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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande med fokus på förskolans innemiljö. Studien har genomförts med hjälp av fem kvalitativa 

intervjuer av förskollärare. Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv och sedan kategoriserats.  

I resultatet framkommer att verksamheten ska utgå från barnens intressen och att barnen ska kunna 

vara med och påverka deras dag på förskolan. Förskollärarna beskriver att det finns en svårighet i att 

veta vad barnen ska ha delaktighet och inflytande i och när de ska ha det.  

Barns möjligheter till delaktighet och inflytande är också beroende av olika faktorer så som 

personligheter hos barn och pedagoger, barngruppens storlek, språksvårigheter och miljöns utformning.  

Det är viktigt att utforma miljön efter barnens intressen och att miljön ständigt kan förändras efter vad 

barnen visar uttryck för. Resultatet visar betydelsen av att ha materialet tillgängligt. Miljön ska anpassas 

efter barnen och inte tvärt om.  

Ämnesord  
Delaktighet, inflytande, barn, förskola, förskollärare, innemiljö. 
 



  

 

 

Innehåll 

1. Inledning ......................................................................................................................... 5 

1.1. Syfte ......................................................................................................................... 6 

1.1.1. Forskningsfrågor ............................................................................................... 6 

2. Litteraturbakgrund .......................................................................................................... 6 

2.1. Delaktighet och inflytande ....................................................................................... 6 

2.1.1. Barns möjligheter till delaktighet och inflytande ............................................. 8 

2.2. Demokrati ................................................................................................................ 9 

2.3. Miljön som möjlighet eller begränsning ................................................................ 10 

3. Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................. 11 

3.1. Utvecklingspedagogik ........................................................................................... 11 

3.1.1 Barnperspektiv och barns perspektiv .............................................................. 12 

4. Metod ............................................................................................................................ 12 

4.1. Kvalitativa intervjuer ............................................................................................. 12 

4.2. Genomförande och urval ....................................................................................... 13 

4.3. Bearbetning av data ............................................................................................... 14 

4.4. Tillförlitlighet ........................................................................................................ 14 

4.5. Etiska aspekter ....................................................................................................... 15 

4.6. Metoddiskussion .................................................................................................... 16 

5. Resultat och analys ....................................................................................................... 16 

5.1. Förskollärarnas syn på delaktighet och inflytande ................................................ 16 

5.1.1. Analys ............................................................................................................. 18 

5.2. Faktorer som påverkar barns delaktighet och inflytande ....................................... 19 

5.2.1. Analys ............................................................................................................. 20 

5.3. Innemiljöns betydelse ............................................................................................ 21 



  

 

 

5.3.1. Analys ............................................................................................................. 23 

6. Diskussion..................................................................................................................... 24 

6.1. Barns delaktighet och inflytande i förskolan ......................................................... 24 

6.2. Faktorer som påverkar barns delaktighet och inflytande ....................................... 25 

6.3. Hur möjligheter och begränsningar skapas i innemiljön ....................................... 27 

7. Sammanfattning ............................................................................................................ 28 

Referenslista ...................................................................................................................... 30 

Bilaga 1- Missivbrev ......................................................................................................... 32 

Bilaga 2 - Intervjumanual .................................................................................................. 33 

 

 

 



  

5 

 

1. Inledning  

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har vi sett att miljöns utformning 

i förskolan har betydelse för hur verksamheten bjuder in barnen till att få delaktighet och 

inflytande. Miljön är ofta inredd efter vad pedagogerna anser vara bäst för barnen och 

inte efter barnens intressen. Pedagogerna tänker på att det ska vara praktiskt för 

verksamheten. Det kan handla om att ett visst material ligger i ett förråd som barnen inte 

har tillgång till utan en vuxen. Nordin-Hultman (2004) menar att det finns stora 

begränsningar vad gäller rummens inrutning i de svenska förskolorna, vilket innebär att 

materialet för barnen är starkt begränsat. 

Det finns en oro hos pedagoger för att det ska bli kaos och att barnen ska bli bortskämda 

om de ges för mycket delaktighet och inflytande. Begreppen delaktighet och inflytande 

har fått liknande betydelse som att bestämma, vilket gör att det finns en osäkerhet kring 

att barnen ska få både för mycket och för lite av det i förskolan (Dolk 2013).  Vi har själva 

också uppfattat att pedagogerna ibland ser det som problematiskt att låta barnen 

bestämma för mycket. 

I läroplanen för förskolan står det att förskollärarna ska ansvara för att förskolan 

”tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Skolverket 2016 s.8). I 

läroplanen står det också att barnens grundliga förståelse för vad demokrati innebär läggs 

redan i förskolan och att det är barnens intressen och behov som ska ligga till grund för 

hur verksamheten och miljön planeras (Skolverket 2016). Utgångspunkten inom 

demokrati är allas lika värde (Arnér & Sollerman 2013). För att kunna få syn på barnens 

tankar måste barnen få komma till tals och få inflytande i vardagen (Arnér 2009). Barns 

rätt till inflytande är också något som skollagen tar upp. Barn och elever ska ha inflytande 

över sin utbildning och inflytandet ska anpassas efter deras mognad och ålder (SFS 

2010:800).  

Att ge barn delaktighet och inflytande redan i förskolan är av betydelse därför att vi lever 

i ett demokratiskt samhälle där människorna ska kunna göra sina röster hörda och 

respektera varandras åsikter. Barnen behöver också förberedas inför att kunna ta större 

beslut i framtiden.  

 



  

6 

 

1.1. Syfte  

Syftet med studien är att beskriva förskollärares uppfattningar om barns möjligheter till 

delaktighet och inflytande i förskolan. Fokus ligger på vilken betydelse utformningen av 

förskolans innemiljö har för barns möjligheter till delaktighet och inflytande.  

1.1.1. Forskningsfrågor 

• Vad anser förskollärarna att barns delaktighet och inflytande innebär i 

verksamheten? 

• Vilka faktorer menar förskollärarna kan påverka barns delaktighet och inflytande? 

• Hur förklarar förskollärarna att förskolans innemiljö kan skapa möjligheter 

respektive begränsningar för barns delaktighet och inflytande i verksamheten? 

2. Litteraturbakgrund 

Under detta avsnitt redovisas tidigare forskning om vad demokrati, delaktighet och 

inflytande innebär samt vilka möjligheter och begränsningar miljön skapar. Begreppen 

delaktighet och inflytande är svåra att beskriva generellt eftersom de måste tolkas utifrån 

sammanhanget de förekommer i. 

2.1. Delaktighet och inflytande 

Begreppen delaktighet och inflytande används många gånger med samma betydelse och 

hur begreppen tolkas beror på vilket sammanhang det handlar om (Arnér 2009). Arnérs 

(2009) tolkning av begreppet inflytande innebär att barnen i förskolan ska kunna styra sin 

vardag på ett märkbart sätt. Detta betyder att pedagogerna måste planera verksamheten 

utifrån barnens intressen och initiativ. Ordet delaktighet betyder, enligt Arnér, att ta del 

av någonting som någon annan redan bestämt i förväg. Även Dolk (2013) menar att 

begreppen delaktighet och inflytande ofta används tillsammans men påpekar också att det 

ibland är nödvändigt att skilja på dem.  

Delaktighet kan ses på två olika sätt, som värde och som pedagogik. Båda sätten är till 

viss del beroende av varandra men delaktighet som pedagogik har en djupare innebörd 

än delaktighet som värde. Delaktighet som värde och som pedagogik grundas i etiska 

ställningstaganden där delaktighet som värde beskrivs som ett sätt där barnen ges rätt till 

att uttrycka sig i olika sammanhang. Att arbeta med delaktighet som pedagogik innebär 
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att barnens förståelse och uttryck tas tillvara på och skapar möjligheter för vad som kan 

ske i verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003).  

Westlund (2011) framhåller i sin studie att åsikterna kring vad barns inflytande innebär 

kan vara olika. En del pedagoger berättar att ett gott exempel på barns inflytande är att 

låta dem välja en aktivitet utav några som är bestämda på förhand. Andra pedagoger 

menar istället att detta begränsar barnens inflytande.  

När barnen får göra olika val som pedagogerna ger dem, som till exempel att välja bland 

olika aktiviteter eller att välja frukt, kan det benämnas som små val. Dessa små val menar 

många pedagoger är exempel på att barnen är delaktiga och det gäller framförallt de 

minsta barnen. När de vuxna bestämt alternativ som barnen får välja mellan kan det 

benämnas som skendemokrati. Det kan dock också ses som en möjlighet för små barn att 

påverka efter sina förmågor samt att de på så vis förbereds för att ta större beslut i 

framtiden. Dessa små val kan utgöra en risk för att barnens möjligheter till inflytande 

stannar här och att gränsen mellan vad som är demokrati och skendemokrati kan vara svår 

att avgöra (Westlund 2010). När pedagogerna har bestämt vilka aktiviteter som går att 

välja mellan, styr de obemärkt barnen till vad de anser är rätt. Det kan röra sig om att ta 

bort vissa aktiviteter för att undvika att ett barn alltid väljer samma aktivitet och 

pedagogerna kan också påverka vilka barn som gör aktiviteten tillsammans för att 

undvika bråk (Dolk 2013). 

För att låta barnen vara med och påverka verksamheten kan personalen samtala med 

barnen, diskutera med dem, fråga dem vad de tycker om olika saker samt ta tillvara på 

deras initiativ och idéer. Ett dilemma med att ge barn mer inflytande är att de då också 

ges mer ansvar vilket kan leda till en problematik kring var gränsen för de vuxnas ansvar 

går (Westlund 2010). 

Pedagoger vill ofta vara spontana för att fånga barnen i olika situationer samtidigt som 

det finns en planering som ska följas. Att barn får möjlighet att välja saker själva kopplas 

ofta till barns delaktighet och om pedagogerna har gjort en planering finns rädslan för att 

barnen inte ska få känna sig delaktiga (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 

2013).  
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2.1.1. Barns möjligheter till delaktighet och inflytande 

Barnen har stort inflytande över leken, de tar själva initiativ till lekarna och har stora 

möjligheter att välja vilket material de vill använda. Pedagogerna ser det som viktigt att 

barnen ska kunna ta egna initiativ och att de inte alltid ska behöva be de vuxna om hjälp. 

De vuxnas uppgift blir då att planera verksamheten och miljön på ett sätt som bjuder in 

barnen till att få inflytande (Westlund 2011).  

Barns möjligheter till inflytande beskrivs kunna bero på faktorer som pedagogerna inte 

själva kan styra över. Det kan till exempel röra sig både om bristen på tid och antalet barn 

och pedagoger i verksamheten. Vid full personalstyrka får barnen större chans till 

inflytande. En pedagog berättar att möjligheten till att låta barnen själva välja om de vill 

gå ut eller vara inne beror på hur många barn och pedagoger som är närvarande (Westlund 

2011). Barns möjligheter till inflytande ökar när de är indelade i grupper. Förskollärarna 

beskriver då att det finns mer tid till att alla barn blir sedda och hörda och då kan barnens 

intressen tas tillvara på (Eriksson 2014).  

Barns möjligheter att få inflytande är beroende på vad de vuxna har för inställning då det 

till stor del är pedagogerna som bestämmer hur mycket inflytande de kommer att få. Om 

pedagogerna tycker det är problematiskt att låta barnen bestämma så blir det ofta att de 

inte får lov att göra det (Westlund 2011). Pedagogerna i förskolan behöver tänka igenom 

vilken barnsyn de har vad gäller barns rättigheter och inflytande. Om de anser att barnen 

är fullvärdiga människor och tror på deras meningssökande, kommer barnen att ges 

förtroende och ansvar (Arnér & Sollerman 2013). Även barnens personlighet spelar roll 

då det finns pedagoger som upplever att barn som är mer framåt och har lätt för att komma 

med förslag gör det svårare för resterande barn att få inflytande. En svårighet som kan 

uppstå är att barnen inte själva väljer utan att de istället går efter kompisens val. Vissa 

pedagoger har då en strategi för hur de ska undvika detta. Det kan vara att de planerar i 

vilken ordning barnen blir tillfrågade så att det inte alltid är samma barn som får svara 

först (Westlund 2010). 

Barns möjlighet att påverka sin vardag och att bli lyssnade på är inte bara en rättighet för 

barnet utan det är också nödvändigt för deras lärprocess och förståelse av demokrati 

(Eriksson 2014).  
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2.2. Demokrati 

I vårt samhälle värderas demokrati högt och det är viktigt att de demokratiska värdena 

går vidare till barnen. Det leder till att förskolans uppdrag att väcka barnens intresse för 

demokrati blir av stor betydelse. Inflytande är en viktig aspekt av det demokratiska 

samhället (Westlund 2010). Det centrala inom demokratin är att alla är lika mycket värda. 

För att demokrati ska fungera i förskolan behöver pedagogerna föra en dialog kring vad 

det kan innebära för både barn och vuxna. För att skapa förståelse hos barnen kring vad 

demokrati är räcker det inte att tala om det utan det krävs också att de vuxna har ett 

demokratiskt förhållningssätt. Hur de vuxna förhåller sig kring demokrati har betydelse 

för hur barnen kommer att förstå sina rättigheter och skyldigheter. I ett demokratiskt 

samhälle är det viktigt att alla får göra sig hörda och bli lyssnade på (Arnér & Sollerman 

2013). Att få komma till tals innebär inte automatiskt att barnen får sin vilja igenom men 

det är viktigt att allas tankar ändå tas på allvar (Dolk 2013).  

Arnér och Sollerman (2013) förklarar att de flera gånger blivit tillfrågade om när barn är 

tillräckligt gamla för att få inflytande och möjlighet att kunna påverka sin vardag. 

Författarna menar att det inte alls har med barnets ålder att göra utan det är viktigt att få 

att komma till tals oavsett ålder i ett demokratiskt samhälle. När ett spädbarn gråter är en 

vuxen ofta där snabbt för att trösta. Detta innebär att även de minsta barnen blir lyssnade 

på och därmed får inflytande. I samhället är det viktigt att alla människor oavsett ålder 

blir betraktade som fullvärdiga medborgare och får komma till tals. Eftersom barn är 

underordnade jämfört med de vuxna behöver extra hänsyn tas till barnen. I ett 

demokratiskt samhälle är det viktigt att människorna kan känna ansvar då människors 

självständighet ökar när de behöver ta ansvar. 

Det finns pedagoger som är skeptiska till att arbeta med inflytande tillsammans med 

barnen eftersom de menar att barn behöver ha gränser. Om det sätts för mycket gränser 

kan det dock begränsa barnens utveckling. Förskolans verksamhet ska inte begränsa 

barnen utan uppdraget är istället att göra det möjligt för dem att utveckla sin förmåga att 

ta egna initiativ, lära sig ta ansvar och att utveckla sin kreativitet. Det som kan upplevas 

som problematiskt med att ge barnen inflytande är att många uppfattar att det innebär att 

barnen ska få bestämma allt (Arnér & Sollerman 2013). Barnen måste få vara med och 

bestämma kring miljön när de är en del av ett demokratiskt samhälle (Åberg & Lenz 

Taguchi 2005). 
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2.3. Miljön som möjlighet eller begränsning 

Grunden för barns utveckling och lärande är samspelet med och i miljön, både den sociala 

och den fysiska. En plats som har stor betydelse för detta samspel är förskolan. De sociala 

relationerna förändras på olika sätt beroende av rummens utformning. Om rummet är 

mindre och tillåter närhet underlättas samarbete mellan individerna. Om det inte går att 

se varandra innebär det att man blir avskild från de andra. Ett rum kan fungera olika bra 

beroende på vilka aktiviteter som genomförs i rummet (De Jong 2010). 

I en studie som genomförts i svenska respektive engelska förskolor beskrivs miljön ur två 

olika aspekter. Den första aspekten fokuserar på hur materialet är avsett för barnens lek 

och lärande. Den andra aspekten fokuserar på hur tiden, rummet och materialet reglerar 

förskolans verksamhet. Aspekterna bestämmer hur och när rummet och materialet kan 

användas. I de svenska förskolorna påverkar utformningen av miljön barnens tillgång till 

verksamhetens material. Det kan handla om att materialet är placerat i ett rum som barnen 

inte har tillgång till eller att det är placerat högt upp på en hylla (Nordin-Hultman 2004). 

Materialet behöver vara tillgängligt för barnen och även om det finns material som inte 

kan vara direkt tillgängligt så vill pedagogerna ändå att barnen ska veta att det finns där. 

Det kan handla om att saxar placeras högre upp så att de äldre barnen får ta hjälp av en 

stol för att kunna nå dem (Westlund 2011). I verksamhetens aktiviteter är barnen ofta 

beroende av pedagogerna för att få tillgång till rummet, materialet och tiden. Aktiviteterna 

är också beroende av verksamhetens planering vilket därmed kan begränsa möjligheterna 

för barnen att få inflytande (Nordin-Hultman 2004).  

Det är av stor betydelse att förskolans miljö är öppen för förändringar beroende på vad 

barnen är intresserade av just nu. När barnen får vara med och skapa den fysiska miljön 

blir de delaktiga i sitt eget lärande. Barnen ska ha möjlighet att använda alla utrymmen 

under dagen och att de själva kan ändra om i rummet för att det ska passa deras lek 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). I förskolans verksamhet är det miljön som ska 

anpassas efter barnen och deras intressen och barnen ska inte behöva anpassa sig efter 

miljön. Då det ofta kommer nya barn till en förskola är det viktigt att miljön kan förändras 

och det blir av betydelse att ta reda på vad barnen har intresse för. Barnen kommer att 

göra det som miljön inbjuder dem till att göra. Utformningen av miljön handlar om allas 

ansvar och delaktighet och för att skapa en lustfylld och meningsfull miljö behöver 

pedagogerna observera och lyssna på barnen. De behöver se vad barnen gör i rummen, 



  

11 

 

vilket material de använder och vad de inte använder (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Barn 

ska kunna leka utan att bli störda och de bör inte vara beroende av att vuxna ska behöva 

hjälpa dem att ta fram material. Det krävs ett samspel mellan miljön och barnens lek med 

lösa föremål för att barnen ska kunna förända miljön så den passar deras lek (Björklid 

2005). 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Utvecklingspedagogiken har valts därför att den behandlar begrepp som barnperspektiv 

och barns perspektiv. Det handlar om att ta tillvara på barnens tankar och intressen för att 

kunna utforma en verksamhet där barnen ges delaktighet och inflytande. 

3.1. Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken innehåller både aspekter på barns lärande men även lärarnas 

delaktighet i barnens lärande. Det handlar om hur lärarna kan göra intryck på barns 

utveckling och deras förståelse för omvärlden och att alla barn ska bli visade respekt 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 

Det är svårt att hålla isär begreppen lärande och utveckling eftersom det är ett förlopp 

som pågår hela tiden när barnet interagerar med omvärlden (Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö Olsson 2007). Inom utvecklingspedagogiken är utgångspunkten att hur barn 

samspelar med människor och annat i sin omgivning har betydelse för vad det är de lär 

sig. För att lära sig något krävs det att få erfarenhet av fenomenet (Doverborg, Pramling 

& Pramling Samuelsson 2013). Inom utvecklingspedagogiken är lärandets objekt och 

lärandets akt två centrala begrepp. Lärandets objekt handlar om hur barn förstår sitt eget 

lärande och lärandet har här gjorts till ett objekt. Lärandets akt belyser kommunikationen 

med omvärlden. För att barnen ska lära sig är det viktigt att de vuxna har en tillit till 

barnens tankar och sättet de uttrycker dessa på (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2003). Om människan ska kunna delta i grupper och i samhällets demokrati 

gäller det att varje individ utvecklar grundläggande färdigheter och kunskaper. 

Människan behöver då kunna utveckla sin förmåga att resonera och komma fram till egna 

slutsatser. För att barnen ska kunna utveckla dessa färdigheter krävs det att pedagogen är 

tillåtande i sitt arbetssätt och att de visar respekt för barns tankar och idéer (Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007).  
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Barn utvecklar grundläggande färdigheter och kunskaper när pedagogerna använder ett 

didaktiskt arbetssätt inom utvecklingspedagogiken. På så sätt kan barnen reflektera om 

sin omvärld på ett annat sätt än de kunnat tidigare. Pedagogerna behöver göra det tydligt 

för barnen hur de har utvecklat sitt sätt att erfara ett fenomen (Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö Olsson 2007).  

3.1.1 Barnperspektiv och barns perspektiv  

Inom utvecklingspedagogiken är barnperspektiv och barns perspektiv två olika synsätt 

som är viktiga att skilja på vilket blir tydligt vid en jämförelse av vad de vuxna berättar 

gentemot vad barnen berättar (Arnér & Sollerman 2013). Med barnperspektivet avses att 

ta tillvara på barns villkor och det handlar om att verka för barns bästa samt att studera 

en kultur som är skapad för barn. Barns perspektiv betyder däremot istället att studera 

barnets kultur (Halldén 2003). Vuxna bör lyssna på barnen utifrån barns perspektiv och 

för att förstå detta perspektiv krävs det att kunna se barnet som en enskild individ och 

erbjuda dem ett eget sätt att förstå. De beskriver även att vuxna kan föra fram barns röster 

och det är därför viktigt att lyssna på dem, när det görs kan barnen känna sig förstådda 

och delaktiga och det är då de har delaktighet och inflytande (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003).  

När vuxna arbetar ur ett barnperspektiv handlar det om hur de tolkar barnens uttryck. 

Trots att de vuxna försöker komma så nära barnens uppfattningar som möjligt handlar 

barnperspektivet alltid om deras tolkning av barnens erfarenheter (Sommer, Pramling 

Samuelsson & Hundeide 2011).  

4. Metod  

Under detta avsnitt kommer valet av metod, studiens genomförande och urval, 

bearbetning av data, tillförlitlighet, etiska ställningstagande samt metoddiskussion att 

presenteras. 

4.1. Kvalitativa intervjuer 

Syftet har besvarats med hjälp av kvalitativa intervjuer som är ett bra sätt att genomföra 

undersökningen på eftersom det liknar ett vardagligt samtal (Holme & Solvang 1997). 

Med denna metod går det att få en bild från både framåt och bakåt i tiden (Løkken & 

Søbstad 1995). Intervjuer gör det möjligt att undersöka förskollärarnas yrkesmässiga 
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uppfattning kring barns delaktighet och inflytande. Personliga intervjuer innebär att en 

forskare och en informant träffas. En fördel med det är att forskaren bara har en person åt 

gången att fokusera på och det blir då lättare att transkribera eftersom all information 

kommer från samma person (Denscombe 2009).  

Intervjumetoden är en krävande metod både för forskaren och den intervjuade. Det krävs 

att forskaren kan sätta sig in i andra personers upplevelser och inte påverka den 

intervjuade med sina egna erfarenheter (Holme & Solvang 1997). Forskaren måste vara 

uppmärksam för att inte tappa fokus eftersom hen samtidigt måste föra anteckningar 

(Denscombe 2009). Den intervjuade kan uppleva situationen som krävande då det inte 

går att svara genom att sätta kryss i olika rutor utan de behöver kunna argumentera för 

sina svar. Om forskaren hanterar intervjun på ett bra sätt så kommer informanten känna 

att hen blir lyssnad på (Holme & Solvang 1997).  

I studien används semistrukturerade intervjuer vilket innebär att en intervjumanual med 

ämnen och frågor förberetts. Vid användandet av semistrukturerade intervjuer har 

informanten möjlighet att utveckla sina idéer och tankar kring ämnena och frågorna som 

tagits upp (Denscombe 2009). 

 

4.2. Genomförande och urval 

I studien intervjuades fem förskollärare på två förskolor. Förskolecheferna på åtta olika 

förskolor mailades. En förskolechef svarade och på den förskolan valde tre förskollärare 

att delta i studien. Då vi inte fick svar från de övriga förskolecheferna tog vi via en bekant 

kontakt med en annan förskola. På den förskolan valde två förskollärare att delta. 

Missivbrev (Bilaga 1) med information skickades ut till förskolecheferna och 

förskollärarna samtidigt som tider för intervjuerna bokades. 

Vi valde att genomföra intervjuerna på deras arbetsplatser för att informanterna skulle 

känna sig trygga. Detta underlättade också för dem eftersom de inte behövde gå ifrån 

verksamheten mer än nödvändigt. Intervjuerna genomfördes i avskilda arbetsrum för att 

vi inte skulle bli störda av kollegor och barn. Innan intervjuerna påbörjades fick 

respondenterna läsa igenom missivbrevet igen samt underteckna sitt deltagande. Vi 

beslutade att vi båda deltog på alla intervjuer eftersom två personer kan upptäcka mer än 

en.  
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Intervjuerna spelades in eftersom det då var lättare att koncentrera sig på vad 

respondenterna berättar. Inspelningarna gjordes med hjälp av en ljudinspelare och en 

mobiltelefon för att med säkerhet lyckas med inspelningarna. 

Intervjuerna startade med frågor som behandlade respondenternas ålder, hur länge de 

varit verksamma inom yrket samt antal barn och personal på avdelningarna där de 

arbetade. Dessa frågor användes för att både vi och respondenterna skulle känna oss 

bekväma i situationen. Till intervjufrågorna (Bilaga 2) ställdes följdfrågor på det 

respondenterna berättade och frågornas ordningsföljd anpassades efter deras svar.  

När intervjuerna var genomförda lyssnades de igenom och sedan påbörjades 

transkriberingen. För att effektivisera arbetet delades materialet upp och en av oss 

transkriberade två intervjuer medan den andra transkriberade tre intervjuer. 

4.3. Bearbetning av data 

Materialet behöver sorteras för att hitta kategorier och teman i informanternas svar 

(Denscombe 2009; Holme & Solvang 1997). Vi började med att lyssna igenom våra 

intervjuer för att höra intervjuerna i sin helhet innan transkriberingen påbörjades. Sedan 

transkriberades materialet och det oväsentliga sorterades bort. Intervjuerna lästes igenom 

för att hitta kategorier och mönster. Vi började kategorisera intervjusvaren utifrån våra 

tre forskningsfrågor och sedan hittade vi mönster och teman som visade på både likheter 

och skillnader i respondenternas svar. För att styrka vårt resultat har vi använt citat av 

respondenternas uttalanden vilket även Holme och Solvang (1997) betonar som viktigt.  

4.4. Tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie bör forskaren beskriva validitet som trovärdighet eftersom svaret 

från de intervjuade kan ändras beroende på vem som intervjuar och vem som blir 

intervjuad. Forskaren kan heller inte vara helt säker på att det den intervjuade berättar 

stämmer överens med verkligheten (Denscombe 2009). 

 

För att öka tillförlitligheten är det viktigt att grunda resultaten på teman som framkommer 

i mer än en intervju. Om det går att hitta ett tema som återkommer i flera intervjuer 

innebär det att detta synsätt är gemensamt för en grupp av människor. Forskaren kan på 
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så sätt ha större tillit till uttalandet än om det kommer från endast en person (Denscombe 

2009).  

 

4.5. Etiska aspekter 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För vår studie innebar informationskravet att deltagarna i förväg fick ett missivbrev med 

information om vad syftet med studien var och hur den skulle gå till. I brevet blev 

deltagarna upplysta om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet betyder att respondenterna har gett sitt samtycke till att vara med, vilket 

krävs där respondenterna aktivt är med och deltar. Deltagarna har rätt att själva avgöra på 

vilka villkor de är med och hur länge de vill delta utan att de på något sätt kommer att 

påverkas negativt (Vetenskapsrådet 2011). Vid intervjutillfällena fick deltagarna ta del 

av missivbrevet igen samt skriva under att de var med i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att informationen om deltagarna och deras svar ska 

förvaras så att obehöriga inte kan få tag i dem. Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som 

gör det omöjligt för utomstående att identifiera personerna. Det är viktigt att som forskare 

tänka på att om informationen är detaljerad kan de intervjuade ändå bli igenkända av vissa 

läsare även om deras namn bytts ut (Vetenskapsrådet 2011). För vår studie innebär detta 

att deltagarnas namn är fingerade för att inte kunna kännas igen av andra. Ingen 

information om förskolorna eller var de ligger framkommer.  

Slutligen innebär nyttjandekravet att informationen om deltagarna endast får lov att 

användas för forskning och inte för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2011). 

Inspelningarna kommer efter studiens avslut att raderas. 

Det är viktigt att visa hänsyn till människorna som är med i studien och de får inte på 

något sätt skadas på grund av sin medverkan. Det är viktigt att i förväg tänka ut vilka 

konsekvenser studien kan få för dem och skydda dem mot det (Denscombe 2009). I denna 

studie innebär det att vi vid utformandet av intervjufrågorna har tagit hänsyn till att 

deltagarna inte ska känna sig tvingade att lämna ut alltför personlig information.  
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4.6. Metoddiskussion 

Att vara två personer som intervjuar en person kan göra att den som blir intervjuad känner 

sig obekväm vilket skulle kunna påverka svaren (Stukát 2011). Vi såg dock flera fördelar 

med detta och valde därför att vara med båda två på alla intervjuer för att försäkra oss om 

att alla intervjuer genomfördes på samma sätt. En av oss kunde koncentrera sig på att 

ställa de övergripande frågorna medan den andra kunde stötta upp med följdfrågor. Två 

personer kan dessutom få syn på mer än vad en person kan. 

Det finns en risk att intervjupersonerna kan känna sig begränsade av en ljudinspelning 

men nervositeten brukar släppa efter ett tag (Denscombe 2009). Vi såg dock flera fördelar 

och valde att spela in intervjuerna eftersom vi då kunde koncentrera oss på vad 

respondenten sa samt att det är lätt att missa något om man för anteckningar. Som nämnts 

tidigare valde vi att börja med frågor om respondenten och verksamheten för att minska 

nervositeten. 

Vi valde att inte ge ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg därför att vi ville ha 

deras spontana svar. Om frågorna skickats ut i förväg hade de kunnat förbereda sina svar 

efter vad de tror vi vill höra. Det finns också fördelar med att skicka ut frågorna i förväg, 

till exempel kan respondenterna kanske känna mindre nervositet då de vet vad som 

kommer tas upp. 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat och en analys görs med utgångspunkt i 

det utvecklingspedagogiska perspektivet.  

Respondenterna benämns som Elin, Erika, Ingrid, Maria och Marianne för att framhålla 

anonymiteten. 

Alla respondenter arbetar på olika avdelningar. Elin och Erika arbetar på 

småbarnsavdelningar medan Maria och Marianne arbetar med de äldre barnen. Ingrid 

arbetar på en avdelning där barnen är mellan två och ett halvt till tre och ett halvt år gamla.  

5.1. Förskollärarnas syn på delaktighet och inflytande 

Fyra av fem deltagare menar att delaktighet innebär att barnen får vara med och bestämma 

hur deras dag ska se ut och det handlar då om att bestämma vad de ska göra och när de 
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ska göra det. Två av förskollärarna förklarar att det finns en svårighet i att skilja på 

begreppen delaktighet och inflytande då de går hand i hand. Att barnen ibland är 

omedvetna om sitt inflytande i verksamheten är också något som tas upp och en deltagare 

menar att pedagogerna måste lyfta fram för barnen att de ger tillåtelse till inflytande i 

olika sammanhang. 

Samtliga förskollärare som deltar i studien poängterar att det är viktigt att utgå från 

barnens intressen vid planering av verksamheten. Elin förklarar det så här:  

Vad är det de undersöker? Vad är det de ser? Det gäller bara att vara väldigt, väldigt 

observant hela tiden. Vad är det de gör? Vad är det de upptäcker? (Elin). 

En respondent förklarar att det är betydelsefullt att lyssna på barnen och se vad de ger 

uttryck för. Hon ger exempel på ett barn som visar stort intresse för att flyga drake när de 

arbetar inom naturvetenskap. Om barnen visar intresse för något är det viktigt att de får 

lov att göra det de är intresserade av eftersom det är ett lärande som pågår. Samma 

respondent berättar att i hennes arbetslag har de ett tillåtande förhållningssätt och de 

tänker att de ska säga ja till barnen så mycket som möjligt.  

Vi försöker ju tänka att bara frågar man, man får oftast ett ja utav oss. Vi tänker alltid 

att vi säger ja inuti oss så man tänker ja (Marianne). 

 

Om pedagogerna inte kan säga ja för tillfället skrivs barnens önskemål ner för att inte 

glömmas bort och för att kunna genomföras vid ett senare tillfälle.  

Erika som arbetar med de yngsta barnen lägger vikt vid att skapa en relation med barnen 

för att kunna se hur mycket varje barn klarar av och sedan utmana dem vidare. När hon 

talar om begreppet delaktighet menar hon att det innebär att ge barnen ett eller två 

alternativ att välja mellan. Även Ingrid nämner att barnen får välja inom den struktur de 

vuxna har lagt.  

När pedagogerna förklarar hur de ser på barns delaktighet och inflytande kommer de även 

in på hur de arbetar med det i verksamheten. Ingrid berättar hur pedagogerna anpassar de 

olika aktiviteterna efter barnens ålder och ger ett exempel på när de arbetar med fåglar. 

För att alla barn ska ha möjlighet att bli delaktiga planerar de olika aktiviteter som passar 

barnens olika åldrar. Hon förklarar att när de arbetar med dokumentation upplever de en 

svårighet i att få med sig de yngsta barnen.  
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På Marias avdelning har de barnens fredag, vilket innebär att en liten grupp med barn får 

bestämma en aktivitet som alla gör tillsammans. På så sätt blir barnen delaktiga och får 

inflytande i verksamheten. 

En förskollärare berättar att ettåringarna gärna vill bära runt på stolarna inne på 

avdelningen. Hon menar dock att hon och kollegorna inte tycker det är säkert och därför 

har de valt att fylla säckar som barnen kan bära runt på istället.  

Så det är väl att hela tiden hitta de här andra formerna till säkrare och ett lite bättre val 

kanske till de här små barnen, att visa ett annat förslag, så på det sättet är de delaktiga 

(Erika). 

 

5.1.1. Analys 

Genom att ge barnen ett eller två alternativ att välja mellan upplever vi att det finns en 

viss osäkerhet kring hur mycket delaktighet och inflytande barnen ska ha. Om barnen får 

välja helt fritt kan pedagogerna uppleva en rädsla för att barnens önskemål inte är 

genomförbara. För de yngre barnen kan det vara bra med några få alternativ att välja 

mellan. På så sätt förbereds barnen inför att ta större beslut när de blir äldre. Att arbeta på 

detta sätt med de äldre barnen anser vi istället begränsar deras möjligheter till inflytande 

då äldre barn har mer erfarenhet av att ta beslut. Vi uppfattar det som att delaktighet och 

inflytande behöver arbetas med på olika sätt beroende på barnens ålder. Pedagogerna 

behöver förstå barnens olika sätt att uttrycka sina tankar för att barnen ska kunna lära sig 

om olika fenomen.  

När pedagogerna inte säger nej till barnen när de vill bära runt på stolarna utan istället 

byter ut det mot fyllda säckar uppfattar vi att de tar tillvara på barnens intressen och att 

de utgår från barns perspektiv. Eftersom alla förskollärare i studien tar upp barnens 

intressen som en viktig del av delaktighet och inflytande kan det tolkas som att det är en 

självklar del i den dagliga verksamheten. Att pedagogerna inte säger nej utan har ett 

tillåtande arbetssätt innebär enligt den teoretiska utgångspunkten att barnen utvecklar 

grundläggande färdigheter och kunskaper.  

Som två förskollärare nämner är barnen ofta omedvetna om sitt inflytande eftersom 

pedagogerna inte gör barnen medvetna om det. I detta exempel utformas verksamheten 

utifrån barnens intressen men pedagogerna tänker inte på att barnen inte reflekterar över 

varför miljön ser ut på ett visst sätt. Det är viktigt att pedagogerna berättar för barnen att 
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de utgått från deras intressen för att belysa att de har inflytande. Detta kan kopplas till 

utvecklingspedagogiken som belyser att för att barn ska lära sig om ett fenomen behöver 

de få erfarenhet av det. 

Ingrid talar om att barnens intresse handlar om fåglar och att de då arbetar med fåglar på 

olika sätt för att alla ska vara delaktiga. Inom utvecklingspedagogiken behandlas 

begreppen lärandets akt och lärandets objekt och i detta exempel har man samma 

lärandeobjekt för alla barn men att lärandets akt förändras utifrån vad barnen klarar av.  

 

5.2. Faktorer som påverkar barns delaktighet och 

inflytande 

Samtliga förskollärare framhåller att språket är en faktor som kan begränsa barnens 

möjligheter till delaktighet och inflytande. En del av dem talar om svårigheter med det 

verbala språket hos de yngsta barnen medan de resterande förskollärarna beskriver att 

språksvårigheterna beror på att barnen har ett annat modersmål än svenska. Alla är 

överens om att det då är viktigt att observera deras kroppsspråk samt att använda sig av 

bilder som barnen kan peka på.  

Det är ju hela tiden balansgången, hur ser vi att ett barn vill någonting när de inte har 

verbalt den kommunikationen (Erika).  

En annan förskollärare uttrycker det på ett annat sätt: 

Alltså man märker ju vad de går igång på ändå även om de inte kan prata, för när det är 

något som är intressant så har man ju alla, då kommer ju alla (Ingrid). 

En metod som en av avdelningarna använder sig av på grund av svårigheter i den verbala 

kommunikationen är TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation).  

Samtliga respondenter nämner faktorer som de inte själva kan styra över. Det kan handla 

om rastsituationer, läroplansmål uppifrån, verksamhetens rutiner, praktiska aspekter, 

antal personal och barngruppens storlek.  

En respondent berättar att de är två pedagoger på 13 barn vilket gör att det är svårt att ge 

barnen delaktighet och inflytande i vissa situationer. 
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Så att det är ju såna saker man inte kan påverka själv, som gör att jag kanske inte kan 

säga att alla kan välja om de vill gå in eller ut, för det måste bli lite balans så inte den 

ena är inne med ett barn och den andra går ut med alla andra barn (Ingrid). 

Problematiken med stora barngrupper är något som en annan informant också talar om. 

Hon menar att om barngruppen är för stor spelar det ingen roll hur många pedagoger där 

är. Om det är många barn är det svårt att tillgodose allas intressen eftersom barnen har 

olika personligheter och tar plats på olika sätt.  

En förskollärare i studie förklarar att barnen brukar bygga tågbanor ute i hallen som de 

gärna sparar. För att göra detta möjligt har personalen haft en dialog med städerskan där 

de kommit överens.  

I intervjuerna framkommer det att både barnens och pedagogernas personlighet spelar 

roll. Som barn handlar det om att våga ta plats i gruppen och som pedagog handlar det 

om hur tillåtande man är. En deltagare i studien nämner att i hennes barngrupp har de ett 

barn som är utåtagerande vilket innebär att visst material inte kan vara framme på grund 

av säkerhetsaspekten. Även fler deltagare kommer in på säkerheten som en begränsande 

faktor. Ingrid beskriver att deras barngrupp är för stor för att de ska kunna planera att gå 

iväg. De löser detta genom att välja dagar spontant när barngruppen är mindre på grund 

av ledighet och sjukdom, vilket hon anser begränsar dem.  

En till faktor som pedagogerna nämner som både en begränsning och möjlighet är miljön, 

vilket kommer behandlas i avsnitt 5.3.  

5.2.1. Analys 

Vi tolkar det som att faktorer som personalen inte kan styra över är begränsande för 

pedagogernas arbete i verksamheten. Det som vi uppfattar vara mest problematiskt av 

dessa faktorer är stora barngrupper och för få personal. Det gör att pedagogerna får arbeta 

utifrån ett barnperspektiv på grund av säkerhetsaspekten. De måste tänka på vad som är 

bäst och säkrast för barnen och kan då inte utgå från vad barnen vill just då. Det kan då 

begränsa personalens möjligheter till att ge barnen så mycket delaktighet och inflytande 

de hade önskat att ge dem i verksamheten.  

Exemplet med tågbanan kan kopplas till vikten av att ha en dialog med varandra i 

verksamheten och att komma överens om vilka regler som gäller. Vi kan se att barnen får 
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inflytande och att personalen tar barns perspektiv eftersom barnen får leka var de vill och 

får spara det de har byggt. 

Någonting som vi reagerade på var att alla som blev intervjuade talade om språket som 

en begränsning till barns delaktighet och inflytande. Denna begränsning uppfattar vi kan 

bero på att eftersom delaktighet och inflytande handlar om att lyssna på barnen kan detta 

bli problematiskt om barnen inte kan göra sig förstådda verbalt. Det är då av betydelse att 

observera barnens kroppsspråk istället. Pedagogerna kan dock inte vara säkra på att de 

förstått barnen rätt eftersom det blir deras tolkning av vad barnen ger uttryck för via 

kroppsspråket. Att använda sig av TAKK uppfattar vi kan vara en bra metod då det blir 

enklare att tyda än kroppsspråket. Inom utvecklingspedagogiken har barns samspel med 

människor och omgivningen stor betydelse för vad de kommer lära sig. Det handlar också 

om hur barn förstår sin omvärld vilket man behöver ha i åtanke om de har ett annat 

modersmål. När pedagogerna tolkar barnens kroppsspråk görs det utifrån 

barnperspektivet och eftersom barnen inte behärskar språket går det inte att utgå från 

barns perspektiv.  

Pedagogernas och barnens personligheter är också avgörande för barns delaktighet och 

inflytande. Ett barn som tar mindre plats i barngruppen uppmärksammas oftast inte lika 

mycket som de som tar mer plats. Vi uppfattar att de tystlåtna barnen inte själva tar så 

mycket initiativ och att det då blir pedagogens uppgift att se barnen och ge dem de stöd 

och möjligheter till delaktighet som de behöver och vill ha. Det är av betydelse att 

pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt och att de ger barnen tillåtelse till att få 

vara med och bestämma kring det som är rimligt.  

5.3. Innemiljöns betydelse 

Innemiljöns utformning menar förskollärarna kan skapa både möjligheter och 

begränsningar för barnen. En respondent talar om att en begränsning är att rummet alltid 

har fyra väggar. Något hon lyfter som en möjlighet är att inne på avdelningen där hon 

arbetar har de en kub som är föränderlig och kan bli det som barnen vill. 

Den ska kunna bli det barnen vill, ibland är det en picknickmatta, ibland är det ett 

konditori, idag är det bara en koja (Marianne). 

Tre av förskollärarna talar om vikten av att ha materialet tillgängligt för barnen och att ha 

materialet i deras höjd. En av dessa respondenter berättar samtidigt att de har ett förråd 
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där barnen behöver ha med sig en vuxen för att få tillgång till visst material. Hon nämner 

också att den spridda åldern mellan ett till tre år gör att de inte kan ha allt material 

tillgängligt för alla. De större barnen vet då att uppe på hyllorna finns mer material att 

välja på. En av respondenterna nämner inte alls att ha materialet tillgängligt utan hon 

förklarar att en del material ligger undanstoppat i ett skåp och menar att det kan skapa 

spänning hos barnen att få gå dit och hämta det de vill ha. 

Alla fem respondenter redogör för att de anpassar miljön och materialet efter 

barngruppen. En av respondenterna uttrycker att ”vi försöker ju tänka på hur barnen vill 

ha det” (Maria). Hon förklarar dock att hon litar på sig själv och menar att om man arbetat 

länge finns det en trygghet i att veta vad som brukar fungera men att personalen märker 

om det behövs ändras om. Två respondenter talar om att det inte går att ha en färdig miljö. 

De har utformat en miljö innan barnen börjar till hösten men den är sedan föränderlig och 

anpassas till barnen och vad de är intresserade av. Hon formulerar det så här: ”skapa 

lärandemiljöer efter deras intressen, det är ju vårt uppdrag” (Elin). Även om barngruppen 

är densamma som förra terminen är det inte säkert att barnen fortfarande har samma 

intressen. Erika lägger vikt vid att prova sig fram tillsammans med barnen för att se vilket 

material som bör vara framme.  

Innemiljön pratas det jättemycket om och det är någonting man får prata kring när det 

gäller nya barngrupper för en barngrupp är ju inte densamma (Erika). 

 

I intervjuerna framkommer att det tillåtande förhållningssättet i ett av arbetslagen innebär 

att de ibland möblerar om för att se hur leken förändras och vad barnen vill ha mer av 

utifrån deras intressen. De tänker på vad som är bäst för barnen och möblerar inte efter 

vad som ser fint ut.  

På en avdelning upptäcktes det att barnen kastade omkring med dockorna och 

pedagogerna kom då fram till att det kunde bero på att barnen inte visste vad de skulle 

göra med dem. Detta löstes genom att docksängar köptes in där barnen kunde bädda ner 

dockorna.  

Om vi inte har miljöer de är intresserade av då, då kommer de att göra saker som ja, 

springa omkring, kanske bli oroliga, inte hitta någonting att göra (Sandra).  
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En informant förklarar att de endast har ett rum och en ateljé som de delar med en annan 

avdelning och det blir därför viktigt att göra rum i rummet. De har fyra olika basmiljöer 

som ska finnas på varje avdelning. Dessa är rollek, bygg, läs/lugna och ateljé. Trots 

begränsningen att de bara har ett rum lyfts deras hall som en tillgång.  

Vi har en väldig bra hall och så, just vid påklädning för vi jobbar väldigt mycket med 

självständigheten, potta och hela den. Så där kan man lätt gå ut med många, många kan 

klä på sig och gå på toaletten och så, så det funkar jättebra den delen, men det är just 

det att man bara har ett rum och så ibland är det ju en begränsning (Ingrid).  

 

På en av förskolorna ligger matsalen utanför avdelningen vilket bidrar till att pedagogerna 

fått mer yta till att skapa miljöer för barnen. Förskolläraren som arbetar på denna 

avdelning önskar dock att pedagogerna hade engagerat sig mer i att ta reda hur barnen 

vill ha det. Hon ser det som problematiskt att barnen har stora ambitioner eftersom de 

vuxna känner att de inte kan leva upp till deras förväntningar. 

5.3.1. Analys 

När en respondent talar om att lita på sig själv och sin erfarenhet ser vi detta utifrån ett 

barnperspektiv. Personalen planerar verksamheten efter vad de anser är bäst och vad som 

brukar fungera och inte efter vad som passar just denna barngrupp. Deltagaren menar 

samtidigt att man bör utforma miljön utifrån barngruppen och deras intressen vilket kan 

låta motsägelsefullt.  

I exemplet med dockorna förstår vi det som att pedagoger intar ett barnperspektiv 

eftersom de tolkar barnens handlingar utan att fråga dem vad de egentligen vill. 

När förskolläraren beskriver barnens stora ambitioner som problematiskt tolkar vi det 

som att de känner sig otillräckliga. De vågar inte ge barnen för stort utrymme till att 

påverka verksamheten eftersom de inte vill göra barnen besvikna genom att inte kunna 

uppfylla deras önskningar. 

Vad gäller kuben tolkar vi det utifrån barns perspektiv eftersom barnen har stora 

möjligheter till inflytande. Det är barnen själva som bestämmer vad kuben ska användas 

till.  

Barns utveckling och lärande pågår hela tiden när barnen samspelar med omgivningen 

vilket kan kopplas till miljön och det som förskollärarna berättar om att ha materialet 

tillgängligt för barnen. En förskollärare talar om vikten av att ha materialet tillgängligt 
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och samtidigt berättar hon att de har ett förråd där en del material är inlåst. Detta kan ses 

som motsägelsefullt eftersom vi uppfattar att pedagoger ofta vill att materialet är 

tillgängligt och de reflekterar då inte över att ett förråd kan skapa begränsningar. 

När förskollärarna talar om problematiken kring att bara ha ett rum vill de gärna göra rum 

i rummen för att det ska finnas olika lek- och lärmiljöer för barnen. Vi tolkar det som att 

när man endast har ett rum finns det små möjligheter för barnen att dra sig undan och vara 

för sig själva. Vi upplever då att barnen till viss del blir tvingade till att vara delaktiga i 

de aktiviteter som pågår i rummet.  

6. Diskussion  

I det avslutande kapitlet diskuteras resultat och analys utifrån tidigare forskning. Studiens 

syfte är att beskriva hur förskollärare uppfattar delaktighet och inflytande i förskolan med 

fokus på innemiljön. Frågeställningarna som kommer diskuteras är: Vad anser 

förskollärarna att barns delaktighet och inflytande innebär i verksamheten? Vilka 

faktorer menar förskollärarna kan påverka barns delaktighet och inflytande? och Hur 

kan förskolans innemiljö skapa möjligheter respektive begränsningar för barns 

delaktighet och inflytande i verksamheten? För att underlätta för läsaren har diskussionen 

delats upp under tre rubriker. 

6.1. Barns delaktighet och inflytande i förskolan 

Åsikterna kring vad barns inflytande innebär varierar då en del pedagoger menar att när 

barnen har förutbestämda alternativ att välja mellan är det ett bra exempel på inflytande 

(Westlund 2011). I vår studie framkommer det i två intervjuer att i arbetet med de yngre 

barnen används ett fåtal alternativ att välja mellan vilket för dessa förskollärare innebär 

att barnen får delaktighet och inflytande.  

Dessa små val kan kallas för skendemokrati samtidigt som det kan vara en bra 

förberedelse inför framtiden hos de yngsta barnen (Westlund 2010). I förskolans läroplan 

beskrivs att barnen aktivt ska delta i den demokratiska verksamheten som förskollärarna 

ansvarar för (Skolverket 2016). 

Det finns en svårighet i att veta när barn är tillräckligt gamla för att ha inflytande och 

kunna påverka sin vardag (Arnér & Sollerman 2013). I studien som vi gjort ser vi att 

pedagogerna ger barnen inflytande som anpassas efter deras ålder men att det finns en 
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svårighet i att veta hur man ska arbeta med det i de olika åldrarna. I skollagen (SFS 

2010:800) går det att läsa att barnens inflytande ska anpassas efter deras ålder. 

När barnen får mer inflytande innebär det också att de behöver ta mer ansvar. Det kan 

vara svårt att avgöra hur mycket ansvar barnen respektive de vuxna ska ha (Westlund 

2010). Om barnen får bestämma helt fritt vad de vill göra finns det en risk att barnen 

endast väljer de aktiviteter som de har lätt för och tycker är roligt. Det kan leda till att 

barnen inte utmanas inom de områdena de har svårigheter i. Det blir då de vuxnas ansvar 

att utmana dem i deras lek och lärande. Det är även de vuxna som vet vad verksamheten 

ska sträva efter utifrån läroplanens mål. Samtidigt som barnen ska ha inflytande behöver 

barnen även ha gränser och det är då viktigt att hitta en balansgång i vad barnen kan och 

bör vara med och bestämma kring.  

Begreppen inflytande och delaktighet används ofta tillsammans och med samma 

betydelse (Arnér 2009; Dolk 2013). Även i vår studie upplevdes en problematik kring att 

skilja på begreppen då de går hand i hand. Begreppet inflytande betyder enligt Arnér 

(2009) att pedagogerna behöver gå efter barnens intressen när de planerar verksamheten. 

Detta för att barnen ska ha möjlighet att styra vardagen i förskolan (a.a.). Det är en 

nödvändighet att barnen ska få vara med och bestämma kring sin vardag eftersom barnen 

då utvecklas och får en grund i vad demokrati innebär (Eriksson 2014). I studien som 

gjorts av oss talar samtliga informanter om vikten av att utgå ifrån barnens uttryck och 

intressen. När barnen är intresserade av någonting och får lov att sysselsätta sig med detta 

pågår ett lärande hos dem. En svårighet med att utgå från barns intressen kan vara att 

bestämma vems intresse som tas tillvara på eftersom det kan finnas många olika intressen 

i en barngrupp. Vi uppfattar att pedagogerna väljer det ämne de själva tycker är intressant 

eller det som känns enklast utifrån barnens intressen. Detta kan leda till att vissa intressen 

inte framkommer lika tydligt.  

6.2. Faktorer som påverkar barns delaktighet och 

inflytande 

I denna studie framkommer att både barns och vuxnas personligheter har betydelse för 

hur arbetet med delaktighet och inflytande blir i verksamheten. Förskollärarna menar att 

pedagogernas förhållningssätt och hur mycket plats barnen tar i gruppen är en faktor som 

kan påverka. Även pedagogerna som blivit intervjuade i Westlunds (2011) studie talar 
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om samma fenomen. De menar att för att barnen ska få inflytande så är en avgörande 

faktor vilken syn pedagogerna i verksamheten har på detta. Om pedagogerna inte är 

tillåtande och känner osäkerhet kring att låta barnen vara med och bestämma kommer det 

automatiskt bli att de får bestämma mindre (a.a.). Om de vuxna har inställningen att 

barnen är fullvärdiga människor så kommer barnen få mer ansvar och förtroende (Arnér 

& Sollerman 2013). Barnens personlighet spelar roll på så sätt att de barn som tar mer 

initiativ kan göra det svårare för resten av barnen att ta plats. De mer tillbakadragna 

barnen väljer gärna samma alternativ som sina kompisar när det gäller att göra ett val 

(Westlund 2010). 

Tidigare forskning visar att pedagoger upplever en svårighet i att ge barnen inflytande 

om barngruppen är för stor i relation till antalet personal. Möjligheterna för barnen att få 

inflytande ökar när barnen är indelade i grupper (Eriksson 2014; Westlund 2011). 

Samtliga förskollärare som blivit intervjuade i vår studie nämner faktorer som de inte 

själva kan styra över när det handlar om barnens delaktighet och inflytande. En faktor 

som tas upp är antal personal och barn. En respondent förklarar att hon och hennes kollega 

är själva med 13 barn. Detta leder till att det inte går att ge barnen inflytande över när de 

vill vara ute eller inne eftersom det inte blir säkert att vara ensam vuxen med många barn.  

En viktig aspekt som framkommer i vår studie som vi inte sett i tidigare forskning är 

språkets betydelse. Alla fem som blivit intervjuade betonar språkets påverkan på olika 

sätt. Det rör sig både om det verbala språket, framförallt hos de yngsta barnen, men även 

språket hos dem som har ett annat modersmål än svenska. Språket utgör en stor 

begränsning för att kunna få delaktighet och inflytande eftersom pedagogerna nämner att 

det handlar om att lyssna på barnen för att kunna utgå från deras intressen. Det är då 

viktigt att pedagogerna hittar strategier för att förstå barnens intentioner men även att hitta 

sätt för att barnen ska förstå de vuxna. Strategier som pedagogerna berättar om är att 

observera kroppsspråk, använda bilder och använda TAKK. Att använda sig utav bilder 

och tecken är ett bra sätt för att alla barn oavsett språkkunskaper ska kunna få delaktighet 

och inflytande.  

Säkerhetsaspekten är också något det talas om. Det framkommer till exempel att det inte 

är säkert att gå iväg med en för stor barngrupp eller att ha allt material framme och 

tillgängligt om det finns barn som är utåtagerande i barngruppen. Att ha stora barngrupper 
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är något som det talas mycket om men det kopplas inte direkt till att det begränsar barnens 

möjligheter till delaktighet och inflytande.   

6.3. Hur möjligheter och begränsningar skapas i 

innemiljön 

Ett förråd kan sätta begränsningar vad gäller vilken tillgång barnen har till materialet och 

att barnen på så sätt blir beroende av personalen på förskolan (Nordin-Hultman 2004). 

Att ha materialet tillgängligt innebär inte automatiskt att allt material är tillgängligt för 

alla hela tiden. Även om ett visst material är placerat på en annan höjd än där barnen når 

ska barnen veta att det finns material att tillgå uppe på hyllorna (Westlund 2011). I vår 

studie påpekar tre förskollärare vikten av att ha materialet tillgängligt för barnen. Erika 

nämnde att på grund av åldersskillnaden på barnen får de sätta visst material högre upp. 

De äldre barnen är medvetna om att det finns mer material att välja på än det som står på 

deras höjd. De andra två förskollärarna talar även om ett förråd respektive skåp med 

material på deras avdelningar. Barnen får välja material därifrån men behöver ha en vuxen 

med sig.  

Alla förskollärare i denna studie talar om att det är viktigt att anpassa verksamheten och 

miljön efter barnens intressen, vilket även beskrivs i läroplanen (Skolverket 2016). Miljön 

på förskolan ska vara öppen för förändringar och att det är barnens intressen som ska 

styra hur miljön utformas. Att låta barnen utforma miljön och kunna möblera om efter 

vad som passar deras lek gör att barnen blir delaktiga i sitt eget lärande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006). Miljön ska vara föränderlig och den ska anpassas efter 

barnen och inte tvärt om (Åberg & Lenz Taguchi 2005). I vår studie berättar 

förskollärarna att de observerar barnen i början av terminen för att kunna utforma miljön 

och verksamhetens innehåll efter de intressen som barnen visar. Det kan bli svårt eftersom 

barnens intressen visar vad de vill ha men inte hur de vill ha det. Ett exempel är om barnen 

ofta pratar om bilar antar pedagogerna att de vill ha bilar att leka med och köper därför in 

det utan att fråga barnen om deras åsikter.  

Det framkommer att miljön måste vara föränderlig hela tiden och även fast barngruppen 

är densamma betyder det inte att barnen har samma intresse som förut. En förskollärare 

beskriver att hennes arbetslag är tillåtande och att det betyder att deras miljö är föränderlig 
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efter barnens intressen och att pedagogerna förändrar miljön för att se hur leken utvecklas. 

De utformar miljön efter vad som är bäst för barnen och inte vad som ser fint ut. 

Att ge barnen inflytande kan vara problematiskt då det kan ses som ett sätt att låta barnen 

bestämma allt (Arnér & Sollerman 2013). En deltagare vill att de i arbetslaget engagerar 

sig mer åt att ge barnen delaktighet och inflytande över miljöns utformning. De upplever 

en problematik eftersom barnens ambitioner är stora och de är rädda att de inte kan 

uppfylla barnens önskningar. Men även om deras önskningar inte kan uppfyllas är det 

ändå viktigt att de får framföra sina förslag och bli lyssnade på. Pedagogerna bör också 

förklara för barnen varför deras önskningar inte är genomförbara. Om pedagogerna inte 

ger barnen möjligheten till att vara med att utforma verksamheten kommer barnen få en 

svårighet att utveckla sin förståelse för vad som är möjligt att genomföra.  

Barnen gör det som miljön är utformad för. Utformningen av miljön är något som de 

vuxna och barnen behöver göra tillsammans för att barnen ska känna delaktighet (Åberg 

& Lenz Taguchi 2005). Även förskollärarna som vi intervjuat uppfattar att miljön utgör 

en stor del för vad barnen kommer göra i rummet. I ett arbetslag märkte de att dockorna 

kastades runt och att barnen inte visste vad de skulle göra med dem. Pedagogerna köpte 

då in docksängar för att barnen skulle kunna bädda ner dockorna. Detta är en tolkning 

pedagogerna gjort utifrån barnen handlingar och det innebär att de utgår från ett 

barnperspektiv. Det är inte säkert att det var docksängar barnen ville ha utan det kan 

eventuellt vara bollar att kasta med som de ville ha. Det blir här viktigt att pedagogerna 

frågar barnen vad de vill ha för att kunna utgå från barns perspektiv.   

Något vi kan se i vår studie som inte framkommer i tidigare forskning är att antalet rum 

har betydelse för barnens delaktighet och inflytande. Med endast ett rum att tillgå blir 

barnen mer eller mindre tvingade till delaktighet eftersom det inte finns utrymme för dem 

att gå undan en stund. Det talas mycket om att barnen ska ha delaktighet och inflytande 

men vi måste även ta hänsyn till de barn som inte vill ha det.  

7.  Sammanfattning  

Studiens syfte är att beskriva förskollärares uppfattningar kring barns delaktighet och 

inflytande i verksamheten avseende innemiljöns utformning. Resultatet visar att 

förskollärarnas syn på delaktighet och inflytande innebär att utgå från barnens intresse 

vid planering av aktiviteter i verksamheten. Barnen ska kunna vara med och bestämma 
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hur deras vardag i förskolan ska se ut genom att kunna påverka vad de vill göra och när 

de vill göra det. 

De viktigaste faktorerna kring möjligheter och begränsningar för barnens delaktighet och 

inflytande visar sig vara språksvårigheter, säkerhetsaspekter och andra faktorer som 

personalen inte kan påverka. Språkets betydelse belyser både svårigheter med det verbala 

språket hos de yngre barnen samt svårigheter när barnen talar ett annat modersmål. 

Säkerheten behandlar olika delar så som stora barngrupper samt att ha ett utåtagerande 

barn i barngruppen. Fler faktorer, som pedagogerna inte kan styra över är bland annat 

rastsituationer, läroplansmål uppifrån och verksamhetens rutiner. 

Avslutningsvis visar resultatet att hur förskolans innemiljö är utformad skapar 

möjligheter och begränsningar till delaktighet och inflytande för barnen. Att ha materialet 

tillgängligt, att anpassa miljön efter barngruppen och deras intressen samt att miljön är 

föränderlig är därför av betydelse. Genom att ha materialet tillgängligt kan barnen se vad 

som finns att välja mellan och på så sätt ta egna initiativ till vad de vill göra. Att anpassa 

miljön efter barnen innebär att det inte går att ha en färdig miljö när barnen börjar 

förskolan utan att den behöver kunna förändras efter vad barngruppen visar intresse för. 
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Bilaga 1- Missivbrev  

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet. Vi håller på att skriva vårt examensarbete som handlar om barns 

delaktighet och inflytande i förskolan.  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Fokus kommer att ligga på hur utformningen av förskolans 

innemiljö kan påverka barnens möjligheter till delaktighet och inflytande.  

För att få en djupare förståelse vill vi intervjua dig som är utbildad förskollärare. Vi 

kommer att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på dem flera gånger och för att 

kunna transkribera. Efter studiens genomförande kommer vi radera ljudfilerna.  

Det kommer att vara frivilligt att besvara frågorna. Intervjuerna och förskolorna kommer 

att vara anonyma, ingen utomstående ska kunna identifiera dig eller dina svar. När vi 

kommer ut till förskolan får du godkänna din medverkan i studien genom en underskrift 

men du kan avbryta din medverkan när du vill. 

Har du några frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare Eva Borgfeldt. 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

Med vänliga hälsningar Jenny Månsson och Clara Thorstensson 

Förnamn.efternamn0000@stud.hkr.se 

 

Underskrift: ___________________________________ 

 

Ort & datum: __________________________________  
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Bilaga 2 - Intervjumanual 

1. Vad tänker du på när du hör begreppet delaktighet? 

2. Vad tänker du på när du hör begreppet inflytande?  

3. Vilka faktorer tror du kan påverka barnens möjligheter respektive begränsningar 

till delaktighet och inflytande i verksamheten? Förklara. 

4. Hur arbetar ni med barns delaktighet och inflytande i er verksamhet? 

5. Anser du att utformningen av förskolans innemiljö kan ha betydelse för vilka 

möjligheter respektive begränsningar barnen har till delaktighet och inflytande? 

På vilket sätt? 

6. Vilka möjligheter respektive begränsningar till delaktighet och inflytande skulle 

du säga att er innemiljö skapar?  

7. Hur skulle du beskriva att er innemiljö är planerad - ur barnperspektiv eller ur 

barns perspektiv?  

 

 


