Elvis: … leka olika kull lekar.  

(Elvis, 6 år, Snödroppens förskola våren 2009) 

Intervjuare: Finns det någon plats du tycker om att leka på? 
Clara: … rutschkanan och gungorna och vid det gula huset och jag gillar och klättra där 
också. 

(Clara, 5 år, Solrosens förskola våren 2009) 

Pedagog: Är det nåt du skulle vilja göra ute? Något vi inte brukar göra? 
F (5,1): Jag vill att vi ska ta ut lite inneleksaker och ha ute. 
Pedagog: Vad skulle det va för saker? Hörde ni vad A sa? Man skulle kunna ta ut innesaker 
tyckte hon. 
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F (5,1): Man kunde rita ute. 
P (4,2): Måla! 
F (3,8): Å göra halsband. 
P (4,2): Nä då måste man ha bord väl? 
F (5,1): Åsså kan man äta mellis ute. 

(Uroxens förskola, våren 2008) 

Barn kan också i intervjuerna ta upp hinder för sin lek: 

Intervjuare: Vad tycker du om att leka på gården? 
Bonnie: Jag tycker om att leka basket! 
Intervjuare: Du tycker om att leka basket! Brukar du få spela basket då? 
Bonnie: ibland… 
Intervjuare: varför får du bara ibland?  
Bonnie: för att… då dansar dom där borta 
Intervjuare: dom dansar där ibland. Kan man inte spela basket när man dansar? Är det på 
samma plats? 
Bonnie:.Aa 

(Bonnie, 6 år, Solrosens förskola våren 2009) 

Pedagog: Kan ni göra allt som ni skulle vilja göra ute? 
Unisont: JAAAA 
P1 (5,9): Men inte en sak.  
P2 (5,11): Men inte en sak. 
P1: Öppna dörren till förrådet.  
P2: Öppna dörren till förrådet. 
Pedagog: Hur tänker ni då? 
P1: Att vi måste ha nyckel och låsa upp. 

(Ulvens förskola, våren 2008) 

Barns röster om vem som bestämmer och ramar kring leken 
En majoritet av barnen beskriver att de kan bestämma över sin egen lek och de anser att de 
själva bestämmer eller att de kommer överens med någon kompis om vad de ska göra när de 
är ute på gården. Med andra ord har de stort inflytande över lekarnas innehåll. 

Intervjuare: Vem bestämmer vad ni ska leka? 
Jens: Det är väl jag, ibland brukar jag hitta på det, ibland brukar nån annan hitta på det.  

(Jens, 5 år, Solrosens förskola våren 2009) 

Intervjuare: Vem bestämmer vad ni ska göra? Eller vad ni ska leka?  
Klara: hum… alla  
Intervjuare: Alla? 
Klara: Som vi vill leka med. 

(Klara, 5 år, Syrenens förskola våren 2009) 

Även om barnen bestämmer om hur de ska använda utemiljön finns det skillnader i hur 
enskilda barn känner att de har inflytande. Det fanns fler av barnen som kände sig styrda av 
andra barn och de berättar om olika strategier e prövar: 

Pedagog: Vem bestämmer vad ni ska göra ute på gården? 
P (6.2): Å, han bestämmer nästan allt.  
F (5.0): Och Z bestämmer över mig. 

(Ulvens förskola, april 2008) 

Pedagogen: Men nu undrar jag också vem det är som bestämmer vad du gör på förskolan? 
Pojke: Jag tycker inte det är jag som bestämmer mest. Det är bara Pojke (5 år, annan 
avdelning) som bestämmer. Varje dag säger han när han kommer över: vi leker Spiderman 
ute. Nä, kan vi inte leka nåt annat. Men då vill inte jag vara din kompis säger han då. Okej då 
säger jag. 

(Uroxen, våren 2009) 
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Pojke: Jag blir bara arg då. Jag bara låter så här: JAG VILL OCKSÅ BESTÄMMA. 
Pedagog: Hur går det då?   
Pojke: Inte bra.  

(Uroxen, våren 2009) 

Pedagog: När ni kommer ut, vem bestämmer vad ni ska leka och hur ni ska leka? 
P (5.11): Knappt ingen. Inte när vi tävlar. Då kommer vi överens. Och ibland bestämmer 
man själv och gör själv. På eftermiddan ska jag stå och gunga. 
F2 (3.11): F1 bestämmer när vi ska gunga. Hon säger: ska vi gunga tillsammans? Då brukar 
jag säga jaa. Då får hon stå och jag sitter ner. 
F1 (4.1): Ja, ibland står hon och jag sitter och ibland står jag och hon sitter 

(Förskola, Umeå, våren 2008) 

Barnen beskriver ibland att de vuxna styr ramarna för leken. 

Intervjuare: Så ni kan gå ut och in när ni vill? 
Kenny: Nä… det är fröken som bestämmer hur länge vi skall gå in och ut. 

(Kenny, 5 år, Solrosens förskola, hösten 2008) 

Intervjuare: Vad får barnen bestämma över ute? 
Janna: Att man ska leka och vad man ska ha för nån ting att leka med 
Intervjuare: Ah… vad bra. Får dom leka hur länge dom vill? 
Janna: Fast inte hur länge inte hur länge. När fröknarna säger att man ska gå in… 
Intervjuare: Då måste man avbryta leken? Vad tycker du om det då? 
Janna: Man kan ju fortsätta inomhus. 

(Janna, 6 år, Snödroppens förskola våren 2009) 

Men det finns även andra uppfattningar bland barnen när det gäller att kunna själv välja att 
leka inne eller ute. 

Julie: … man får göra det som man vill göra och man får man får gå ut och eller vara inne 
eller ute och göra det. 

(Julie, 6 år, Snödroppens förskola våren 2009) 

Det finns en medvetenhet bland barnen ifråga om att det finns regler och gränser för lekarnas 
innehåll. En gräns handlar om att man befinna sig där de vuxna bestämt (och behålla kläderna 
på): 

Intervjuare: Vilka lekar får barnen leka på förskolan? 
Annie: Ja vad man vill, men dom får inte gå in och ta av sig kläderna och vara inne.  

(Annie, 5 år, Syrenens förskola våren 2009) 

Flera exempel belyser samspelsregler som innefattar att barnen inte får slå varandra eller 
rymma från gården: 

Intervjuare: Finns det något man inte får göra då?  
Clara: Ja, man får inte slåss och man får inte … man får inte slå nån. 

(Clara, 5 år, Solrosens förskola våren 2009) 

Intervjuare: Får barnen här på förskolan leka vad som helst? 
Daniel: Ja 
Sen skakar Daniel på huvudet och säger - man får inte slåss. Inte klättra över staketet utan 
fröken. 

(Daniel, 3 år, Syrenens förskola våren 2009) 

Även kring lekar som innefattar vatten finns det gränser för leken: 
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Intervjuare: Vem bestämmer vad ni får leka?  
Wanja: Barnen. Men inte med vatten.  
Intervjuare: Varför tror du att du inte fick leka med vatten? 
Wanja: Då måste man ha galonisar. Sen blir det smutsigt på golvet. 
Intervjuare: Vad skulle du ha gjort innan du började leka med vatten? 
Wanja: Fråga en fröken. 

(Wanja, 4 år, Solrosens förskola våren 2009) 

Även ifråga om gränser kring lekarnas innehåll finns barn som för fram en annan åsikt: 

Intervjuare: Får barnen göra vad som helst på gården? 
Jens: Ingenting är förbjudet.  

(Jens, 5 år, Solrosens förskola våren 2009) 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att barnen anser att de har stor frihet att välja vad de 
vill leka och var. De vuxna på förskolan bestämmer för det mesta när barnen ska gå ut och gå 
in, samt styr till viss del vad som är möjligt att leka för barnen. Barnens sätt att försöka få 
inflytande sker genom att de frågar de vuxna om hjälp och tillåtelse att göra det de vill. En 
motsatt strategi finns också, barnen går så långt ifrån de vuxna som möjligt. 

Att fånga barns röster om utformningen av förskolegården 
Att fånga barns röster rörande utformningen av den fysiska miljön ställer krav på olika former 
av konkretiseringar då barnen inte har en vana att diskutera eller påverka ramarna för den 
fysiska utemiljön vilket avspeglas i detta exempel som bygger på analyser av tre videofilmade 
sekvenser från barnsamtal i Göteborg: 

Arkitekten: Jag ska visa er en sak. Vet ni vad det här är? 
Barnet: Ja en bild 
Arkitekten: En bild. Det här är en karta 
Barnet: En bild 

Aktiviteten introduceras inomhus i samlingsringen på förskolan. Detta exempel ger barn ett 
begränsat deltagande i form av att ett visst sätt att prata (vuxenledd, fråga-svar), blir rådande. 
Barninitierat innehåll i situationen får inte utrymme eftersom de vuxna främst vill förmedla 
någonting till barnen. I nästa exempel sker introduktionen utomhus där man befinner sig 
närmare de fysiska platserna som dialogen ska handla om. 

Arkitekten visar på kartan var barnen och hon befinner sig på kartan och säger Var sitter vi 
nu? Barnen tittar sig omkring och tillbaka på kartan. Ett barn pekar på kartan var de är. 

Delaktigheten ökar i och med att barnen får vara i den miljö man pratar om. I ett tredje 
exempel (walk-and-talk) ökar barnens delaktighet ytterligare genom att barnen själva är med 
och styr aktiviteten. 

Arkitekten frågar barnen: Kan man göra något annat här. När det inte är snö? 
Ett barn svarar: Jag kan visa dig! Och så rullar hon ner för backen 
Pedagogen berättar att barnen brukar leka i buskarna bredvid där de sitter.  
Arkitekten: Ja, det får ni gärna visa! 
Barnen springer då dit och klättrar i buskarna och leker där en stund.  

Genom att gå till de platser man vill att barnen ska upptäcka eller berätta om skapas större 
utrymme för barnen att forma aktiviteten och samtalet. Valet av plats medför krav på barnens 
kunskaper i att uttrycka sig; från att i abstrakta termer kunna tala om något till att fysiskt 
uppleva platsen. Delaktigheten utvidgas alltså genom att barnet visar vägen till olika platser 
alternativt visar med sin kropp istället för att svara verbalt.  
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Båda de sista exemplen visar hur barnen med sina kroppar beskriver hur de gör. Nedan följer 
ett exempel på hur barnen även kan utvidga detta verbalt: 

Pedagogen: Ni kan visa var ni brukar vara när ni är själva! 
Barnen visar buskar och berättar att de leker med löv och sten. 
Arkitekten: Har ni något mer ställe? 
Barnen springer iväg. 
Filmaren frågar: Är det ett hemligt ställe? 
Barnen: Ja 
Arkitekten: Vad leker ni där? 
Barnen: Mamma pappa barn, ibland leker vi här ifred, att man är ifred. 

Vikten att konkretisera samtalen med barnen märktes också i pedagogernas reflektioner: 

Eftersom barnen fått ett intresse för kartor (efter det att vi pedagoger använt oss av kartor 
över gården vid observationer) och visat en stor kompetens att förstå dem, beslöt jag mig för 
att utgå från en karta vid samtalet. Dessutom tänkte jag att det skulle bli mer konkret för 
barnen. Kanske blev de ändå lite styrda av de saker som var utritade på kartan? 

(Samtal 15, Pedagog, Ulven) 

4.3.3 Barn som aktörer 
På flera förskolor användes intervjuer under vandringsrundor som en metod för att 
formalisera barnens uppfattningar om gården. Genom att göra intervjuer med barnen 
samtidigt som de visar olika platser av betydelse i den fysiska miljön ökar barnens möjlighet 
att uttrycka sina åsikter. Barnens konkretiseringar av sin aktivitet kopplat till olika platser i 
förskolemiljön kan fungera som ett kvalitativt komplement till pedagogernas egna 
observationer. I samtal med barnen framkommer inte helt oväntat att användandet av olika 
material på gården ofta skiljer sig från vuxnas avsikter med utformningen av miljön. Som en 
viktig del för att skapa förutsättningar för att fånga upp både barnens och pedagogers idéer, 
blir mötesplatser med andra aktörer, som har betydelse för utformningen av den fysiska 
miljön, betydelsefull. Exempel på sådana aktörer är arkitekter, stadsplanerare och 
beslutsfattare på olika nivåer och instanser.  

Pedagogerna på femårsavdelningen har även arbetat aktivt med att göra barnen medvetna om 
sin egen delaktighet i vardagen. Barnen hade innan en känsla av att de inte fick bestämma 
något på förskolan. Och den som bestämde mest på förskolan var en manlig pedagog tyckte 
barnen (vilket inte alls stämde med verkligheten!). Under och efter diskussionerna med barn 
och pedagoger i smågrupper blev barnen medvetna om att de bestämmer själva om mycket 
på förskolan.  

(Snödroppens förskola, förskolans sammanfattning, 2009) 

På en av förskolorna fanns en grind i staketet till ett område utanför förskolegården en plats 
som inte fick användas av barnen utan vuxnas godkännande. Detta område visade sig vara 
eftertraktat av de äldre barnen och de uttryckte sin önskan att få gå dit i ”vandringsrundorna” 
som genomfördes under hösten 2008.  

Intervjuare: Skulle ni vilja ändra på något här på gården om ni fick bestämma? 
Katrin: Jaa, gå ut genom grinden och åka i rutschkanan… 
Camilla: Och leka i stora lekplatsen där borta (pekar mot lekplatsen utanför staketet). 

(Katrin och Camilla, 4 år, Syrenens förskola 2008) 

Detta resulterade i att de nu får leka även på detta område. 

Nu har vi haft grinden på glänt och det gör ju att frihetskänslan ökar, en dag stod jag kvar 
innanför grinden och då får jag se några barn som går bort till parken ännu lite längre bort. 
Då tar de för givet att parken också är en del av det som nu är tillåtet. Handledare: Nu står 
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grinden på glänt – säger du, men hur har den diskussionen gått? Är det bara vi där och inga 
små barn ute så kan vi ha grinden öppen, så har vi diskuterat. 

(Syrenens förskola, handledning 5) 

I vissa fall kan dock säkerhetstänkandet sätta stopp (i detta exempel föräldrarna) för barnens 
önskningar och initiativ. 

Det första barnen ville visa var berget som det är kul att klättra i, men nu är det beslutat att 
barnen ej får klättra p.g.a. oroliga föräldrar. Kan man klättra någon annanstans? Nja, tyckte 
barnen, kanske på leklådan?  

(Gladans förskola, anteckningar från kartvandring våren 2008) 

4.3.4 Analys 
I olika moment i förskolornas verksamhet finns en blandning mellan olika sätt att samtala 
med barnen med varierande grad av barns delaktighet och aktörskap. När ett projekt (tema) 
introduceras och ska förankras bland barnen sker detta ofta under gemensamma samlingar.  

De delar av projektet som relaterade till att fånga barnens röster synliggjorde att det kan 
finnas en ovana att föra samtal med barnen om detta inte sker i ett inarbetat sammanhang. 
Språkliga sammanhang (diskurser) kan vara ett uttryck för en lång tradition och vara en 
inarbetad del av verksamheten (se exempelvis Markström, 2005; Tullgren, 2003).  

Det finns också exempel på initiativ för att skapa samtal mellan barnen (finns exempelvis 
beskrivet i 4.2.2) kring projektets intresseområden. När aktiviteter planeras för vuxna som 
innefattar reflektioner blir inspiration och möjligheten att få tid att tänka och koppla an 
tidigare erfarenheter viktiga komponenter. För att skapa möjlighet för reflekterande samtal 
mellan barn kring fokusområden, blir detta ännu viktigare, liksom att finna olika sätt att 
konkretisera och inspirera dessa samtal. Flera av pedagogerna lyfter fram svårigheten att få 
igång ett samtal mellan barnen, i stället tittar barnen på pedagogen och svarar på frågor.  

Rubinstein Reich (1993) beskriver olika problem med barnintervjuer som hänger samman 
med att barn är vana att svara på frågor och ofta inte svarar som de själva tycker utan som de 
tror att den vuxne vill att de ska svara. Det fanns också det motsatta i vårt empiriska material, 
flera exempel på samtal med barn som inte följde de mönster eller det innehåll som planerats 
av den vuxne. I vissa fall kan detta ha berott på att det fanns en brist i samtalets planering, 
introduktion eller att samtalets innehåll inte blev tillräckligt konkret för barnen. Denna 
tolkning görs ofta av pedagogerna efter dessa samtal och samtalet bedöms som misslyckat.  

En alternativ tolkning i en del av dessa fall är att barnen med olika strategier vill styra 
samtalet åt andra riktningar, som för dem känns mer intressanta och utmanande. Ofta gör 
barnen reflektioner som kopplar an till erfarenheter utanför förskolan. Gränsdragningen 
mellan förskolan och det omgärdande samhället kan ofta vara tydligare för de vuxna än för 
barnen. I barnets erfarenhetsvärld utanför förskolan finns exempelvis tydligare påverkan från 
kommersiella intressen vilket avspeglas i en del av samtalen.  

Samtal med barn ställer stora krav på olika former av konkretiseringar. Pedagogerna löste det 
på olika sätt, genom att använda foto eller karta, eller genom att sitta vid ett fönster så barnen 
kunde se ut och bli inspirerade av miljön. Genomförs samtalen ute på förskolegården, på de 
platser som barn väljer att samtala om, öppnas ytterligare möjligheter för barns ökade 
inflytande. Barnsamtalen blev i många fall en möjlighet för barnen att påverka användandet 
av den befintliga utemiljön. Även de barn som verbalt har svårt att uttrycka sig ges en 
möjlighet att visa och illustrera med sina kroppsliga uttryck. Barnen kunde beskriva olika 
hinder som finns i den fysiska miljön för sina lekar. Samtalen låg sedan till grund för olika 
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anpassningar på gården så den fysiska miljön bättre kunde anpassas till barnens önskningar 
och behov. Det kunde röra sig om att förändra gränsdragningen kring gården eller att barnen 
fick ökad inflytande över hur olika lekutrustningar på gården skulle användas eller förändras.  

Barnen visade vidare en stor insikt kring vilka begränsningar som finns kring lekars innehåll 
och karaktär. Barnen gav uttryck för att de har en stor möjlighet att styra innehållet i lekarna 
men att de vuxna sätter de yttre ramarna genom att reglera tid, rum och till viss del innehåll. 
Ett mönster som finns beskrivet i andra studier (t.ex. Tullgren, 2003).  

I samtalen framkom också aspekter kring samspelet mellan barnen på gården. Det fanns 
beskrivningar av samförstånd mellan barnen i utformningen av leken. Det fanns också 
exempel på barn som gav uttryck för att andra barn styrde deras lekar. 

4.4 Barnens estetiska uttryck 

Barnen har på olika sätt gestaltat sitt möte med projektet med hjälp av estetiska uttryck. Här 
finns en blandad kompott av alster. Barns olika estetiska uttryck uppmuntrades för att skapa 
bilder av hur man önskade att förskolegården skulle kunna vara utformad. Barn ritade och 
konstruerade också spontant, med inspiration från pedagogerna eller exempelvis av 
arkitekters kartor. Barnens skapande kunde också startas i en vuxenledd aktivitet för att fånga 
barnens preferenser ifråga om gårdens användning. 

                                     
                 4.4:1. Estetiska processer. 

4.4.1 Samtal och barns bilder – ett exempel 
I ett av delprojekten utvecklades en metod som först startade med ett reflektionssamtal mellan 
barnen om sin utemiljö. Pedagogerna fanns med för att styra riktningen på samtalen mot 
frågor som: Vad kan du göra ute? Vad brukar du göra när du är ute? Vad vill du göra ute? 
Vem bestämmer vad man gör ute? / varför? 

I direktiven till pedagogerna fanns en anmodan att försöka undvika att samtalen blev 
intervjuer och att barnen själva skulle få stort utrymme att prata och reflektera. 

Efter samtalen samlades barnen i små grupper för att med teckningar beskriva vad som de 
tycker är viktigt, roligt, spännande, vackert, fult och hemligt på sina förskolegårdar. När 
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barnen ritade dokumenterade pedagogerna barnens samtal. Pedagogerna hade i uppgift att 
vara reflekterande och be barnen att utveckla sina tankegångar. 

4.4.2 Resultat och erfarenheter 
Att arbeta med bild och form anses av de flesta pedagoger vara en möjlighet att få ta del av 
barnens tankar och kunskaper om sin utemiljö. Samtalen under skapandet, kring 
dokumentationerna och barnens alster kompletterar varandra. 

Det barnen berättade som jag inte hade uppmärksammat tidigare var förstås mest spännande 
att få ta del av. Samtalet var lärorikt, det gav mig nya kunskaper och en bättre inblick i vad 
som är viktigt för barnen. Efter samtalet fick barnen rita, jag upptäckte att barnens bilder 
förstärkte det de hade berättat och teckningarna blev ett komplement till samtalet. 

(Samtal 23, Ulven) 

Barnens berättelser om utemiljön var varierande och en del barn lyfter fram enstaka 
platser/aktiviteter i utemiljön som är meningsbärande i deras vardag. 

                     

Bild 4.4:2 (vänster). Pojke 5,7 år. – Jag har ritat fotbollsplanen.  Bild 4.4:3 (höger). Flicka 4,11 år: 
här ute. Jag brukar vara där mycket. Jag tycker det är kul att  - Jag och min kompis.. 
spela fotboloch sådana saker. Det är inte viktigast att man  Jag cyklar med honom 
vinner, det är att ha kul. 
 
I detta exempel betonar flickan stängslets betydelse som en avgränsning av gården. 

    

 

Bild 4.4:4. Flicka 5,1 år: Berättar medan hon ritar: 

Gräs, gräset tycker jag är fint. Stängsel, stängsel så 
inte barnen kommer ut. Titta! Jag har ritat två 
flickor på en gunga. Jag har gjort hjul (Det är 
däckgungor på gården). Här är du och här är jag 
(Till en kompis som sitter bredvid). Berättar när 
teckningen är klar: Här är N som gungar, den andra 
är jag som gungar, den andra är E som gungar. Jag 
har gjort galjorna och dom runda ringarna som är 
uppe vid ställningen. Sen är det stängslet så inte 
barnen kan komma ut, också är det gräset. 
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Andra bilder gav en mer övergripande bild av barnens förskolegårdar: 

 

Ibland innehöll bilderna också önskningar om förändringar av detaljer på förskolegården. 

 

Barnens estetiska uttryck har använts både som underlag för pedagogernas reflektioner kring 
anpassningar och förändringar av den fysiska utemiljön och för att beskriva arbetet med 
projektet gentemot föräldrar och andra intressenter. 

 

      Bild 4.4:7. Utställning av material från projektet 

Bild 4.4:5. Huset är viktigt, för det är vår avdelning. 

Grillplatsen är kul för man kan springa runt den. 

Gungorna är också kul för man kan hoppa från dom. 

Klätterträdet är roligt för man kan klättra i det och 

hoppa från det (Pojke 6,1 år). 

Bild 4.4:6. Jag skulle vilja ha en klätterställning som är 

större och lite svårare att klättra i. En sådan som finns i 

xx-parken (egennamn på närliggande park, vår 

notering), lite coolare. Den skulle vara färggladare, då 

vill barnen vara ute mer. Om solen lyser där då kan man 

fika ute (Flicka 6 år). 
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4.4.3 Barn som kompetenta aktörer 

I ett av delprojekten fick en grupp barn på respektive förskola en utmanande och 
överraskande uppgift som tog utgångspunkt i att den befintliga förskolegården hade blåst bort 
under natten. Gården behövde byggas upp på nytt, från grunden. Detta gav också möjligheten 
för barnen att själva förändra och anpassa gården utifrån deras behov. 

 

Bild 4.4:8. Lerkonstruktion gjorda av barn (tillsammans med pedagoger) över hur en 
förskolegård skulle kunna se ut. 

Barnens lermodell visar på en stor kompetens och medvetenhet om att skapa en gård som tar 
hänsyn till barnens olika behov, beroende på aspekter som kön och ålder. Uppgiften visar 
också att barnen vill ha en gård som ger en stor variation ifråga om lekutrustning. I det 
kollektiva samtal som fördes under uppgiftens genomförande framkom också att 
lekutrustningen skulle konstrueras så olika delar av redskapet kunde utifrån höjdmässig 
placering anpassas utifrån olika åldrar. En insikt som visar på ett medvetet och reflekterande 
förhållningssätt. 

För att barnen ska bli delaktiga måste barnens idéer tolkas för att sedan kunna påverka den 
fysiska miljöns utformning och användning. Genom att kombinera estetiska uttryck och ge 
barnen utrymme för reflektion och komma med egna lösningar frigörs aktörernas specifika 
kunskap. Nedanstående exempel visar också på barnens kompetens. 

Dialog mellan flicka 5,7 år (F) pojke och 4,9 år (P) under processen att göra en ritning över 
förskolegården utifrån hur de skulle vilja att det var: 
F: Annars kanske ni gör ett kaffebord. Det vill inte vi leka med, eller en frökensoffa. 
P: Det här är min gård (ritar en fyrkant på sitt papper). 
F: Klätterställning, jag kan inte sluta klättra. 
P: Nu har jag ritat själva gården. Nu vet jag…En tavla som man ska titta på tycker jag. 
F: Jag ska tänka på vad man kan ha mera. 
P: Nu är TV:n färdig som man kan rita på och se utomhus. Man sätter på ett papper på en vanlig 
TV. 
F: Nu vet jag vad jag ska rita. En trädkoja. Uppe i ett träd. 
P: Rita ett träd också. 
F: Nej. 
P: Kolla vad jag ritat. 
F: Och en balansgång önskar jag mig. Jag vill ha av trä för vi har bara ett sånt rör. 
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P: Jag tänker inte samma trädkoja. Jag gör en större lekstuga som jag tycker vi ska ha. Jag tycker 
vi ska ha ett dörrhandtag. 
F: Jag har ritat en studsmatta också, det vill jag. Nu måste jag tänka lite. 
P: Vi ska ha en fantasihaj av trä. Nu bestämmer jag – en lådbil. 
F: Också – just det. Man får inte glömma bälten. En låtsasbil som man kan köra i. Samma som 
bussen fast en bil. 
P: Rullskridskor så man får träna lite. 
Vuxen: Är det svårt? 
F: Ja (funderar över vad hon ska teckna). 
P: En klätterjulgran som man kan klättra i. Vad är det där (frågar F), ett flygplan? 
F: Jag har inte ritat det färdigt än. Vet du vad det här är? Jag måste rita flera såna här. Det är ett 
flygplan med massor träpinnar som håller uppe flygplanet i luften. Här är en stege så man kan 
klättra upp och här är dörren. 
P: Här är den. En manick med Robin Hood-märke på. 
Vuxen: Vad gör manicken? 
P: Den dammsuger upp grus på vintern då man inte vill ha grus på sommaren. Nu har jag ingen 
mer fantasi. 
F: Inte jag heller. 

 

Flickan markerar att om pedagogerna skulle göra förändringar på gården så skulle det finnas 
en risk att det blev ”kaffebord” eller ”frökensoffa” som inte skulle vara till gagn för barnen. 
Man kan ana en smula ironi eller antagonism i uttalandet. Samtalet innehåller sedan flera 
dimensioner och interaktionen mellan de två barnen i relation till deras uppgift är intressant. 
De idéer som barnen har kring hur utemiljön skulle kunna förbättras, är realistiska och visar 
på en vilja att hitta lösningar som är anpassade till deras behov.  

                

Flickans bild 4.4:9. Klätterställning, trädkoja, Pojkens bild 4.4:10. Tv-tavla, koja, fantasihaj, 
balansgång, studsmatta, flygplan.  lådbil, rullskridskor, klätterjulgran. 

Båda barnens idéer visar karaktär av influenser från barnens erfarenhetsvärld utanför 
förskolan. Lådbil, TV-apparat och rullskridskor är inte lekmaterial som normalt sätt inte ingår 
i förskolors arsenal. Det finns ett mönster i flera delar av det empiriska materialet från 
projektet att barnen inte drar någon tydlig gräns mellan förskolan och andra platser där de 
tillbringar sin tid.  

4.5 Att synliggöra makt och genus 
Det har funnits med frågor i projektet som handlat om kopplingar mellan platser i den fysiska 
utemiljön och demokratiska aspekter. Kan platser på olika sätt främja respektive hindra 
demokratiska processer? Studier visar på att det krävs väldigt detaljerade analyser för att 
fånga upp de ofta subtila signaler som finns kring genuskonstruktioner eller maktaspekter i 
barns samspel och lek.  
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En erfarenhet kring de metoder som funnits med i projektet visar att det ofta funnits vinster 
med att kombinera olika slags metoder för att skapa underlag för mer detaljerade analyser. 
Det empiriska materialet måste samlas in systematiskt och göras utifrån förbestämda 
perspektiv. Även hur olika moment och metoder planeras måste vara genomtänkt för att man 
ska kunna nå längre i analyserna.  

I ett av delprojekten fanns en tydlig genusinriktning i starten av projektet där pedagogerna 
fick reflektera kring genus och makt i relation till barnens utevistelse på förskolan, vilket inte 
var enkelt. Under projekttiden har det emellertid visat sig att genus och makt har betydelse för 
barns lek och lärande på förskolegården. Dimensioner kan synliggöras som har betydelse för 
enskilda barns möjligheter att bli delaktiga och få inflytande på förskolegården. Pedagogerna 
kan beskriva olika former av maktutövning som finns närvarande på förskolegården. 

… en liten flicka satte igång ett bygge och så kom det större barn som tar över det där hon 
visserligen blir kvar, men bara som en åskådare. Vår diskussion gällde hur vi skulle förstå 
detta. Var det bra eller dåligt? De större barnen gör det visserligen till sitt, men samtidigt 
kanske hon var nöjd med sin roll och vid nästa tillfälle är det kanske hon den som bygger och 
är aktiv. Det har vi ju inte sett än, men spontant så kände jag att de äldre har mer makt och 
utnyttjar den och jag tycker att vi ser mer skillnad i ålder när det gäller makt än vad som 
gäller kön. Men det kanske inte är så? Det är ju bara att titta i backen t ex. kommer de äldre 
barnen dit så går våra små därifrån, de får inte plats och de vågar inte, då går de och gör 
något annat. 

(Solrosen förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Med genus och makt som fokus för förskolepersonalens reflektioner, kan barns lek 
synliggöras och utmanas. Enligt förskolepersonalen kan de se både likheter och variationer i 
barns lek, och att barns variation av fokus tydligt framträder i leken. 

Vi har genom projektet inte kunnat se att några platser på gården skulle vara könsuppdelade. 
Vi kan däremot se att flickor och pojkar leker olika typer av lekar på olika platser. Att flickor 
och pojkar leker tillsammans och var för sig i olika lekar och projekt. 

(Syrenens förskola, förskolans sammanfattning 2009) 

Det har inte varit enkelt att se skillnaden mellan flickor och pojkar i deras lek/göranden ute 
på gården. Har vi ansträngt oss tillräckligt för att se ur ett genusperspektiv är en fråga vi kan 
ställa oss. Eller är det så att vår gemensamma gård är en könsneutral zon? 
                                                                    (Solrosen förskola, förskolans sammanfattning 
2009) 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) betonar komplexiteten kring formandet 
av könsmönster, vilket också innebär att metoder som studerar denna typ av frågor måste vara 
detaljerad och systematisk. Det finns andra observationer som tydligt indikerar att 
platser/lekredskap kan vara makt och genusladdade. 

Förr var mycket makt och förhandlingar kring gungorna. Jag bjuder in – har makten. Det var 
mycket olika maktkonstellationer. Cyklarna var det ju maktkonstellationer också med. Och 
det behövde vi bryta. /…/När vi hade cyklarna förra gången (som fokus) fick vi ju föra in tid 
för att även tjejerna skulle få tillgång till dem. 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Förut så hade vi en jättestark pojkgrupp och de var ju först på cyklarna och var snabbast och 
stod där i kö och skulle ha just den cykeln för det finns status bland cyklarna också. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Förra året var det absolut pojkmakt om cyklarna, men vissa av dem har slutat så….   
Solrosen förskola, fokusgruppsamtal 3) 
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Det kan finnas en annan variabel som kopplar an till maktförhållanden mellan barnen, 
nämligen ålder. Åldern kan få extra betydelse bland barn i förskoleåldern då den kan indikera 
den variation som finns mellan olika barns kompetenser och färdigheter i sociala relationer.  

Genom att arbeta medvetet med de mönster som observationer i projektet visar, genomfördes 
aktiva åtgärder för att bryta invanda makt och genusmönster, vilket också givit effekt enligt 
pedagogerna. 

Att tjejerna tar över cyklarna. Något helt nytt efter OMEP projektet.  
(Snödroppens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Är förskolans gård är en demokratisk mötesplats? Projektet visar att man måste svara både ja 
och nej på den frågan. Barnen säger själva att de bestämmer över sin lek men samtidigt kan 
gården vara en plats där det sker odemokratiska handlingar. Ålder, genus och makt påverkar 
barnen och vuxna har störst makt över vad som erbjuds och tillåts på förskolegården. Det 
gäller att synliggöra dessa aspekter för att kunna förändra, vilket till viss del verkar ha skett 
under projekttiden. En förändrad barnsyn, ett lyssnande förhållningssätt eller en förändrad 
organisation bidrar till ökad medvetenhet kring makt och genus. Det krävs fler studier för att 
få specifik kunskap om hur, och i vilken omfattning, genus och makt påverkar barns möjlighet 
till delaktighet och inflytande i förskolans uterum. 
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5 Reflekterande möten – fördjupade 
barnperspektiv 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som analyser utifrån ett 
professionsperspektiv. Förändringar i pedagogens förhållningssätt och arbetssätt som stärker 
barns deltagande och inflytande på förskolan beskrivs i förhållande till projektets 
frågeställning om vilka nya strategier att öka barns delaktighet och inflytande som utvecklats 
hos pedagogerna.  

Redan när projektet startade på de olika förskolorna skapades andra förutsättningar för 
pedagogernas arbete. Blicken riktades mot ett område (den fysiska utemiljön) som har stor 
betydelse för barnen i deras vardag på förskolorna.  

Pedagogerna har genom utökad tid och expertstöd fått möjligheter till reflektion. 
Fokusgrupper har bildats – bestående av hela eller delar av arbetslaget - både inom 
medverkande förskolor men också mellan dem. I dessa grupper har samtalen kretsat kring 
projektets bärande begrepp som inflytande, delaktighet, fysisk miljö etc. Här har diskussioner 
också förts om hur erfarenheter från projektet skall spridas till andra.  

Handledningen har främst berört tolkning och utveckling av kartläggning, filmer, 
vandringsrundor etc. som prövats och utvecklats i syfte att utmana invanda tänkesätt, regler 
och arbetssätt samt att benämna nya iakttagelser.  

Dagböcker har i stor omfattning använts i ett av delprojekten och syftet har varit att öka 
dokumentationen i vardagssituationer främst med fokus på barnens röster i olika 
sammanhang. Dagboken ger också olika pedagoger en möjlighet att nedteckna tankar och 
erfarenheter i syfte att delge kollegorna. Dagboken har bildat underlag för gemensam 
reflektion. 

5.1 Medveten reflektion 
Pedagogerna gavs i de tre delprojekten inledningsvis möjligheter att tillsammans diskutera 
sina personliga uppfattningar av barns delaktighet och inflytande. I ett delprojekt gavs 
möjlighet, genom enkät, att uttrycka sin syn på värdet av barns medverkan och inflytande 
över förskolans utemiljöer. I denna enkät från Umeå svarade endast 10 % av pedagogerna att 
detta var möjligt och värdefullt, vilket får tolkas som att utemiljön av tradition beslutas och 
formas av externa aktörer.  

I ett annat delprojekt var delaktighet och inflytande temat för de första fokussamtalet. Frågor 
kring vad pedagogiskt arbete ute egentligen innebär avklarades inledningsvis; Betyder det att 
ta ut det som görs inne eller ska gårdsleken/skogsvistelsen erbjuda något annat? Barns frihet 
vid utevistelse var ett återkommande tema, vilket uttrycktes med ord som: friare, hemliga 
platser, barns egen fantasi, kreativitet och spontanitet. Förhållningssätt och lärarrollen var 
också centrala teman. Diskussioner kring en aktiv lärarroll alternativt en mer passivlärarroll i 
förhållande till barnen diskuterades liksom temat ”att bli lyssnad på”, något som uppfattades 
viktigt utifrån både vuxen- och barnperspektiv. 

För en del är barnen delaktiga, när de ges möjlighet att berätta om sin dag på en samling eller 
när de städar och underhåller sin utemiljö. Andra menar att barnen är delaktiga genom att de 
helt enkelt finns i en viss miljö. Åter andra uttrycker att om pedagogerna ser vad barnen gör 
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och är intresserade av – då får barnen inflytande. Ytterligare några andra pedagoger kräver, att 
man utöver dokumentation även reflekterar tillsammans med barnen för att det skall kallas 
delaktighet och inflytande. Att pedagogerna intar ett barnperspektiv är en vanlig hållning – 
lyssna på barnen och sen försöka tillgodose så många av barnens önskningar som möjligt. 
Analyser mot slutet av projektet visar att pedagogerna uttrycker tydlig insikt om att barns 
inflytande börjar med att pedagogerna förändrar sina egna attityder och ökar sin förmåga att 
tänka annorlunda i en rad olika situationer i vardagen.  

5.2 Bejaka barns initiativ 
Vardagen innehåller många nej som ofta baseras på den rationella vuxenuppfattningen om att 
tiden är för knapp att t.ex. starta en ny lek. Regler och rutiner ahr tillkommit i en annan tid, 
för och med andra barn. Pedagogerna har pekat på att många nej kan elimineras. Även fem 
minuter kan vara värdefull tid för ett barn samtidigt som det stärker barnens inflytande över 
sin egen tid. Barn i projektet ändrade sitt sätt att be om tillåtelse.  

Starten av ett av delprojekten innehöll bland annat en föreläsning med Elisabet Arnér om 
barns inflytande. Den ledde omedelbart till diskussioner och reflektioner kring barns 
vardagsinflytande i förskolorna. I de flesta projektförskolorna utmanade pedagogerna 
varandra genom att uppmärksamma vid vilka tillfällen man sa nej till barnen. I några fall gav 
pedagogerna varandra i uppgift att vid ett lämpligt eller olämpligt tillfälle pröva att säga ja 
istället för nej och att dokumentera vad som då hände. Dessa observationer blev underlag för 
många förändringar i vardagsrutiner liksom borttagande av, som det visade sig, onödiga 
regler.  

Pedagogernas förhållningssätt gentemot barnens initiativ blev också föremål för omprövning: 

Jag tror att vi tänker mycket på ”Ja”. I början av höstterminen funderade vi om vi skulle 
kunna vara kapabla att säga ja till att leka med vatten utomhus i november, Och jag tror 
faktiskt att vi sa det. Jag tror att barnen har känt av detta. Jag tycker att vi inte får lika mycket 
frågor ”får vi?” utan mera ”kan vi?” eller ”ska vi?” 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Vi testade att bara säga ja… då märkte vi att vi ofta säger nej i onödan. 
(Gärdsmygens förskola, handledningstillfälle under kartläggningen) 

Projektets deltagande pedagoger upplever själva att de utvecklat sin förmåga att stödja barns 
egna idéer och att de genom sitt eget agerande också har påverkat kollegor. 

När man vågar vara tillåtande så påverkar man ju även de kollegor som inte riktigt vågar lika 
mycket. När de ser att det där fungerar ju faktiskt så vågar ju även dom prova att vara så. Det 
kanske inte riktigt blev som vi planerat, men det blev bra ändå. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Vid avslutningen i ett delprojekt sammanfattade några pedagogerna denna utveckling med en 
allmän uppmaning till pedagoger: Säg JA i stället för NEJ! 

5.3 Närma sig barns perspektiv 

Från prat om kompetenta barn till handling 
Pedagogerna har fördjupat sitt synsätt på barn och deras kompetens att vara aktörer vilket 
också medför andra tolkningar av vad man iakttar och konsekvenser för det egna handlandet. 
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Ett genomgående mönster och exempel är hur pedagoger bemöter barn och tolkar sina 
iakttagelser annorlunda än tidigare: 

Med våra två-åringar har vi sett när de är i skogen att de gömmer sig under granarna. I en 
trädklyka har de lekt affär. Det har lett fram till frågan: Vad behöver de då? Vad behöver vi 
tillföra för att utveckla den affärsleken nere i vår skog? Det är något som det har mynnat ut i 
för vår del.  

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Vi har i många år talat om det kompetenta barnet men det handlar också om att göra dem 
kompetenta, att låta dem bli kompetenta. Inte bara när det passar mig. Tilltro till deras 
förmågor. 

(Snödroppens förskola, fokusgruppsamtal 3)  

Byte av miljö eller ändringar i verksamheten gör också att de vuxna blir medvetna om vissa 
egna vanor/mönster.  

Under ombyggnaden av gården var vi tvungna att gå till andra platser ute. Då märkte vi att 
barnen lekte andra lekar och tog andra roller än vad vi var vana vid från gården.  

(Gåsens förskolor, handledningstillfälle under våren 2008) 

Det har varit kul att se hur barnen använt allt flyttbart material som t ex kastruller, kottar, 
brädor mm. Materialet har vandrat runt på gården. Att sätta ett parasoll i traktordäcket gjorde 
att leken blev förändrad.  

(Reflektion, Uroxens förskola) 

Närvarande förskolepersonal ses som en förutsättning för att närma sig barns egna tankar och 
idéer och möjliggöra inflytande och delaktighet i vardagen. 

Att vara närvarande med barnen och se vilka tankar och idéer de får och att lyfta det med 
barnen, här och nu. Sen kanske att man kan gå vidare med det med barnen.  

(Stormhattens förskola, handledning 5) 

Det är viktigt att börja lyssna på barns röster mer aktivt, att reflektera tillsammans med barnen 
om den möjlighet barnen har att påverka sin vardag eller utemiljön. 

Vi var tillåtande redan innan projektet. Med projektet så börjande vi titta på det med andra 
ögon och också att man gjorde barnen medvetna om det. 

(Snödroppens förskola, fokusgruppsamtal 3)  

När det gäller att utveckla den professionella yrkesrollen så beskrivs nyfikenhet och lyhördhet 
för barns olika uttryck som ett respektfullt sätt att närma sig barnen för att öka deras 
möjligheter till deltagande och inflytande. 

Jag tror att om du vill lära något av barnen så måste du följa dem. Jag talar inte om att barnen 
är i behov av en vuxen. Jag talar om att den vuxne pedagogen håller sig nära barnen och hör 
vad de leker och vad de säger, hur de kommunicerar, hur de tar plats, vilka strategier och det 
kan du bara upptäcka om du är nära. De var de sakerna vi fick mera av och var tvungna att 
använda hela tiden när vi var med i projektet. Eller rättare sagt, det lever kvar nu. 

(Snödroppens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Pedagogerna har på många olika sätt redan innan projektet startade, lyssnat på barns röster. 
Under de senaste årens dialoger har tolkningarna av barns rätt till delaktighet och inflytande 
fördjupats hos de vuxna. Detta innebär att barn nu bjuds in att delta i många fler former av 
beslut än tidigare och att barns delaktighet nu mer aktivt finns med på agendan på 
förskolorna, vilket leder till förändringar. 
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Jag ser ju idag att mina barn (4-års) argumenterar mycket för sin sak. Men de kan själva 
komma med lösningar. T.ex. om jag säger att nu måste vi avsluta det här. - Men om vi gör så 
här istället då? – Jaa, varför inte. Då får de ju mer inflytande. Där skulle jag kunna stå på 
mig, stå och stampa, men nu lyssnar vi in barnen vad de har att komma med. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Jag tror en metod, som jag tycker fungerar ganska bra, det är att prata med våra barn och 
fråga dem. Inte att vi fattar beslut: ”Vi går ut!” utan vi tala med barnen ”Vill ni gå ut?”, några 
vill, andra inte, så går vi ut med dem som vill. Det är en metod som man förut inte gjorde. 
”Nu går vi ut” och alla skulle gå ut. Prata med barnen, samtala med dem och höra vad de vill. 

(Snödroppens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Treåringarna har stor dragning till vatten. Där behöver vi fundera på hur vi erbjuder det på ett 
bättre sätt, så att barnen själva kan och att det inte är vi vuxna som ska sätta på kranen. Utan 
vi vill att de ska ha tillgång till det på ett annat sätt genom att de själva ska kunna påverka 
det. 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Gör den demokratiska processen tydlig  
Pedagogerna tar upp vikten att återkoppla till barnen för att synliggöra och begreppsliggöra de 
demokratiska processerna.  

Det jag tycker att vi är duktiga på är att lyssna, att se och att tillföra. Det vi skulle kunna bli 
bättre på för att barnen ska känna sig delaktiga, är att ge tillbaka processen. ”Vi har sett det 
här och därför kommer det här förvandlingsmaterialet hit. Vi har sett att ni gör det här och 
därför gör vi detta”. 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Pedagogerna på femårsavdelningen har även arbetat aktivt med att göra barnen medvetna om 
sin egen delaktighet i vardagen. Barnen hade innan en känsla av att de inte fick bestämma 
något på förskolan. Den som bestämde mest på förskolan, var enligt barnen en manlig 
pedagog (vilket enligt de vuxna inte alls stämde med verkligheten). Under och efter 
diskussionerna med barn och pedagoger i smågrupper blev barnen medvetna om, att de 
bestämmer själva om mycket på förskolan.       

(Snödroppens förskola, egen sammanfattning) 

Det var en lång demokratisk process när vi skulle döpa gården (Lejongården), där barnen 
verkligen fick vara med och rösta fram förslagen.  

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Genom att använda tid och sätta ord på de demokratiska processerna har beslutsprocesserna 
blivit synliga för barnen. En lärdom i projektet är att en nödvändig del i arbetet med att vidga 
barns inflytande är att sätta ord på processerna. På så sätt ges hela processen tillgänglig för 
barnen. 

5.4 Ompröva regler, rutiner och arbetssätt 

”Barn har rätt till skrubbsår även på förskolan” 
Barnens användande av den fysiska utemiljön är ett område omgärdat av regler, vilka genom 
projektet kom under lupp. Detta medförde dialoger mellan de vuxna, men också barnen kom 
med i dessa diskussioner. 
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Reglerna! Vi har tagit bort en massa regler som fanns. Vi bestämde oss för att våga lita mer 
på barnen. Till exempel tillåter vi numera barnen att klättra på några tak som de inte fick 
göra tidigare och det har gått bra och de har fått vara barfota på stora gården. - Bara det att vi 
gav oss tid till att diskutera igenom reglerna tills vi kom till en gemensam tanke som alla 
kunde stå för. Det gav oss väldigt mycket.  

(Solrosen förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Pedagogerna omprövar tidigare säkerhetstänkande, vilket leder både till större utrymme för 
barnens egna upptäckter av vad som är farligt och till nya friutrymmen på förskolan vad gäller 
inflytande. I dokumentationen finns exempel på att detta nya sätt att tänka, inte ger avkall på 
pedagogernas säkerhetstänkande. Diskussioner kring krav på fysisk och mental närvaro i 
utmanande lekmiljöer är vanliga.  

Arnérs föreläsning tror jag att det är som satt djupast spår. Varför skall de inte få göra det 
här? Sådant som har legat som regler, av säkerhetsskäl visserligen, men så börjar man att 
tänka ett varv till och barns rätt till skrubbsår. Vi börjar att tänka ett varv till. Det har skett en 
förändring här. Diskussionen förut låg på ett annat plan. Då handlade kanske mer om vad 
som är bra och dåligt för pedagogerna! Om det blir jobbigt att städa eller om det är bra för 
ryggen och sådär. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Jag som gärna lagt en säkerhetsaspekt på saker tycker att vi har lyft frågor om var man får 
klättra och de här byggena över vattenpölarna där kan jag se att barnens inflytande ökat. Jag 
hade nog tänkt mig att spärra av det området om vi inte fört de diskussionerna. Men, vi måste 
ha nära vuxna så det inte händer något i de situationerna  

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Barnens egen förmåga att ta ansvar för säkerheten uppvärderas, utifrån sina egna 
förutsättningar, vilket inte ska ses som en motsättning till pedagogernas säkerhetsansvar. 

Det handlar mycket om att överföra ett säkerhetstänkande till barnen själva. I stället för att 
säga ”Nej, så får du inte göra” ställa frågan ”Vad tror du händer om fötterna halkar undan 
nu?” Handlar ju ofta om mer en påminnelse än att det är något som de aldrig varit med om. 
Då kanske de själva kommer på att det kan vara säkrare att gå där borta eller göra på något 
annat sätt.  

(Stormhattens förskola, handledning 5) 

Stor variation finns dock i pedagogernas diskussioner kring säkerhet – några ser särlösning 
som den bästa formen för att öka barnens tillgänglighet och säkerhet. 

På isbanan … olycksrisken är ganska hög. Små barn som är på isen samtidigt som de äldre 
åker skridskor med vassa blad. Egen liten ”skridskobana” till de mindre? 

(Sammanställning av reflektioner efter filmdokumentationen mars 2008, Uroxen) 

Våga omorganisera arbetet 
För att bättre kunna stödja och följa barns idéer, måste de professionella som följer barnen 
kunna känna sig trygga med att det finns en organisation, som innebär att kollegor tar ansvar 
för alla barn som befinner sig på gården, oavsett om det är barn från deras egen avdelning 
eller från någon annans. 

Vi har velat jobba med ute väldigt länge, skapa en struktur och organisation som gör att man 
kan stanna kvar längre och vara nära barnen. Att veta att man inte behöver följa de 5 barnen 
som stack runt hörnet, för det finns andra pedagoger där. Det har projektet gett en skjuts till. 
För vi ska kunna se barns delaktighet och inflytande så måste man finnas nära barnen. Här 
behöver vi fortsätta föra diskussionerna, hur gör vi det rent praktiskt. 

(Snödroppens förskola, fokusgruppsamtal 3)  
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Ett tydligt exempel på ändrat förhållningssätt är att jag tycker att fler har blivit medvetna om 
att man kan förändra platser som inte fungerar genom att t ex själv vara där och på så sätt få 
med sig barn dit. Att vara närvarande och stanna på en och samma plats istället för att 
ständigt patrullera runt. Vi har pratat mycket om att dela upp oss på gården bättre och stanna 
på en och samma plats längre stunder för att barnen också ska stanna kvar och leka. Att dela 
upp gården i zoner och ansvara för en zon var. Att vi pratar om detta och reflekterar kring 
detta är bl. a. för att vi utgått från platser som barnen inte är på.   

(Reflektion, Utterns förskola) 

Genom systematisk dokumentation med hjälp av olika metoder kan den verksamhet som 
bedrivs bättre synliggöras och nya frågor ställas - verksamheten problematiseras därmed. 

Alla frågor som har växt under projektet, grundar sig i kartläggningen, från det vi ser  
”Oj, vad är det de egentligen gör” och att de är på andra ställen än som våra ögon har sett. 
Och alla observationer som vi gjorde kring vad de håller på med och var finns deras 
intressen. Hur kan vi följa upp det med bättre möjligheter. 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Det här projektet har startat processer där vi är mycket mer aktiva att dokumentera och jag 
känner att bara för att det här projektet löper ut så kommer vi att fortsätta att väcka frågor 
och titta på nya saker som dyker upp. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Alla började ifrågasätta gamla invanda regler. – Tag t.ex. den här lilla stugan som vi har här. 
Man får inte ha vatten där inne och geggamoja. Det började vi diskutera, hur många år har vi 
haft den regeln, när bestämde vi det? Lite sådana bestämmelser som finns och allt går ju inte 
att säga Ja till men då får man ju tala om för barnen varför, så att det inte bara är ett nej. Hela 
förhållningssättet och arbetssättet, allting förändrades. Började förändras i alla fall, för 
många, tror jag.                                                                       (Snödroppens förskola, 
fokusgruppsamtal 3) 

Bilda nätverk 
Förskolor i ett delprojekt har skapat nya nätverk med närliggande förskolor för att kunna 
utvecklas tillsammans genom kollegial reflektion. 

Vi har startat ett nätverk mellan de fyra förskolor som jag (lokalt anställd pedagogista) 
jobbar på här i området där vi diskuterat dokumentation, men nu är tänkt att vi även skall 
börja med att reflektera med varandra och få en vidare syn i och med att man kommer från 
olika ställen. 

(Solrosen förskola, fokusgruppsamtal 3) 

I ett annat delprojekt organiserades under projekttiden tvärgrupper mellan förskolor mot olika 
perspektiv: estetik, genus samt lärande. Att beskriva sin verksamhet för pedagoger som 
arbetar i andra förskolor utmanar begreppsliggörandet och kommunikationsförmågan kring 
förskolepedagogiken. I projektet har nätverken bidragit till att barnsyn och förhållningssätt 
har förändrats och allt talar för att nätverken kommer att leva vidare. 

5.5 Förändringar i det fysiska rummet – förskolegården 
Analys av dokumentation visar att projektdeltagarna haft stort behov av att diskutera 
utemiljöns pedagogiska funktion. Varför är vi egentligen ute? Har utemiljön särskilda 
funktioner – vilka är de i så fall? Flyttar vi ut innepedagogiken eller behöver vi utveckla en 
utepedagogisk strategi? Förskolorna har brottats med frågor kring innehåll, arbetssätt och 
lärarroll kopplat till utevistelsen och även frågor kring vad barns delaktighet och inflytande 
innebär i denna verksamhet. Avsnittet inleds med att spegla dessa diskussioner och avslutas 
med att skildra de faktiska förändringar som genomförts på förskolegårdarna. Barnens nya 
roller som mer delaktiga visar hur pedagogerna utvecklat sin förmåga att ta barnens 
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perspektiv. Avsnittet redovisar projektets frågeställning: Hur används förskolans uterum som 
en pedagogisk resurs? 

Pedagogernas uppfattningar om förskolegårdarnas utformning kan ses som en utgångspunkt 
vid projektstarten. Drygt 54 % av de medverkande i ett av delprojekten menade att utemiljön 
inte är stimulerande, att den är tråkig och ger lite utrymme för kreativitet, fantasi och lust, 
både för barn och pedagoger (Umeå enkätsammanställning, februari 2008).  

I enkät från mars 2008 svarar pedagogerna i ett delprojekt att gården är till för frisk luft och 
rörelse och hälsa samt lek. Vissa måltider äts utomhus. Miljön på gården anses inte särskilt 
stimulerande för de äldre barnen, vilka oftare får möjligheten att komma till miljöer utanför 
gården. Fysisk aktivitet är i fokus, men även fantasi och kreativitet och tillfälle för nya 
utmaningar. Det är både vuxenstyrda aktiviteter och barnstyrda aktiviteter som sker i det 
fysiska rummet utomhus.  

Analyser av det empiriska materialet visar en tydlig förändring beroende på projektet. 
Förskolegården har fått en ny innebörd från att barnen ”bara” är på gården till en av de platser 
på förskolan där pedagogisk verksamheten sker. 

Vi är inte bara på gården, utan vi utforskar och upptäcker.  
(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Reflektionsjobbet som vi har gjort tillsammans är att ha uppvärderat utemiljön. Vi tänker inte 
längre att vi har en ”innemiljö och sen går vi ut”, utan vi har en innemiljö OCH en utemiljö 
som vi använder i den pedagogiska verksamheten. 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Jag har själv börjat ändra mitt tänk på vad som är ute eller inne. Saker som jag inte ville ta ut 
förut som t ex dockvagnar i trä, dockor, små bord och stolar har letat sig ut.  

Förskolpersonalens uppmärksamhet på barns egna initiativ har ökat under projektets gång 
vilket ökat barnens möjligheter att själva ta för sig och välja både plats, material och aktivitet 
i takt med pedagogernas mer tillåtande och närvarande arbetssätt. Såväl nytt som gammalt 
material erbjuds på nya sätt. Organisation av personalens placering har utvecklats och nya 
aktivitetsområden har skapats. Allt sammantaget ökar barnens valmöjligheter i utevistelsen.  

De nya lådorna finns ju vid varje sandlåda idag, det ökar barnens möjligheter att lätt ta en 
spade och hink om de vill och finns inte det i lådan så vet de att de kan gå till en annan låda 
och hämta och det säger de själva – Det finns ingen stor spade här så jag går och titta där 
borta på andra gården, och då vet de att vi tillåter att de går dit. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Tidigare använt innematerial har flyttats ut och fått nya funktioner för att förstärka utemiljöns 
möjligheter till fantasi och kreativitet . Snickarbänkar har bl.a. anskaffats för utebruk. 
Konstruktionsmaterial och byggmaterial har tillförts i rikliga mängder vilket utvecklat leken.  
Byggmaterial är till för att snickra med och kan därför ses som förbrukningsmaterial, i vilka 
barnen får såga och förändra. Byggmaterial har på flera förskolor tillförts på mer än ett ställe i 
den fysiska miljön, vilket ökar barnens inflytande över hur deras idéer skall kunna realiseras. 
Konstruktionsmaterial är tänkt att vara mer bestående. Materialen har på vissa förskolor fått 
olika förvaringsplatser i uterummet för att synliggöra dessa användningsskillnader för barnen. 
Målarlådor (färg, penslar) har också tillförts utemiljön att användas till bl.a. målning av snö.  

Andra exempel på förändringar är att i vintermiljön göra fler gångbara stigar för att rejält öka 
rörelseytan för de riktigt små barnen. Genom att också variera snöhögars höjder och deras 
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placering på gården har den fysiska miljöns tillgänglighet väsentligt ökats och därmed också 
de motoriska utmaningarna för barn i olika åldrar. Skulpturer i snö har skapats. 

Konsekvenser: I vinter har vi fått jättebra skottat. … vilket gjort att de yngsta får mer 
utrymme, det är även uppskottat på andra ställen förutom längs gångvägarna. Vi pedagoger 
har kämpat på med att trampa upp stigar till t ex lekstugan, grillplatser mm.  

(Reflektion, Uroxens förskola) 

Vi har fått se var barnen brukar befinna sig i leken. Det har fått oss att reflektera mycket på 
hur vi ska gå vidare och ge dem större möjligheter till att ha tillgång till hela gården. Vi 
började med att skotta upp gångar så att de minsta kunde röra sig mera fritt och nå de olika 
stationerna som vi har på gården. Det har bidragit till att deras valmöjligheter och inflytande 
har ökat. Vi har sett en större glädje hos de små barnen när de nu kan ta sig fram på ett lättare 
sätt. … Det har varit intressant att träffas över avdelningarna och det har bidragit till att vi 
börjat fundera mer på att få till en organisation som gynnar samarbete kring en utevistelse för 
alla. 

(Reflektion, Utterns förskola) 

5.6 Möten med andra aktörer  
Ett viktigt utgångsläge för ett av delprojekten var att få tillstånd möte mellan barn/pedagoger 
och stadsplanerare, arkitekter samt förvaltare. Det är i detta möte med förskolans verksamhet 
som ny kunskap kan skapas. Utmaningen ligger i att försöka mötas i synen på delaktighet och 
hur man kan arbeta med det inom projektet men också framöver efter projektets slut. 

I ett annat av delprojektet har en blivande trädgårdsmästare gjort sin utbildningspraktik i 
kommunen under projekttiden. Dokumentation som gjorts inom projektet har bildat underlag 
till förslag till ritningar av förskolegårdar utifrån trädgårdsmästarens specifika 
yrkeskunskaper. Det handlar om växtritning, markberedning, utformning av aktivitetsytor, 
pergolor samt inbjudande entréer till förskolor. 

Föräldrasamverkan  
Under projektets gång bildades på en av förskolorna en grupp – där en eller fler representanter 
från varje förskoleavdelning ingick. Denna grupp fick av sina kollegor mandat att 
sammanställa, sammanföra och koordinera dokumentation, reflektioner och idéer. Så vid 
sidan av projektets dokumentation satte sig gruppen ner och gjorde en sammanställning av 
materialet - främst alla barns röster, teckningar, åsikter, alla erfarenheter pedagogerna dragit 
av dokumentationsprotokoll och annat och gjorde en konkret lista på hur man kunde förändra 
utemiljön på förskolan. Gruppen fick sedan dessa listor och gjorde i sin tur en samordning och 
prioritering av hur man kunde förändra sin miljö – hela tiden utifrån barnen. Det hela 
resulterad i att en afton i maj så ”invaderades” gården av ett 50-tal föräldrar och pedagoger 
som förändrade gården. Möten mellan föräldrar – kollegor som inte visste att de hade barn på 
samma förskola träffas nu och samtalar på ett annat sätt. Föräldrarna har en annan insyn och 
kunskap om barnen och miljön på förskolan. De har också fått en annan känsla för miljön och 
dess betydelse för barnen. Detta praktiskt konkreta utvecklingsarbete fortsätter också på 
förskolan och man har fler förändringar inplanerade.  

Tankesmedja 
Som en avslutning i ett av delprojekten initierades en tankesmedja för olika aktörer t.ex. 
förvaltare, planerare, konstnärer, trädgårdsmästare, rektorer, pedagoger delaktiga i projektet 
m.fl. Efter en inledande föreläsning kring projektet där resultat av kartläggningar 
presenterades, gavs möjlighet att i grupper arbeta med visioner om förskolegårdars 
utveckling.  
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                        Bild 5.6:1. Modell över förskolegård, resultat av tankesmedja med olika aktörer. 

Erfarenheten från denna aktivitet var att det finns ett genuint intresse för att utveckla den 
fysiska miljön bland olika aktörer som kan bidra med olika kunskap och erfarenheter. I detta 
exempel fanns inte barnen med som aktörer, men de kan komma in i nästa fas. 
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6 Slutsatser  
Kapitlet syftar till att tolka och kritiskt värdera resultatet som presenterats i kapitel fyra och 
fem och relatera resultatet till nya sammanhang - främst med stöd av annan forskning. 
Upplägget knyter an till projektets teoriram om barnets aktörskap och interaktion i förskolan 
och till Bronfenbrenners teori.  

6.1 Barnen som aktörer i förskolans fysiska miljö 

Har barnen reellt fått mer inflytande? 
En central frågan att ställa i slutet av projektet är; har barnen fått mer delaktighet och 
inflytande i förskolan med fokus på den fysiska miljön? Otvetydigt JA. Pedagogerna har 
genom förändrade förhållningssätt och förändrade arbetssätt ökat barnens möjlighet att höja 
sina röster om vad de gillar och vad de önskar förändra i sin fysiska miljö. Barnen har därmed 
blivit tydligare informatörer till de vuxna om sina tankar. Analyserna visar att pedagogerna 
har blivit skickliga på att ta barns perspektiv. Barnen deltar i samtal och dialoger som rör dem 
själv och deras dag på förskolan. 

Ett barn sa spontant ”nu är det på riktigt”. Det får stå som ett talande och avslöjande citat. 
Barn drar kloka slutsatser av vad de hör och ser och uppmärksammar de vuxnas försök att 
förändra sitt förhållnings- och arbetssätt i förskolan.  

Under projektets gång har många barn i samtal fått berätta om vem som bestämmer på 
förskolan. En majoritet av barnen beskriver att de kan bestämma över sin egen lek och de 
anser att de själva bestämmer eller att de kommer överens med någon kompis om vad de ska 
göra när de är ute på gården. Svaren innehåller stor variation: ”det gör vi – vi bestämmer”, 
”fröknarna bestämmer för de pratar så mycket” och mer filosofiska svar som ”nån från 
himlen, Gud? Kanske är det Gud”.  

Månsson (2008) har studerat mycket små barns delaktighet på en småbarnsavdelning. Hon 
fann att pedagoger med små medel kunnat stödja barnens självständighet och deltagande i 
aktiviteter de själva önskade och gav uttryck för. Annan forskning visar att barn i förskolan 
skapar sin egen kultur genom att ha inflytande på egna och gemensamma aktiviteter. De är 
med andra ord förutsättningar för sina egna liv (Hännikäinen et al, 1997). I förskolor med god 
kvalitet får barn utrymme och stöd för egna handlingar och de utvecklar därmed sin 
handlingskompetens. Barnens tro på den egna möjligheten att påverka stärks och deras 
delaktighet kan bidra till utvecklingen av ett demokratiskt samhälle (Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2009).  

Inflytande relaterat till lärande  
Barnen har under projektets gång fått många valmöjligheter att utöva sina intresseområden 
dvs. de får möjlighet att göra aktiva val över sitt lärande, allt enligt förskolans läroplan 
Barnen har på projektförskolorna fått utökad materialtillgång till stöd för sin kreativitet, 
eftersom utemiljöerna berikats med nya och andra material. I detta sammanhang kan det 
finnas anledning att lyfta en central balansgång mellan medverkande pedagogers ökade 
förmåga att ta barns perspektiv och därmed erbjuda än mer intressanta aktiviteter för barnen, 
och barns egna behov av att använda sin tid och i egna valda rum. Lärandet pågår inte bara i 
av vuxna planerade sammanhang.  
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Att få tillstånd en process där barnen ges möjlighet att formulera och omformulera sina 
subjektiva intressen, får enligt Forsberg (2000), känneteckna ett positivt inflytande. Att 
barnen fått en rik möjlighet att både göra val utifrån egna intressen och en ökad tillgänglighet 
till sin fysiska miljö måste konstateras ha skett i samtliga tre delprojekt 

Barns delaktighet och inflytande i projektet 
Barnen har i projektet getts rika möjligheter att presentera sina tankar och idéer om hur en 
tilltalande fysisk miljö skall se ut på förskolan bl.a. genom estetiska uttrycksformer och 
genom samtal och vandringsrundor. Flera kriterier på verkligt deltagande enligt Hart (1997) 
måste inom projektet sägas vara mer än väl tillgodosedda, redan initialt vid projektstarten.  

 Barnen måste förstå syftet med projektet 
 De måste få veta vilka det är som bestämmer över deras inblandning och varför 
 De måste ha en meningsfull roll 
 De måste gå in frivilligt i projektet 

Det finns också rikliga exempel i materialet på att barnen har blivit delaktiga även enligt de 
högre kraven som ställs i Harts delaktighetsstege: 

 Att barnen skall vara tillfrågade när vuxna fattar beslut  
 Barnen skall ha deltagit i beslut på vuxeninitierade förslag 
 Barniniterade och barnstyrda beslut och handlingar  
 Barniniterade förslag med samråd och beslut med vuxna 

Begreppet initiera förekommer ganska frekvent i materialet och bör än mer uppmärksammas i 
pedagogiska samtal. Långa sekvenser av delprojektens dokumentationer visar att barn genom 
projektet har fått formulera sina åsikter och tankar samtidigt som de fått lyssna på andra barns 
tankar. Att uppmärksamt tillvarata barns tankar och idéer och att utveckla dem tillsammans i 
dialog med pedagogerna ger barnen mer stimulans och vidgat inflytande. Att bjuda in till 
inflytande medför också ett ansvarstagande. 

Pedagoger har i något fall själva uppmärksammat hur centralt det är att ”ge tillbaks hela den 
demokratiska processen till barnen”. Vi har tolkat detta i Chawlas mening att det finns en 
etisk dimension i att inbjuda till delaktighet och inflytande. Barn måste förstå varför deras 
förslag eventuellt inte accepteras eller genomförs annars skapas besvikelser och ointresse för 
fortsatt ansträngning (Chawla, 2009).  

Barnens röster har fått stort utrymme. Pedagogerna har otvetydigt genom projektet stärkt sin 
förmåga att ta barns perspektiv. Däremot kvarstår den mer provokativt formulerade frågan att 
besvara: Hur ska vi med hjälp av projektet kunna flytta fram positionerna för barns perspektiv 
i förskolan och i hela samhället? Barns inflytande är inte enbart en pedagogisk fråga för 
förskola/skola utan såväl en organisatorisk som politisk och juridisk fråga. På vilka sätt kan 
pedagoger än mer förvalta barnens röster och sprida dem uppåt i den egna organisationen och 
utåt i samhället och därmed fungera som ”demokratins väktare”?  

6.2 Förskolan som demokratisk arena 

”Chans att få tänka olika”  
Ett bärande intryck vid analys av dokument från olika reflektionsformer i projektet är att 
kvalitetsutveckling av den pedagogiska verksamheten starkt vilar på denna typ av inslag. 
Pedagogerna beskriver en vardag i förskolan där det finns få tillfällen att hinna tänka olika. 
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När tillfällen finns för diskussion i hela arbetslaget, är syftet ofta att lösa något problem. Det 
har utvecklats en konsensuskultur i förskolan som innebär krav på att snabbt bli eniga, så att 
anställda inför arbetsledning kan uppvisa effektivitet och prestationer (Lundquist, 1998). 
Tiden som skapas via projektet för olika former av reflektionsmöten har enligt pedagogerna 
varit central för projektets genomförande och utveckling av professionsrollen. 

Nu får vi möjligheter till diskussion utan att behöva bli eniga. 
(pedagog på förskola i Stockholm) 

… det är inte bara på ytan när vi diskuterar hur vi vill jobba på gården tillsammans med 
barnen. Och hur skall vi tänka? Vi har märkt att det är en massa saker som vi tycker olika 
om. Men det funkar ju, jag vet att så tycker hon och hon vet hur jag tycker och det behöver 
inte vara en motsättning. Man kan tycka olika och det förstår barnen också. 

(Stormhattens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

Alla pedagoger har dock inte uppskattat utökade reflektionsmöjligheter. Någon pedagog 
menar att det blir mycket delaktighet för pedagoger och mindre för barnen. Andra 
kommenterar relationen mellan pedagogernas erfarenheter av demokratiska processer i den 
egna organisationen och insikten, förmågan, och viljan att delta i arbetet med att utveckla 
barns delaktighet och inflytande.  

Det är som i kollegiet. Vi vill känna oss delaktiga i de beslut som tas. Vad behöver man då? 
Ja, ledare som lyssnar, att förslagen samlas in och sedan händer det här och det här. Att 
barnen får syn på att de är med i processen. Det tror jag barnen behöver för att förstå vad vi 
verkligen menar. 

(Syrenens förskola, fokusgruppsamtal 3) 

6.3 Kvalitetsutveckling av förskolans arbete - professionell 
utveckling  

Aktionsforskning 
MacNaughton (2005) initierade en studie bland australiensiska förskollärare med 
utgångspunkt i aktionsforskning. Studien problematiserar att pedagoger skolas in via 
utbildning och befintlig verksamhet i ett specifikt synsätt på sin yrkesroll. Studien synliggör 
att just denna ”inskolning” kan behöva kompletteras med alternativa sätt att betrakta sitt 
förhållande till barnen och verktyg för att utmana och problematisera sanningar som styrt 
deras verksamhet. Effekten utifrån studien blir ett mer reflekterande arbetssätt som utmanar 
och ställer krav på pedagogerna, att inte låsa fast sig i specifika synsätt. Detta upplever 
pedagogerna som svårt men samtidigt ger det ny näring till deras yrkesroll, verksamheten och 
barnen.  

Dokumentation och handledning 
Detta projekt visar stora möjligheter till professionsutveckling inom aktionsforskningens 
teoretiska ram. Skolverket (2004) pekar på vilka förutsättningar som behöver finnas för att 
pedagoger skall lyckas med sin kvalitetsutveckling, att de bl.a. får möjlighet att arbeta med 
egna praxisnära formulerade frågeställningar, vilket aktionsforskningsansatsen i detta projekt 
gett möjligheter till. Att projektet varit ett samverkansprojekt mellan OMEPs olika kretsar 
över landet har varit en utmaning vad gäller logistik. Samtidigt kan det ses som att OMEP 
förstärkt sina nätverk i en läroprocess med delvis olika kulturell och vetenskaplig profil. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att möjligheter att dokumentera barns 
lärande i hela processer är centralt för kvalitetsarbetet i relation till läroplanens mål. Utökad 
tid för reflektion har erhållits genom projektets försorg, liksom handledning och 
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fokusgruppssamtal i olika former. Att handledare har kompetens kring projektets 
frågeområden har visat sig ha stor betydelse för att nå fram till fördjupad reflektion. Att 
samarbeta i nätverk inom eller mellan kommuner för utveckling av dessa kompetenser är en 
annan poäng i kvalitetsarbetet, enligt Pramling Samuelsson och Sheridan. 

Projektet och aktionsforskningsansatsen aktualiserar dessutom en central fråga för lokala 
utvecklingsarbeten – samarbetet mellan forskare vid högskolor/universitet och förskolans 
praktiker. Utökat samarbete mellan forskare och praktiker ger också chans till ökad synlighet 
och slagkraft i samhällsdebatt och på forskningskonferenser. 

Lager (2008) visar i en nationell forskningsöversikt att dokumentation, utvärderingar och 
kvalitetsredovisningar i förskolan i regel hamnar på en beskrivande istället för en analytisk 
nivå. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) aktualiserar just behovet av sådan analytisk 
kompetens för kvalitetsutveckling i förskolan. Det stora dokumentationsmaterialet från 
projektet, som framöver finns samlat vid Göteborgs universitet, enheten för barn- och 
ungdomsvetenskap, kommer även framöver att vara en rik källa för medverkande pedagoger 
och forskare för fortsatt analysarbete. 

Den stora mängden intresserade och kunniga pedagoger inom projektet aktualiserar frågan att 
inom förskole- och skolorganisationen i varje kommun satsa på befordringsmöjligheter för 
verksamma pedagoger genom master/magister- och forskarutbildning. Pedagoger med 
erfarenheter från aktionsforskning och utvecklingsarbetet under flera år utgör en stor potential 
för fortsatt utvecklingsarbete.  

Vi ser i projektet klara fördelar med en projektorganisation som bygger på nära samarbete 
mellan kommun och högskola/universitet. Samtidigt bör sägas, att det inte är den enda 
kvalitetsvariabeln. Projekt som drivs på några få förskolor/avdelningar, men som är nära 
sammankopplade med övrig organisation i kommunen eller ingår i en privat 
förskoleorganisation, som driver flera enheter, ger en bred spridning. Det finns många som 
önskar höra vad som pågår i projektet. Därmed får deltagarna snabbt avnämare som medför 
behov av att regelbundet samla ihop erfarenheter från projektet och inspirerat förmedla detta 
vidare. Ett hittills delvis osynligt skeende kanske därmed blir både synligt och 
begreppsliggjort. 
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1 

METOD OCH AKTIVITETSÖVERSIKT för de tre delprojekten 

  GÖTEBORG  UMEÅ  STOCKHOLM 

INFORMATIONSMÖTEN       

FÖRSKOLEPERSONAL   X  X  X 

BARN  X    X 

FÖRÄLDRAR  X  X  X 

FÖRVALTARE & PLANERARE  X  X   

ÖVRIGA    X   

REFLEKTERANDE SAMTAL        

HANDLEDNING/ REFLEKTIONSSAMTAL  X   x  X  

FOKUSGRUPPER  X    X 

NÄTVERK/ERFARENHETSUTBYTEN/GEMENSAMMA 
TRÄFFAR 

X  X  X 

DOKUMENTATIONSMETODER        

KARTLÄGGNING med kartor  X  X  X 

DAGBÖCKER      X 

VIDEOOBSERVATIONER  X  X  X 

FOTO  X  X  X 

ENKÄT  X  X   

ENSKILDA SKRIVNA REFLEKTIONER  X  X  X  

FORTBILDNING       

FÖRELÄSNINGAR  X  X  X 

KONFERENSER  X    X 

STUDIERESA    X   

METODER MED BARNEN       

VANDRINGSRUNDOR  med  videoinspelning  X    X 

VANDRINGSRUNDOR  med kartor  X     

VANDRINGSRUNDOR med foto  X     

BARNINTERVJUER/BARNSAMTAL  X  X  X 

PRAKTISKT ESTETISK UTMANINGAR    X  X 

BARNEN TECKNAR  X  X  X 

PEDAGOGISK UTMANING      X   

SAMARBETE MED ANDRA       

FÖRVALTNING/LEDNING  X     X  

FASTIGHETSANSVARIGA  X   X   

FÖR‐ & GRUNDSKOLEFÖRVALTNING    X   
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Tabeller över metoder använda under projektperioden uppdelat på delprojekt 
 

Göteborg 

Metoder:       VT 08        HT 08           VT 09     HT09 

Kartläggning av pedagoger- observationer av 

barnens aktiviteter markerade på karta 

      X    

Enkät 1- frågor om barns delaktighet och 

förskolans fysiska rum utomhus 

      X    

Enkät 2 – samma frågor   X (Gladan & 

Gärdsmygen) 

 

Kartläggning med barnen - vandring med karta 

och samtal 

     X    

Kartläggning med barnen - vandring med foto och 

samtal 

X (Gladan & 

Gärdsmygen) 

   

Filmanalys (stimulated recall)         X   

Handledning     X 

kartläggning 

       X 

 filmanalys 

  

Föräldrainformationsmöten X    

Gemensamma reflektionsträffar på olika teman 

(ska kanske kallas för fokussamtal?) 

24 april 

Barns delak- 

tighet ur olika 

perspektiv.  

 22 januari Film- 

analys   11maj 

utvärdering och 

fort sättning 

 

Inspirationsföreläsningar 

och konferenser 

     X        X          X  

Möte med förvaltare projektgrupp 

& förvaltare 

 projektgrupp, 

förvaltare och 

pedagoger 

 

Gemensam läsecirkel på temat  

”Utomhuspedagogik” och ”Bygg och 

konstruktion i förskolan”  (efter projektets slut) 

    

planeras 

till ht 

2009  
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Stockholm 

Metoder: VT 08 HT 08 VT 09 HT09 

Kartor (kartläggning) X    

Fokussamtal F1 och F2  F3  

Handledning H1 och H2 H3 och H4 H5  

Föräldrainformationsmöten X    

Erfarenhetsutbyten   X X  

Vandringsrundor med barnsamtal  X   

Dagboksanteckningar X X X  

Inspirationsföreläsningar X X X X 

Barn-intervjuer   X  

 

Umeå  

Metoder: VT 08 HT 08 VT 09 HT09 

Kartor/dokumentationsprotokoll x x   

Reflektionsträffar  x x  

Erfarenhetsutbyten x x x  

Föräldrainformationsmöten x x   

Studieresa x    

Föreläsningar x x x x 

Filmdokumentation x  x  

Enkät till pedagoger/rektor x  x  

Samtal med barn x  x  

Barn tecknar och beskriver x  x  

Tankesmedja   x  
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Karta som använts för att samla upp barnens kommentarer kopplat till plats, plus 

andra iakttagelser gjorda av arkitekten under vandringen  

 

 


