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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga förskollärare och dess förskolor som har gjort det 

möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill även tacka vår engagerade handledare, 

Linda Rönnberg som har varit en trygg och säker stöttepelare under arbetets gång. Slutligen 

tackar vi varandra för ett gott samarbete som byggt på tillit och glädje under examenarbetets 

utförande. Studien har bidragit till nya erfarenheter och insikter som vi tar med oss i vårt 

kommande yrke som förskollärare.   



 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på och arbetar med 

att alla barn i förskolan ska få inflytande och delaktighet i utformandet av den fysiska 

lärandemiljön på avdelningen. Vi har undersökt hur förskollärare tolkar barns delaktighet 

och inflytande utifrån läroplansuppdraget, hur förskollärare arbetar med barns inflytande 

och delaktighet i relation till den fysiska lärandemiljön samt vilka utmaningar och hinder 

som kan identifieras i det pedagogiska arbetet med barns inflytande och delaktighet på 

avdelningen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem verksamma förskollärare 

och fem observationer på deras avdelningar. Resultatet visar att inflytande och delaktighet 

är ett komplext begrepp som har olika tolkningar beroende på vilken barnsyn det betraktas 

utifrån. Samtliga förskollärare menade emellertid att det är viktigt att ta på sig glasögon som 

hjälper att förstå hur barn ser sin omvärld. Dokumentation är ett viktigt verktyg för att 

identifiera det som barnen intresserar sig för i den fysiska lärandemiljön. Studien visade 

även på att planeringstiden för förskollärarna var begränsad vilket resulterade i ett flertal 

utmaningar i arbetet med barns inflytande och delaktighet i relation till den fysiska 

lärandemiljön. En viktig slutsats utifrån studiens resultat är att förskollärarna har som 

ambition att utgå från barns intressen i det pedagogiska innehållet, men ramfaktorerna 

begränsar och hindrar deras arbete.  

Nyckelord: barn, inflytande, delaktighet, lärandemiljö, förskollärare, förskolan, barns 

perspektiv, barnperspektiv 
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1. Inledning  

Att barn ska ha rätt till både inflytande och delaktighet. Det är även något som exempelvis 

Barnkonventionen (2009) föreskriver, som även anger att alla barn ska ges förutsättningar 

för yttrandefrihet och uttrycka sin mening och därmed höras i alla frågor som rör barnet. 

Andra styrdokument, som den reviderade läroplanen för förskolan, betonar också vikten av 

barns inflytande och delaktighet (Skolverket, 2018).  

I förskolans läroplan står det bland annat om vilket ansvar förskollärarna respektive 

barnskötarna och arbetslaget har och vad de ska ansvara för. I avsnittet om barns inflytande 

och delaktighet står det att det är förskollärarna som numera ska se till att varje barn ges 

förutsättningar för inflytande, både när det kommer till arbetssätt men också i innehållet. 

Det är också förskollärarnas huvudansvar att fånga upp barnens intressen och behov som 

sedan används som grund för utformningen av miljön och planeringen av undervisningen 

(Skolverket, 2018).  

Att förskollärarna skapar utrymme för barns tankar och åsikter i förskolan är en väsentlig 

del för att kunna utveckla och planera det pedagogiska arbetet, men för att det ska vara 

möjligt krävs det att förskollärarna intresserar sig för och förmår fånga upp det barnen 

uttrycker. På så sätt förstärks även relationen mellan barnen och de vuxna som arbetar i 

förskolan (Arnér, 2009). Barn påverkas dessutom av de olika miljöer som de dagligen vistas 

i, och de bär också med sig olika erfarenheter och tankar från en miljö till en annan. 

Utformningen av den fysiska lärandemiljön har därför återkommande betonats som både 

viktig och central (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012).  

Barns inflytande och delaktighet är stora och viktiga aspekter som måste vara centrala i 

arbetet på förskolan och en sådan syn finns både i Skollagen (SFS, 2010:800) och i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Vi menar att barns inflytande och delaktighet 

är en väsentligt del i det pedagogiska arbetet. Men utifrån vår framtida yrkesroll undrar vi 

om förskollärarna, som läroplanen menar på, faktiskt kan säkerställa att alla barn blir sedda 

och kan påverka sin situation i förskolan? Vi vill därför göra en studie som fokuserar på hur 

förskollärare kan arbeta för att främja barns inflytande och delaktighet, med ett framförallt 

fokus på hur detta kommer till uttryck när det gäller den fysiska lärandemiljön på 

avdelningen i förskolan. Vi tror nämligen i linje med ovan refererad forskning, att miljön 

har stor påverkan på barns utveckling och att lärandemiljön spelar stor roll för att barn ska 

få ett givande och lustfyllt lärande i förskolan. Att se till barns delaktighet och inflytande 

kan bli extra viktigt i detta arbete, föreställer vi oss. 
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1.1. Syfte  

En utmaning i förskolan som förskollärare ställs inför idag och dessutom åläggs av 

läroplanen från 2018 är att säkerställa barns inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Syftet med denna studie blir därför att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på och 

arbetar med att alla barn ska få inflytande och delaktighet i den fysiska utformningen av 

lärandemiljön på avdelningen samt för vilka potentiella hinder som kan identifieras i arbetet. 

För att uppnå syftet med studien kommer följande tre forskningsfrågor vara vägledande. 

1.2. Frågeställningar 

1. På vilket sätt tolkar de intervjuade förskollärarna läroplansuppdraget gällande barns 

inflytande och delaktighet i verksamheten i förhållande till utformandet av den 

fysiska lärandemiljön? 

 

2. Hur arbetar de intervjuade förskollärarna för att barnens intressen ska ligga till grund 

för utformningen av den fysiska lärandemiljön och hur ser den fysiska lärandemiljön 

ut? 

 

3. Vilka utmaningar och svårigheter identifierade de intervjuade förskollärarna när det 

gäller utformandet av lärandemiljön i förskolan?  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur. Först kommer 

centrala och relevanta begrepp att presenteras. Sedan behandlas styrdokumentens 

skrivningar om barns inflytande och delaktighet i förskolan. Därefter kommer ett avsnitt om 

hur förskollärare kan arbeta, vilka olika strategier de kan använda för att skapa möjligheter 

för barns inflytande och delaktighet i verksamheten. Avslutningsvis presenteras vad tidigare 

forskning och litteratur har att säga om eventuella utmaningar i det pedagogiska arbetet med 

utformningen av den fysiska lärandemiljön i relation till barns inflytande och delaktighet.  

2.1. Centrala begrepp 

2.1.1. Delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande handlar inte i första hand om att få bestämma utan det handlar 

mer om att alla är en del av en gemenskap. I den gemenskapen måste respekt, inkludering 

och samspel ingå oavsett inställning och åsikter (Johannesen & Sandvik, 2009). Begreppen 

delaktighet och inflytande kan problematiseras utifrån att det finns vissa skillnader dem 

emellan men också likheter. Inflytande handlar i det stora hela om att få vara med och 

påverka det som sker, men i förskolan sker det i förstahand utifrån de villkor och regler som 

formuleras av pedagogerna. Delaktighet handlar däremot om hur mycket pedagogerna kan 

tänkas att släppa på kontrollen för att skapa möjligheter för att barnen ska kunna vara 

delaktiga (Engdahl, 2009). Delaktighet är nära släkt med inkludering, vilket förskolan skall 

vara enligt läroplanen (Skolverket, 2018). Detta innebär att alla barn trots olika behov ska 

inkluderas i förskolan, eftersom förskolan ska vara en inkluderande arena. Inkluderingen 

ska främst ske i samband med lek, lärande, omsorg och fostran enligt Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér (2015).  

2.1.2 Barns perspektiv och barnperspektiv 

För att barnen på förskolan ska ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i 

verksamheten krävs det att förskollärarna är medvetna om sin barnsyn (Arnér, 2009). Två 

vanliga sätt att se på barn i förskolan är utifrån antingen ett ”barns perspektiv” eller 

”barnperspektiv” och detta kommer att påverka det pedagogiska arbetet i förskolan. Att utgå 

utifrån ett barns perspektiv innebär att det är barnets egna föreställningar och uppfattningar 

om omvärlden samt deras egen tillvaro som präglar arbetet (Arnér, 2009). I en artikel på 

Skolverkets hemsida står det att det är barnens synpunkter och perspektiv som utgör ett 

barns perspektiv (Hjelmér, 2019a). Barns perspektiv innefattar därmed endast barnets 
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åsikter och uppfattningar utan en vuxens värderingar och/eller tolkningar i det barnet har 

gett uttryck för. När det gäller barnperspektiv riktas istället uppmärksamheten mot den 

vuxnes förståelse av det barnet uppfattar, erfar och handlar utifrån. Barnperspektiv 

konstrueras dels av vuxna som strävar efter att realistiskt och medvetet kunna rekonstruera 

barns perspektiv. Detta utformas genom exempelvis vetenskapliga grundtankar om barnets 

förståelse av omvärlden och hur de kommer att agera i den. Barnperspektiv representerar 

därmed alltid den vuxnes syn av barnet, trots att barnet skall vara i centrum (Sylva, 2011).  

2.1.3. Fysisk lärandemiljö 

Begreppet miljö kan definieras och förstås på många olika sätt. Nationalencyklopedin 

(2019) beskriver miljö utifrån omgivning och/eller omgivande förhållanden, vilket främst 

syftar på den fysiska miljön. Begreppet har dock beskrivits utifrån andra synvinklar, där det 

handlar om både objektiv – den fysiska verkligheten och subjektiv – gruppens eller 

individens upplevelser av miljön (Engdahl & Ärlemalm – Hagsér, 2015). Linder (2016) 

skriver om den fysiska miljön som den tredje pedagogen i förskolan. Med det menas att 

förskollärarna måste gå ner på barnens nivå för att kunna se och skapa möjligheter för barns 

delaktighet och inflytande i lärandemiljön. Därför är det av stor vikt att den fysiska miljön 

på förskolan ska vara föränderlig och därmed också flexibel. Miljön på förskolan ska därför 

enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) förändras utifrån vad barnen riktar 

uppmärksamhet mot och på så sätt också uppmuntra till utforskande. Att barnen på 

förskolan ska vara delaktiga och ha inflytande i utformningen av lärandemiljön poängteras 

även av Björklid (2005). Vikten av att kunna förändra miljön utifrån vilken barnsyn, syn på 

kunskap och lärande samt de värden som förskollärarna vill att förskolan ska stå för, betonas 

av Bjervås (2003). Förskollärarna skall kunna reflektera över vilken innebörd miljön har 

samt vilka förutsättningar som skapas för att barnen ska kunna utveckla och använda sina 

kompetenser (Bjervås, 2003). 

2.1.4. Pedagogiskt arbete och yrkesetik 

Pedagogiskt arbete är ett begrepp som kopplar till hur förskollärarna i studien arbetar med 

och förstår sitt uppdrag. I det följande klargörs kort hur vi ser på det pedagogiska arbetet i 

studiens sammanhang. För att förskollärare ska kunna arbeta pedagogiskt i förskolan måste 

de först och främst finna en balans mellan det professionella, personliga och privata 

eftersom förskolan är en social arena. I och med att förskolan blir en samlingspunkt för 

många olika individer ställs förskollärarna och de som arbetar i förskolan inför etiska 

ställningstaganden och olika värderingar varje dag. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

menar att allt lärande består utav just etiska ställningstaganden och värderingar, som kan 
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vara alltifrån frågor som rör barnen, vårdnadshavarna, kollegorna och skolledningen. 

Yrkesestetiken präglar alltså förskollärarnas och arbetslagens pedagogiska arbete, vilket 

kan vara frågor som rör allt från utformningen av miljön till utvecklingen av 

förändringsprocesser som sker på förskolan. I slutänden ska allt det pedagogiska arbetet 

som genomförs på förskolan resultera i fördelar till barnen, för att de skall kunna utveckla 

sitt lärande i enlighet med förskolans läroplan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Pedagogiskt arbete är en komplex verksamhet med flera metoder, verktyg och 

förhållningssätt. Ett verktyg som har fått uppmärksamhet, inte minst på senare tid, är 

dokumentation. Att dokumentera det barn ”gör” kan hjälpa personalen att läsa, lyssna och 

känna av vad barnen ger uttryck för (Wehner-Godée, 2009). Att använda dokumentation i 

det pedagogiska arbetet kan därför fördjupa förståelsen av vad barnen intresserar sig för och 

leda till fler lärandesituationer, på så sätt ses dokumentation som en del av det pedagogiska 

arbetet. Men det kan också finnas andra verktyg och förhållningssätt. Några sådan kommer 

uppsatsen att återkomma till längre fram i detta avsnitt, men först några ord om 

styrdokumentens förväntningar.  

2.2. Vad säger styrdokument om barns inflytande och delaktighet i förskolan 

I Sverige finns en Skollag (SFS 2010:800) som gäller för hela skolväsendet. Skollagen finns 

till för att varje barn i förskolan och skolans verksamhet ska utveckla kunskaper och värden. 

Utbildningen som bedrivs ska därmed främja varje barns utveckling och lärande samt väcka 

en livslång lust att lära. Skollagen (SFS 2010:800) säger dessutom att utbildningen ska ta 

hänsyn till alla barns olika behov och därigenom också utmana och ge stimulans för att varje 

individ utvecklas vidare. Sådana skrivningar kan kopplas till barns delaktighet och 

inflytande. Liknande ståndpunkter återfinns även i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(Barnkonventionen, 2009). I Barnkonventionen framgår det att barn har rätt att uttrycka sig 

och ha inflytande i förhållande till deras mognad samt att den uttrycksform som barnen 

själva väljer skall respekteras. Barnkonventionen blir dessutom svensk lag den 1 januari 

2020 (Skolverket, 2019).  

Även Läroplanen för förskolan tar upp innehållet i FN:s bestämmelser kring barnets 

rättigheter i form av att barnets bästa alltid skall ligga i fokus (Skolverket, 2018) vilket 

betyder att utbildningen ska utveckla barnets kunskaper gällande delaktighet och inflytande. 

Dessutom ska utbildningen bidra till att barnen blir medvetna om sina rättigheter. Att barn 

ska ges möjlighet till inflytande i sin utbildning återfinns även i Skollagen. Barnen skall 

vara bidragande i det pedagogiska arbetet på så sätt att de kan påverka och tycka till om de 

frågor som rör den enskilda individen (SFS 2010:800). Skolverket (2018) skriver dessutom 
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om vikten av ett demokratiskt klimat i förskolan och att barn ska få möjlighet att känna 

samhörighet och de utvecklar solidaritet och ansvarsförmågor. Att förstå sig på 

demokratiska grunder och att få uttrycka sina tankar och åsikter tillhör det egna lärande och 

den egna utvecklingen.  

I arbetet med lärandemiljön måste arbetslaget vara medvetna och inte begränsa barnen 

eftersom miljön ska erbjuda varje individ en bredd av valmöjligheter när det kommer till 

aktiviteter. Det har dessutom visat sig att ifall arbetslaget har ett enat förhållningssätt i sitt 

arbete och en miljö som bjuder in till lek, omfattar det en betydelsefull del av barnets 

utveckling och välbefinnande. Arbetslaget behöver också vara medvetna om hur de tar 

tillvara på barnens åsikter och tankar för att de ska kunna vara delaktiga och få inflytande i 

förskolans verksamhet (Skolverket, 2018). 

Avslutningsvis i läroplanen lyfts förskollärarnas ansvar i det pedagogiska arbetet. Det är de 

som ska se över att varje barn utmanas och stimuleras i rätt riktning för att kunna 

vidareutveckla sitt lärande. Därmed är det förskollärarna som ska leda det målstyrda arbetet 

för att barnen ska erbjudas ett pedagogiskt innehåll som väcker lust och lärande i 

undervisningen och i lärandemiljöerna (Skolverket, 2018). I analysen av den första 

forskningsfrågan bildar styrdokumentens skrivningar en ram för hur vi ska förstå hur 

förskollärarna beskriver och förstår uppdraget. Ett viktigt antagande som vi grundar i 

tidigare litteratur är att det finns en variation i hur förskollärare väljer att tolka innehållet i 

förskolan och hur det skall genomföras. Exempel på förskollärares syn kan till exempel 

komma till uttryck i hur mycket utrymme de skapar för barnens egna intressen, dialoger och 

initiativ i förskolan (Emilson, 2007; Mårdsjö Olsson, 2011).  

2.3. Arbetssätt och strategier som skapar möjligheter för inflytande och delaktighet 

i förskolan 

För att förstå hur barn uppfattar sin omvärld är det viktigt att identifiera vad barnen riktar 

sin uppmärksamhet mot för att därigenom se vad som är viktigt för dem (Arnér, 2009).  

År 2005 publicerades en vetenskaplig artikel i Frontiers Journal av Devon McKenna, som 

poängterade betydelsen av att genom digitala verktyg dokumentera barns olika uttryck, 

detta för att kunna förstå deras utveckling och tänkande. McKenna menade att syftet med 

att ta tillvara på barns upplevelser och lärande var en betydande del i det pedagogiska 

arbetet. 

Som nämnts ovan är dokumentation av olika slag ett användbart verktyg för att synliggöra 

det barnen riktar uppmärksamhet mot. Genom dokumentation kan pedagoger tydligt studera 
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barns lärande och utveckling (Hjelmér, 2019a). Hjelmér poängterade även betydelsen av att 

låta barnen själva dokumentera, att låta barnen dokumentera skapar en förståelse för barns 

perspektiv eftersom det synliggör vad de intresserar sig för. En annan viktig aspekt för barns 

inflytande, utifrån ett barns perspektiv, är att förskollärarna behöver öva sig på att lyssna, 

se och samspela med barnen i förskolan. Om förskollärare utvecklar dessa förmågor främjar 

det barnets känsla av att bli hörd (Hjelmér, 2019a).  

Två arbetssätt som beskrivs här nedan är exempel på strategier som har visat sig passa när 

förskollärare har valt att arbeta utifrån barns perspektiv för att stärka deras inflytande 

(Hjelmér, 2019a): Mosaik-metoden bygger på att barnen ses som den person som är mest 

kompetent gällande de frågor som rör individen. Därför ska barnen tillåtas att uttrycka sina 

tankar, åsikter och synpunkter fritt och på ett varierat sätt. Detta bildar i slutänden en helhet, 

en mosaik-tavla av dokumentationer. Den andra metoden heter SEMLA och handlar i stora 

drag om materiellt och socioemotionellt lärande. Metoden bygger framförallt på barnens 

frågor och nyfikenhet men också på förskollärarnas dokumentationer. Att låta barn 

inkludera många olika typer av känslor och sinnen i undervisningen har visat sig 

betydelsefullt för barns lärandeutveckling (Hjelmér, 2019a). 

2.3.1. Utvecklingspedagogik: två strategier 

Andra metoder som behandlar barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolan grundar 

sig i utvecklingspedagogiken. Mårdsjö Olsson (2011) skrev att utvecklingspedagogik i 

förskolan visar på olika strategier eller principer för hur förskollärare kan arbeta för att skapa 

goda förutsättningar för barn och deras lärande. I arbetet utgår förskollärarna från barns 

tillvägagångssätt för att förstå ett innehåll, för att sedan använda sig av deras kunskap och 

färdigheter när innehållet diskuteras tillsammans med dem.  

Mårdsjö Olsson (2011) beskriver utvecklingspedagogiken utifrån två strategier, nämligen 

att undersöka barns grundläggande färdigheter och kunskaper (strategi 1) och att vidare 

utveckla de kunskaper och färdigheter som barnen visar på genom att tillgodose dem med 

möjligheter till att reflektera över sitt eget lärande (strategi 2). 

I den första strategin är förskollärarna som lyhörda och närvarande där målet är att ta reda 

på hur barn utifrån sin erfarenhet föreställer sig, uppfattar och tänker kring olika 

innehållsaspekter. Strategin handlar om att ge barn möjligheter att dela med sig av hur de 

uppfattar sin omvärld genom att använda sig av olika händelser, aktiviteter eller 

rutinsituationer. Det är av stor vikt att bidra till barns lärande genom att vara lyhörda och 

lyssna på barnens alla funderingar och frågor. Barnsynen spelar stor roll och det handlar om 

ett genuint intresse för barnens upplevelser och att ständigt kunna improvisera för att kunna 
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bemöta barnen utifrån vilket sammanhang eller situation som det handlar om (Mårdsjö 

Olsson, 2011). I en artikel om barns delaktighet i undervisningen skriver Emilson (2007) 

om betydelsen av förskollärares attityder gentemot barnens idéer och tankar och hur de kan 

påverka vilken typ av inflytande barnen får i verksamheten.  

Den andra strategin innefattar vikten av att ta tillvara på barns olika perspektiv och 

intentioner för att med hjälp av variation kunna fånga och utmana barnens förståelse, 

kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Det handlar om på vilket sätt barn förstår sin 

omvärld och hur förskollärarna arbetar med att få dem att fundera och tänka på vad de lär 

sig i olika situationer. Denna strategi kräver att mötet och relationen mellan barn och 

förskollärare utmärks av en kontakt som är ömsesidig, av den orsaken att barn lär sig i 

interaktion med andra. Den variation som uppstår i barnens idéer bidrar till att de värderar 

om och omprövar sina egna uppfattningar. När barnens olika sätt att resonera kring samma 

sak synliggörs av förskollärarna erbjuds de förutsättningar att kunna vidareutveckla sin 

förståelse eller att lära sig något nytt. När barn uppmuntras att på andra sätt gestalta hur de 

funderar kring en och samma företeelse visar detta på barns olika sätt att förstå samma 

innehåll (Mårdsjö Olsson, 2011). 

När barnen ställer frågor till den vuxne är det dessa frågor som kommer visa på hur den 

vuxne kommer att uppfatta och förstå barnens förmågor och intressen. Det påverkar även 

hur den vuxne kommer att underlätta och uppmuntra barnets strävan att få tillhöra en större 

grupp. Till sist påverkas den vuxnes engagemang i barnens tankar, utmaningar och att kunna 

vidga barnens omvärld. Förskollärarna och arbetslagets syn på barn, lärande och kunskap 

samt åsikter kring lärandemiljön utgör den ram i pedagogiken som innefattar barnens 

möjligheter att lyfta fram sina kompetenser för sig själva och andra, samt möjligheter de har 

att kunna utveckla dessa (Bjervås, 2003).  

Mosaik och SEMLA metoderna samt strategierna med grund i utvecklingspedagogiken 

kommer att återkomma i analysen av den empiri som vi har samlat in när det gäller hur 

förskollärarna faktiskt arbetar. I analysen visas dessutom om och hur förskollärarna ser 

barnen utifrån barns perspektiv eller genom ett barnperspektiv och hur det i sådana fall 

påverkar barnens möjligheter till inflytande och delaktighet i den fysiska utformningen av 

lärandemiljön. 
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2.4. Utmaningar i det pedagogiska arbetet med utformningen av den fysiska 

lärandemiljön 

Att grunda barns intressen i uppbyggnaden av lärandemiljön kan vara en utmaning eftersom 

någon annans perspektiv (barnets) ska tas tillvara samtidigt som det också är viktigt att hålla 

fast vid sitt egna perspektiv. Att kunna förena perspektiv är alltså centralt för att samspelet 

mellan barn och vuxna blir meningsfullt. Hur ser vuxna på ett barnperspektiv eller ett barns 

perspektiv? Handlar det om sammanhanget att det just då har med barn att göra eller finns 

det intresse hos den vuxne som handlar om att se saker och ting ur barns egna synvinkel? 

Vad är det som menas med att se ur barns synvinkel och är barns uppfattningar detsamma 

som de vuxnas tankar, frågar sig Arnér (2009).  

Genom att respektera barnen och utveckla metoder samt en vardag i verksamheten som 

bygger på delaktighet och inflytande hos barn, krävs ett nytänkande, inte bara i tanke utan 

även i handling (Engdahl & Ärlemalm – Hagsér, 2015). En förändring av tankar och idéer 

är inte en självklarhet hos alla, men om pedagogerna bara stannar kvar i det som känns 

tryggt är det svårt att utveckla verksamheten. Genom att ständigt utsätta sig för olika 

utmaningar och problem kan nya tankar väckas. När förskollärare vågar bryta mönster, 

skapa diskussioner och stå för det som sker kan synssättet på det som kan tyckas vara 

oföränderligt utvecklas (Arnér, 2009).  

Englund (2009) ställer frågor som till exempel hur ofta använder vi oss av barnets perspektiv 

och används det som underlag vid olika beslutsfattanden? Hur ofta väljer vi att fråga barn 

om deras åsikter när verksamhetens arbete ska planeras? Englund menar att det ska finnas 

en självklarhet med att använda barns perspektiv när frågor som liknar ovanstående ska 

beslutas. Dock finns det en problematik med barns perspektiv då det kan uppstå 

intressekonflikter mellan barns och vuxnas åsikter och tankar. Englund argumenterar 

avslutningsvis om att barn alltid ska ha rätt att bli informerade och ha möjlighet till att skapa 

dialoger även fast de inte kan bestämma.  

En annan utmaning som förskollärare kan stöta på är att samtidigt som de ska se det 

individuella barnet ska de också ta hänsyn och se resten av gruppen. Enligt tidigare 

forskning inom förskola i nordiska länder har detta varit en problematik i relation till 

uppdraget förskolan har. Det har efterfrågat mer kunskap och utbildning i hur förskollärare 

skall arbeta för att kunna kombinera de mänskliga rättigheter som varje barn faktiskt har, 

men också samtidigt kunna sammanföra och göra undervisningen intressant och lärande för 

alla barn i gruppen (Hjelmér, 2019b).  
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I analysen av förskollärarnas svar används utmaningar som litteraturen identifierat för att 

förstå förskollärarnas svar och beskrivningar. Utmaningarna kan röra olika tolkningar, syn 

på barn, kunskap och interaktioner, liksom svårigheter i avväganden mellan individen och 

gruppen. Det kan också röra sig om så kallade ramfaktorer och hur dessa begränsas och 

sätter ramarna för arbetet i förskolan. Exempel på ramfaktorer är fysiska, organisatoriska 

och personella. De fysiska ramarna innefattar material och lokal. Organisatoriska ramar 

syftar på storlek av barngrupp, personaltäthet och kompensatoriska åtgärder, medan 

personella ramar handlar om rekrytering, sammansättning av personal, utbildningsnivå samt 

sammansättning av barngruppen (Lundgren, 1986). Detta definieras ofta som 

förutsättningar som åtminstone mestadels befinner sig utanför, i detta fall förskollärarnas 

kontroll, till exempel lokalernas utformning, tillgänglighet, budget eller planeringstid.  

För att förskollärare ska kunna arbeta ändamålsmässigt krävs det att de har rimliga 

ramfaktorer och resurser till sitt förfogande. Till exempel att det finns både tid och utrymme 

för pedagogisk utvecklingstid, både individuellt och tillsammans med andra förskollärare 

(Lärarförbundet, 2014). Det händer emellertid ofta att den viktiga planeringstiden uteblir 

dagar då personal saknas, till exempel vid sjukdom. För att bibehålla tryggheten hos barnen 

kliver då ordinarie personal in, istället för att man tillsätter en vikarie. Enligt Lärarförbundet 

(2018) resulterar det i att förskollärarna inte kan genomföra uppdraget som deras yrkesroll 

innefattar. Det är ett av flera tänkbara exempel på hur ramfaktorer kan försvåra arbetet. 

Detta återkommer som sagt i analysen av studiens empiriska material, som ska beskrivas 

härnäst.  

3. Metod 

3.1. Urval och avgränsningar 

Vi genomförde en kvalitativ forskningsstudie och använde intervjuer och observationer som 

datainsamlingsmetoder. Utgångspunkten för urvalet kan betecknas som ändamålsenligt 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). I urvalet utgick vi från ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebar att vi kontaktade bekanta personer. Förskollärarna som valdes ut var verksamma i 

förskolan, deras åldrar varierade och därmed deras erfarenhet. Att nyttja sitt sociala nätverk 

kan i många fall vara fördelaktigt eftersom det mest troligt redan finns en trygghet och tillit 

i relationen. Därmed kan möjlighet till intervju och observation vara enklare (Christoffersen 

& Johannessen, 2015). Två av de kontaktade personerna kunde därtill betecknas som 

dörröppnare eftersom personerna gav oss möjlighet att intervjua och observera med en 

annan verksam förskollärare fast på samma förskola.  



 

 

 

13 

Intervjuerna omfattade fem informanter som arbetade på olika förskolor i norra Sverige. 

Observationerna som genomfördes ägde rum på de förskolor som respektive informant 

arbetade på. Namn på förskolan och informanterna kommer att fingeras med olika namn. 

Förskollärarna benämns i studien som Eva, Mika, Lotta, Fia och Kristian medan 

avdelningarna benämns som Enbäret, Myran, Lingonet, Fågelboet och Kotten. De fingerade 

namnen på informanterna är sammanlänkade med den avdelning som började på samma 

bokstav. Förskollärarnas åldrar i studien skiftar mellan 30 till 60 år och därmed är även 

deras yrkeslivserfarenhet varierande. 

3.2. Intervju och observation som datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer identifierades tidigt som ett gott sätt att samla in empirin. Dels för att 

de erfarenheter som man tillägnar sig vid intervjuer kan berika kompetensen i vår 

kommande yrkesroll som förskollärare och dels för att intervjuer kan skapa större förståelse 

och kunskap om hur en individ tänker och resonerar (Kihlström, 2012a). Att ha ett tydligt 

syfte med intervjuerna är viktigt för att det som undersöks ska bli synligt och relevant 

(Kihlström, 2012c). Intervjuerna skulle hjälpa oss att få syn på perspektiv gällande barns 

möjlighet till inflytande och delaktighet i den fysiska utformningen av miljön på förskolan.  

Vi ville intervjua förskollärare som besitter kunskap inom undersökningsområdet vilket 

oftast gör att informantens svar grundas i tidigare erfarenheter (Kihlström, 2012a). Att 

genomföra kvalitativa intervjuer innebar också att informanterna gavs utrymme för fria 

svar, eftersom intervjuguiden endast innefattade öppna frågor – alltså inga ja och nej frågor 

(Johansson & Svedner, 2010). Detta var viktigt när vi utformade intervjuguiden (se bilaga 

2).  

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola, en av intervjuerna utspelade sig inne på 

avdelningen medan de andra genomfördes i anslutande samtalsrum, för och nackdelar med 

detta återfinns i metoddiskussionen. Tiden för varje intervju varierade, vi hade däremot 

uppskattat att samtalstiden skulle pendla mellan 30–40 minuter. De flesta intervjuer tog 

ungefär 20 minuter medan någon tog närmare 30 minuter. Anledningar till att tiden 

varierade kommer också kunna läsas i metoddiskussionen.  Intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon för att vi sedan skulle kunna transkribera dem och sedan kunna plocka 

ut det viktigaste och relevanta i svaren med fokus på studiens syfte. Eftersom vi kunde se 

fördelar med att ha ”fyra ögon” under observationerna av avdelningarnas utformning 

bestämde vi att båda skribenterna skulle delta vid intervjuerna. Under genomförandet var vi 

noga med att dela upp frågorna mellan oss, vi hjälptes däremot åt att ställa följdfrågor för 
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att få utvecklade svar av informanterna. Innan varje intervju småpratade vi lite med 

förskollärarna för att både vi och dem skulle bli varma i kläderna, intervjuguiden började 

också med några uppvärmningsfrågor. 

Även om vi från början var inriktade på att enbart genomföra intervjuer kände vi i 

inledningen av designprocessen att observationer skulle kunna berika empirin. Under 

observationerna följdes en observationsmanual (se bilaga 3) som vi likt intervjuguiden hade 

arbetat fram på förhand. Manualen innefattade tre specifika frågor som vi förhöll oss till vid 

uppvisningen av de olika miljöerna som skedde dels via rundvandringar med förskollärarna, 

dels vår egen vandring i lokalerna. Frågorna grundades på våra tre forskningsfrågor. Vi 

valde att inte specificera mer exakt vad som skulle observeras i miljön för att lämna det 

öppet till informanten att berätta allmänt om deras lärandemiljöer för att därmed se vad de 

lyfte fram under rundvandringen, eftersom miljöerna på olika förskolor kan se väldigt olika 

ut. Vi tillämpade ett så kallat löpande protokoll, det vill säga att skriva korta beskrivande 

kommentarer i presens om det en ser, utan att det var förutbestämt vad som skulle observeras 

(Kihlström, 2012b). Som hjälpmedel under observationerna användes anteckningsblock där 

vi förde anteckningar under tiden som rundvandringen ägde rum. Berättelserna vi fick ta 

del av under observationerna tänkte vi skulle kunna fördjupa det innehåll som framkommit 

under intervjuerna. Även våra egna intryck av den fysiska lärandemiljön kommer att vara 

givande inför analysarbetet. 

Varje observation skedde i direkt anslutning till intervjuerna. I ett av fallen började vi 

däremot att observera lärandemiljön innan intervjun genomfördes. I resterande fall, 

vandrade vi tillsammans runt i lokalerna efter avslutad intervju och tog del av både 

förskollärarnas berättelser samt att vi tillägnade oss egna intryck. Varje observation tog 

ungefär 30 minuter – beroende på hur mycket förskollärarna berättade. Några av 

observationerna skedde samtidigt som barngruppen var inne och för och nackdelar med 

detta återfinns i metoddiskussionen. I förväg hade vi skrivit upp våra tre frågor i våra 

anteckningsblock, som vi utgick ifrån under observationerna och här hjälptes vi åt att hålla 

koll så att varje fråga berördes samt att vi också tittade på lärandemiljöerna utifrån dessa 

frågor. Båda förde anteckningar under observationerna eftersom vi är två olika individer 

och därmed kan notera och uppmärksamma olika saker, både i miljön men också i de 

berättelser förskollärarna förmedlade. 
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3.3. Analysmetod 

Den insamlade empirin för denna studie har bearbetats utifrån en tematisk innehållsanalys. 

Det innebär att teman har kodats utifrån den insamlade empirin och resultatet presenteras 

under dessa teman. De teman som blev synliga i förskollärarnas berättelser grundas på det 

som framstår som viktigt och på så sätt blev det delvis nya teman eftersom de inte enbart 

grundas på intervjufrågorna i intervjuguiden (Löfgren, 2014).  

Att använda en tematisk innehållsanalys blev relevant för denna studie eftersom studiens 

syfte är att presentera flera olika förskollärares berättelser samt våra egna observationer för 

att se hur de arbetar med och tänker om barns delaktighet och inflytande i relation till 

förskolans lärandemiljö (Löfgren, 2014). Resultatet presenteras utifrån forskningsfrågorna 

och underrubrikerna i varje del är de teman som blev synliga genom kodningen. Under den 

första och tredje forskningsfrågan presenteras endast förskollärarnas tolkningar utifrån 

läroplansuppdraget samt identifierade svårigheter och utmaningar i arbetet. Den andra 

forskningsfrågan som behandlar förskollärarnas arbetssätt innefattar både intervjuer och 

observationer som kompletterar intervjumaterialet. Varje resultatdel avslutas med en analys 

av den insamlade empirin med hjälp av bakgrunden.  

För att kunna koda empirin skrev vi först ut alla intervjuer och skrev tydligare anteckningar 

utifrån observationerna. I materialet markerade vi inledningsvis det som hade vikt för syftet 

med studien och utifrån forskningsfrågorna. Därefter kategoriserade vi våra markeringar 

under de teman som blev synliga i resultatet. Till sist delade vi upp arbetet på så sätt att vi 

bearbetade en forskningsfråga var i resultatet för att underlätta processen, men vi hjälptes 

däremot åt att lyfta fram de citat som skulle styrka sammanfattningarna av det förskollärarna 

hade berättat under intervjuerna.  

3.4. Forskningsetiska överväganden 

Inför intervjun kontaktades förskollärarna och vi frågade om de var villiga att ställa upp på 

en intervju. Efter att vi fått deras godkännande skickades det ut ett missivbrev (se bilaga 1) 

med ytterligare information om studien samt om intervjun och observationen. I missivbrevet 

informerades det även om att deras medverkan var frivillig och att den fick avbrytas när och 

om de ville. I samband med detta berördes informationsprincipen. Dessutom togs det 

hänsyn till samtyckesprincipen eftersom ett medgivande krävdes för att kunna utföra 

intervjun och observationen. 

De insamlade data har behandlats konfidentiellt. Det betyder att samtliga informanter och 

förskolor som har medverkat i studien inte ska framträda med egna namn och avdelningar. 
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Därför fick förskollärarna och förskoleavdelningarna fingerade namn för att kunna skydda 

deras identitet och för att kunna säkerställa att inga obehöriga ska kunna ta del av privat 

information (Vetenskapsrådet, 2017). Empirin har dessutom skrivits om så att specifika 

uttryck eller liknande ej skall kunna kännas igen, vilket vi kände var en viktig del i 

sammanställningen av sammanfattningarna av intervjuerna. Vi tog också hänsyn till att 

behandla informanternas åsikter, tankar och synpunkter i studien på ett respektfullt sätt.  

Till sist informerade vi om att empirin som samlats in kommer att endast användas i denna 

studie och att intervjuunderlaget samt observationsanteckningarna kommer att raderas efter 

att examensarbetet är avslutat. Det var viktigt att informanterna skulle veta hur materialet 

skulle nyttjas, vilket enligt Löfdahl (2014) handlar om att insamlat material ej skall kunna 

föras vidare och hamna i obehöriga händer.  

3.5. Metoddiskussion 

I efterhand och under arbetets gång har vi reflekterat kring olika vägval som kan diskuteras 

och som i sin tur kan ha påverkat resultatet. Det handlar både om vissa delar under 

intervjuerna som skulle kunna förbättras och utförts annorlunda och på vilket sätt 

observationerna genomfördes. Vi separerade därför intervju och observation från varandra 

i detta avsnitt för att lättare kunna urskilja för- och nackdelar. Mot slutet av 

metoddiskussionen diskuterades huruvida upplägget sammantaget skulle kunna ha påverkat 

resultatet.  

En av de första sakerna som vi reagerade på var hur pass olika insatta förskollärarna var i 

den reviderade läroplanen och hur olika långt de har kommit med implementeringen av 

läroplanen. Detta medförde att vi i efterhand reflekterade kring att läroplanen kanske borde 

ha angivits i det utskickade Missivbrevet (se bilaga 1), det vill säga att frågorna under 

intervjun grundades i den reviderade upplagan av läroplanen. Vi kunde märka en viss 

osäkerhet kring dessa frågor bland några av förskollärarna vilket inte alls var vår mening, 

så här fick vi hjälpa till och förtydliga frågorna. Samtidigt är deras tvekan en del av resultatet 

och viktigt för den första forskningsfrågan om tolkning och förståelse av uppdraget. Några 

av förskollärarnas osäkerhet kring den nya läroplanen kan också ha varit en bidragande 

faktor till att längden på intervjuerna kortades ned eftersom det blev svårt för dem att 

komma med ett uttömmande svar. Många av förskollärarna målade upp exempel kring det 

som dem berättade och plockade ut exempel direkt från tidigare erfarenheter vilket gav ett 

rikt och fylligt material men tog upp mycket intervjutid. Detta gjorde dock att vissa andra 

svar blev kortare då informanterna kände att de pratat mycket, eftersom tidsmarginalen inte 
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var uppnådd försökte vi ställa mer följdfrågor för få ännu djupare svar vilket visade på att 

det var okej att svaren blev längre.  

Miljön där samtalet genomfördes kan också diskuteras. Är det fördelaktigt att vara inne på 

avdelningen så att förskollärarna kan ta inspiration av miljön eller är det mer fördelaktigt 

att sitta i ett avskilt rum så det inte finns några störningsmoment? En av intervjuerna 

utspelade sig inne på avdelningen vilket vi i detta fall kunde se stärkte informanten, eftersom 

hen kunde svara på fler frågor med konkreta exempel genom att peka och förklara utifrån 

den miljö vi befann oss i. Vi upplevde också att samtalet blev avslappnat och förskolläraren 

kanske kände sig mer ”hemma” i den miljön än i ett avskalat samtalsrum. Det fanns dock 

fördelar med att genomföra samtalen i ett avskilt rum, eftersom samtalet kunde fortgå utan 

distraktioner och fokus hamnade på frågorna. Att tänka över var intervjun utspelar sig är 

viktigt och kanske i vissa fall avgörande när vi arbetar i förskolan och exempelvis ska 

genomföra barnintervjuer eller samla in information om utvecklingsarbeten etc. 

Vi har också reflekterat över huruvida samtalet påverkades av att vara två samtalsledare. På 

ett sätt skulle det kunna medföra en maktmässig obalans samtidigt som det till viss del kan 

ha påverkat till det bättre eftersom vi hjälptes åt att ställa följdfrågor. Med maktbalans tänker 

vi att två- mot en-situationen kan göra informanten osäker vilket kan landa i att informanten 

vill få samtalet överstökat och därmed inte ger lika uttömmande svar. Vi tänkte dock att det 

fanns en fördel med att vi var två eftersom vi ville genomföra kvalitativa intervjuer vilket 

bygger på just följdfrågor för att informanten ska kunna ge så tömmande svar som möjligt. 

Här kunde vi hjälpas åt att ”höra” olika saker i svaren eftersom vi var två individer med 

olika uppfattningar och därmed tolkar saker och ting olika – i och med det kunde även våra 

följdfrågor variera och därmed också fördjupa svaren.  

Den huvudsakliga anledningen till att vi var två samtalsledare under intervjuerna var för att 

vi ville vara två när vi sedan observerade lärandemiljöerna eftersom, precis som vi skrev 

ovan, det kan bidra med fler intryck. Att det fanns fyra ögon istället för två som såg miljön 

kunde därför vara fördelaktigt och trovärdigt eftersom vi kunde uppfatta och tolka det vi 

mötte olika. Det kändes också viktigt att vara två av den anledningen att observationerna 

skulle fördjupa den insamlade empirin från intervjuerna, vilket ledde till att det kändes 

relevant att observera miljöerna med fler ögon.  

Något som vi har reflekterat kring är ifall observationerna hade varit mer givande om barnen 

hade varit med i lärandemiljöerna och om vi hade observerat en längre stund. Om barnen 

hade varit där kanske vi hade kunnat se ifall miljöerna exempelvis byggde på det barnen 

intresserade sig för och/eller huruvida barnen har getts möjlighet till delaktighet och 
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inflytande. Vi upplevde att förskollärarna tyckte att det var roligt att få visa upp sina 

lärandemiljöer. Däremot, i två av fallen, var barnen utan förvarning inne på avdelningarna 

och här kunde vi känna att förskollärarna fokuserade på just barnen då de blev mycket 

intresserade av vad vi gjorde där. På så vis blev inte riktigt dessa observationer så som vi 

tänkt oss eftersom det var svårare att föra samtalet kring frågorna i anslutning till deras 

lärandemiljöer.  

Om barnen hade observerats tillsammans med miljön hade vi dock behövt kontakta 

vårdnadshavare för att få tillåtelse eftersom vi i sådana fall också hade observerat barnen. 

Trots att vi i efterhand kan tänka oss att det hade funnit fördelar med detta känner vi ändå 

att observationerna och därmed berättelserna från förskollärarna har varit givande och 

berikat vår empiri. Det var också enklare i termer av genomförbart. Så här finns det 

samtidigt för- och nackdelar som är viktigt att uppmärksamma och göra ett informerat val 

om när en studie av detta slag ska planeras.  

Avslutningsvis noterar vi fördelar med att observationen genomfördes före intervjun, 

eftersom detta skedde oplanerat vid ett av tillfällena. En fördel skulle kunna vara att 

förskollärarna hann bli varma i kläderna och att vi innan intervjun hann bekanta oss med 

varandra. En annan fördel med att låta förskollärarna visa upp avdelningen innan intervjun 

skulle kunna ha varit att även vi hann bekanta oss med lärandemiljön och därmed kanske få 

ännu större förståelse för det informanten berättar i intervjun – eftersom många exempel 

plockades från den aktuella lärandemiljön. Innan vi genomförde våra intervjuer och 

observationer hade vi inte haft en tanke på hur ordningen skulle kunna påverka resultatet. 

Däremot ser vi inte att trovärdigheten i resultatet skulle påverkas. Eftersom syftet med 

observationerna var att berika intervjuerna känns det även som att det vi har fått fram i 

empirin har stor tillförlitlighet då vi har kunnat koppla det som framkom under intervjuerna 

i observationerna. Dock insåg vi efterhand att observationerna bidrog med mest empiriskt 

material av vad gäller frågeställning två om förskollärarnas arbetssätt, och valde därför att 

enbart analysera det som framkommit ur observationerna i relation till förskollärarnas 

faktiska arbete (se fråga 2), även om förståelse och eventuella utmaningar (se fråga 1 och 

3) indirekt kunde beröras, så är valet gjort av framställningsmässiga skäl. 

3.6. Fördelning av arbetet 

Under hela arbete valde vi att arbeta i Google dokument, vilket medför att båda kunde vara 

med och skriva samtidigt, men också för att kunna delge varandra feedback och åsikter om 

vad som skrivits. Tillsammans diskuterade vi fram syftet och frågeställningarna, sedan 
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delade vi upp arbetet under bakgrundsdelen. Vi skapade en litteraturlista där vi lade in 

relevant litteratur och forskning för ämnet. Strukturen för bakgrunden utformades 

tillsammans. Däremot delade vi upp skrivande under de olika rubrikerna, dels för att slippa 

upprepning men också för att påskynda processen. Sedan diskuterades bakgrundens 

relevans mot syftet och frågeställningarna samt om det fanns en röd tråd genom texten.  

Vi valde att kontakta fem informanter, som vi sedan intervjuade tillsammans. Detta gjordes 

av den anledning att vi också genomförde observationer på plats och därmed fanns det fler 

ögon som kunde observera, eftersom en kan uppleva olika saker trots att vi studerade samma 

miljö. Transkriberingen av samtliga intervjuer delades upp, men resultatet från 

transkriberingarna bearbetades tillsammans för att kunna diskutera vad som framkom. 

Utifrån det jämförde vi resultatet med bakgrunden och kunde därmed se några skillnader 

och många likheter som sedan presenterades i analysen. Utifrån analysen diskuterade vi 

tillsammans vilka slutsatser som kunde dras, vi samarbetade sedan ihop en diskussionsdel 

för att sedan avsluta med våra egna tankar och åsikter. Nu vänder examensarbetet blicken 

mot studiens resultat. 

4. Resultat och analys 

Resultatet av intervjuerna och observationerna presenteras utifrån studiens tre 

forskningsfrågor. Under varje forskningsfråga finns det underrubriker som är framtagna 

utifrån teman som har kunnat urskiljas i analysarbetet av empirin. I resultatet för 

forskningsfråga ett och tre kommer enbart intervjuresultat att presenteras och under 

forskningsfråga två kommer även observationer att lyftas fram och berika resultatet. I slutet 

av varje forskningsfråga analyseras den insamlade empirin med hjälp av de perspektiv och 

begrepp som tagits upp i bakgrunden.  

Först kommer emellertid en kort presentation av informanterna och respektive avdelning 

för att öka förståelsen av det kommande resultat- och analysavsnittet.  

Enbäret: Här arbetar Eva som varit verksam i 20 år. Avdelningen var relativt nybyggd med 

mindre avdelningar. Mellan varje avdelning fanns en mötesplats för samtliga barn. Enbäret 

hade tre rum, varav ett användes som enbart vilorum.  

Fågelboet: Här arbetar Fia som varit verksam i ca 10 år. Avdelningen var angränsande till 

två mindre rum med god insyn till varje enskilt rum. Här fanns också ett ”torg” där barnen 

kunde mötas mellan avdelningarna.  
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Kotten: Här arbetar Kristian som har varit verksam i cirka 5 år. Där han arbetar har 

avdelningen två större rum och flera rum-i-rum miljöer som bjöd in till olika aktiviteter. 

Lingonet: Här arbetar Lotta som har varit verksam i ca 40 år. På denna avdelning fanns ett 

stort rum som låg i centrum med fyra mindre angränsande rum som bjöd in till olika typer 

av lärandemiljöer. 

Myran: Här arbetar Mika som har varit verksam i ca 30 år. Den här avdelningen hade två 

större rum med möjlighet till avskärmning. Det fanns också några mindre rum som var 

angränsande. 

4.1. Tolkningar av läroplansuppdraget när det gäller barns delaktighet och 

inflytande i utformningen av lärandemiljön 

Här nedanför kommer de intervjuade förskollärarnas berättelser presenteras utifrån deras 

tolkningar av vad barns delaktighet och inflytande handlar om, vad en fysisk lärandemiljö 

är och hur förskollärarna ser på arbetsrollerna i förskolan. 

4.1.1. Förskollärarnas definition av barns delaktighet och inflytande 

Alla intervjuerna inleddes med en fråga som rörde läroplanens uppdrag gällande barns 

delaktighet och inflytande i förskolan. Det som blev synligt i svaren var att samtliga 

förskollärarna lyfte fram barns möjlighet till inflytande och delaktighet som en viktig del i 

det pedagogiska arbetet. Barnen skulle få vara med att påverka både i innehåll av arbetssätt 

och i utformningen av miljön utifrån de intervjuade förskollärarnas tolkningar. I arbetet med 

barns delaktighet och inflytande ansågs det även att alla barns röster skulle få ta stor plats 

och därmed bli sedda och hörda vilket Eva antydde Min röst är viktig och har man inte 

orden så blir det ju viktigt för oss runt omkring att försöka läsa av, vad som menas med 

kroppsspråket - vad är det vissa personer försöker säga? Barnen i förskolan skulle också 

få ha rätt till sina egna tankar och åsikter enligt samtliga förskollärare.  

Något annat som var viktigt var att barnen i förskolan skulle ges möjlighet till att välja och 

bestämma vissa delar i förskolan för att de ska bli delaktiga och ha inflytande. Att barnen 

får vara med och bestämma och ta del i förskolans innehåll var en väsentlig del i 

läroplansuppdraget enligt samtliga förskollärare, vilket de menade i sin tur bidrar till att 

barnen inkluderas i verksamheten på det sätt som läroplanen avser. 

4.1.2. Förskollärarnas syn på vad fysiska lärandemiljöer är och vad de ska innefatta i förskolan 

Samtliga förskollärare var eniga om att den fysiska lärandemiljön ska grundas i barnens 

intressen och att den ska stimulera och utmana barnen till att utvecklas vidare. En annan 
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viktig del med fysiska lärandemiljöer är tryggheten och säkerheten. Förskolan ska inte vara 

en plats där barn ska kunna ta skada eller känna sig otrygga med varken personal, sina 

kamrater eller miljöerna som de vistas i. Lotta sammanfattade detta med hennes tankar kring 

vad som är viktigt gällande den fysiska lärandemiljön Säkerheten är viktig och sedan att 

barnen känner att de klarar av det. Det ska finnas en nivå på att man får göra svårare och 

svårare saker. Finns det stenar på gården så ska inte vi förskollärare lyfta upp barnen utan 

det ska kunna klättra och ta sig upp själv utan problem. Den fysiska lärandemiljön ska enligt 

en annan förskollärare vara en mötesplats för barnen där de kan mötas för att sedan finna en 

gemenskap att kunna utforska och upptäcka tillsammans. Fia berättade Alla miljöer på 

förskolan bygger egentligen på barnens intresse, och att det är ställen där flera kan mötas, 

vi har ingen miljö som säger att här ska man sitta själv eller här får det bara vara ett barn. 

Att den fysiska lärandemiljön ska vara på barnens nivå och lättillgänglig var också en 

väsentlig del som togs upp i frågan om den fysiska lärandemiljön på förskolan. Detta 

återkommer vi till och fördjupar i delen om hur förskollärarna arbetar med barns inflytande 

och delaktighet i utformningen av den fysiska lärandemiljön (se fråga 2). 

4.1.3. Förskollärarnas syn på ansvarsfördelningen utifrån läroplanens nya revideringar 

I arbetet med barns delaktighet och inflytande kunde förskollärarna se positiva fördelar med 

att den nya läroplanen för förskolan numer har tydliga skrivningar om vilket ansvar varje 

yrkesroll har. Flera av dem menade att det blir lättare att ha en tydlig struktur på arbetet som 

skall genomföras samt att det inte blir några oklarheter kring vilket ansvar förskollärarna 

respektive barnskötarna har. Lotta sa såhär om de olika yrkesrollerna Det är skillnad att 

jobba i ett arbetslag där man är ensam förskollärare, jämfört med ett arbetslag där vi är 

tre förskollärare, eftersom man pratar på olika sätt. Detta grundades i att förskollärarna har 

en större grund att stå på i och med den utbildning de besitter menade flera av förskollärarna 

som intervjuades samt att förskollärarna har utbildat sig i att se individerna i barngruppen 

medan barnskötarna oftare utgår från barngruppen i det pedagogiska arbetet. Det fanns 

däremot en nackdel med uppdelningen av ansvaret enligt flertalet förskollärare, vilket 

berörde bland annat tid för planering och utvärdering, men det är något som kommer att 

behandlas under den sista forskningsfrågan. 

4.2. Analys 

I resultatet framkom det att de intervjuade förskollärarna tyckte att barns delaktighet och 

inflytande var en viktig och betydande del i förskolans innehåll vilket är i linje med 

läroplanens skrivningar. I läroplanen står det att det är barnen och deras perspektiv som ska 
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vara i centrum och att förskollärarna därefter ska utveckla ett innehåll som utmynnar i att 

barnen blir delaktiga och ges inflytande samt att barnen i detta arbete skall bli medvetna om 

sina rättigheter (Barnkonventionen, 2009; Skolverket, 2018). Förskollärarna som deltog i 

intervjuerna var också överens om att alla barn i förskolan ska ges optimala förutsättningar 

för att kunna göra sin röst hörd och därmed ha inflytande i förskolan. Det som däremot inte 

fick glömmas var att också se det som barnen försöker ge uttryck för, för att verkligen alla 

individer i barngruppen ska få komma till tals. Engdahl (2009) menade att just inflytande 

handlade om att barnen kunde vara med och påverka vilket då går hand i hand med det 

förskollärarna gav uttryck för i intervjuerna. Delaktighet handlade enligt Engdahl snarare 

om att pedagogerna skulle kunna släppa på kontrollen och därmed skapa utrymme för barns 

delaktighet i förskolan. Detta kan kopplas till det förskollärarna i undersökningen menade 

om att barnen skulle kunna få vara med och välja vissa delar och bestämma kring vissa bitar 

i förskolans innehåll och utformning. Att låta barnen få inflytande och vara delaktiga i 

arbetet resulterade också i att barnen blev inkluderade i verksamheten menade flertalet 

intervjuade förskollärare. Engdahl och Ärlemalm - Hagsér (2015) syftade i likhet på att 

barnen kunde bli inkluderade genom exempelvis lek, lärande, omsorg och fostran vilket då 

går i hand med att läroplanen trycker på att förskolan ska vara inkluderande, vilket i sin tur 

också leder till att barnen i förskolan kan ingå i en gemenskap (Johannesen & Sandvik, 

2009; Skolverket, 2018).  

Bjervås (2003) lyfter att den fysiska lärandemiljön i förskolan ska skapa förutsättningar för 

att barn ska kunna använda sina kompetenser och ständigt utveckla sina kunskaper och 

därmed lära sig. Alla förskollärare som intervjuades hade samma tankar om att den fysiska 

lärandemiljön ska tillåta barnen att utmanas och utvecklas, samt att den ska byggas på vad 

barnen intresserar sig av. Majoriteten av förskollärarna lade en särskild vikt på att förskolan 

och dess lärandemiljöer ska vara en säker och trygg plats där ingen ska komma till skada 

eller exkluderas. Detta i likhet med Skollagen (SFS 2010:800) som syftar på att förskolan 

ska vara en tillåtande och uppmuntrande arena där varje barn ska våga uttrycka sig. En 

förskollärare förklarade det som att samtliga miljöer ska vara en mötesplats och att det inte 

ska finnas någon miljö där barnet motvilligt befinner sig i ensamhet. 

Det blir tydligt att förskollärarna i vår studie tycker att läroplanens förtydliganden, vad 

gäller yrkeskategori och ansvarsområde i förskolan, är ett positivt bidrag till det 

pedagogiska arbetet – bland annat för utformandet av struktur och den klarhet i vem som 

ska ansvara för vad. Det framkom däremot att det fanns en viss skillnad i hur förskollärare 

respektive barnskötare pratar och ser på barnen i förskolan. Barnsynen kan kopplas till 
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Hjelmérs (2019a) skrivningar om det individuella barnet. Hjelmér menade att förskollärarna 

ska utgå ifrån det individuella barnet men samtidigt ta hänsyn till hela gruppen i det 

pedagogiska arbetet. Därför blir det viktigt att förskolans miljö är föränderlig och flexibel 

för att den ska kunna anpassas till varje individ och dess behov samt att barnen ska kunna 

vara med och forma både lärandemiljön på förskolan och innehållet i undervisningen 

(Björklid, 2005; Skolverket, 2018). 

4.3. Förskollärarnas arbete för att barnens intressen ska komma med i den fysiska 

lärandemiljön på avdelningarna och hur dessa miljöer ser ut  

Det här avsnittet kommer att handla om förskollärarnas förhållningssätt i relation till arbetet 

med barns inflytande och delaktighet i lärandemiljön. Avsnittet kommer också beröra vilka 

metoder förskollärarna använder sig av samt på vilket sätt barnen inkluderas i utformningen 

av avdelningarnas lärandemiljöer. I denna del kommer både intervjuer och observationer att 

behandlas och observationerna bidrar med en bild av hur lokalerna är utformade samt ger 

perspektiv och djup till intervjumaterialet.  

4.3.1. Förskollärarnas förhållningssätt 

För att kunna arbeta med barns delaktighet och inflytande menar majoriteten av de 

intervjuade förskollärarna att en rannsakan av sin egen barnsyn krävs. Det handlar om vilka 

glasögon en väljer att ta på sig under arbetet med den fysiska lärandemiljön. Detta kom på 

tal under frågan om barns perspektiv respektive barnperspektiv, där samtliga förskollärare 

var eniga om att barns perspektiv handlade i stora drag om hur barn upplever och ser sin 

omvärld medan barnperspektiv handlade om hur den vuxne tolkade och förstod det barnen 

upplevde. Eva förtydligade Jag tänker såhär, att om vi ex möblerar om, vill vi ha ett 

barnperspektiv, men för att leva oss in i ett barns perspektiv går vi ned på knä vid 

dörröppningen och så tänker vi, vad ser vi? Hur upplever barnen den här miljön? Och 

utefter det möblerar man om. Under rundvandringen på Evas avdelning så visade det sig att 

miljön var uppbyggd utifrån rum i rummen och hade flera olika lekhörnor i ett och samma 

rum. Det fanns ett naturhörn, myshörn och en hemvrå där materialet var tillgängligt för 

barnen att själva ta för sig från i olika skåp och hyllor. Eva berättade under observationen 

att det var arbetslaget som bestämt vad som skulle finnas framme i lådorna och vad som 

skulle plockas undan. 

Två andra förskollärare förklarade att trots att det är barnens intresse som lärandemiljöerna 

bygger på så är det förskollärarna som bestämmer ramarna till vad som ska finnas på 

avdelningarna. Utöver barnsynen var det enligt samtliga förskollärare betydelsefullt för det 
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pedagogiska arbetet att vara uppmärksam på vad barnen förmedlar samt vara lyhörda för att 

kunna se barnens intresseområden. Fia berättade Märker vi att barnen intresserar sig för 

höga hus så kan vi erbjuda dem saker i den kategorin, till exempel mer klossar, piprensare 

eller andra material för att kunna bygga just höga torn eller hus. Under observationen med 

Fia så visades avdelningens bygg upp, där Fia förklarade att intresset just nu ligger i 

byggandet och att arbetslaget då bestämde sig för att lägga fokus på material och bredda 

utformningen kring den lärandemiljön. 

4.3.2. Förskollärarnas arbetssätt och metoder 

För att kunna synliggöra det barnen intresserar sig för var dokumentation ett viktigt verktyg 

för samtliga förskollärare som vi samtalade med. Genom att dokumentera både sig själva 

och barnen blev det enklare att se mönster i vad de intresserade sig för. Eva berättade hur 

de arbetade med att dokumentera deras samlingar Det är viktigt att gå tillbaka och titta, hur 

blev det där som? Lyssnade jag eller körde jag bara på? Så dokumentationen är jätteviktig 

för att fånga upp barnens intressen, men också för att se hur väljer jag att lyssna till barnen 

och får de vara delaktiga i det som händer. Samtal mellan barn och pedagoger, det vill säga 

barnintervjuer, benämns också som en metod av en av förskollärarna. Kristian förklarade 

På vår förskola använder vi ofta barnintervjuer för att verkligen kunna fånga upp och hinna 

lyssna till alla. Flertalet förskollärare beskrev även hur de brukar välja att dela in barnen i 

mindre grupper under till exempel samlingar, för att ge de barnen som inte vågar säga så 

mycket i stor barngrupp en chans att bli hörda. 

Två av avdelningarna som besöktes använde sig av aktivitetstavlor för att låta barnen själva 

få bestämma vad de ville göra under inne-leken. På avdelningen Lingonet där Lotta arbetade 

utnyttjades aktivitetstavlan flitigt. Det fanns olika rum för olika aktiviteter, där ett av 

rummet var det centrala och i anslutning till detta fanns det andra rum som erbjöd kojbygge, 

disco, rita och pärla, bygga med lego samt ett rym för pyssel och målning. Lotta berättade 

under observationen att arbetslaget just nu känner sig nöjda med materialet, men att det kan 

behövas tänkas om ifall barngruppen ändras. 

Mika var en av förskollärarna som hade en önske-låda på avdelningen Myran för att 

samtliga barn ska få berättade vad de tycker saknas där. Under observationen visade Mika 

upp denna låda som barnen själva hade pyntat. I önskelådan stoppade barnen egna lappar 

med önskningar genom ett mindre hål som arbetslaget sedan vid tillfälle gick igenom. Till 

deras förvåning var alla önskningar rimliga och genomförbara, vilket resulterade i att barnen 

till en stor del kunde vara delaktiga. Mika berättade om en av önskningarna ett barn hade, 

På en lapp var det ett barn som hade önskat att det fanns en elefant på dagis och då frågade 



 

 

 

25 

jag, men hur tänkte du nu? Var på barnet sade, men tänk vad roligt om man hade en elefant 

här och då sa vi men vi måste ju ta hit en leksakselefant, så en morgon stod en leksakselefant 

i en koja. Barnet skrattade och sa ”tänk nu har vi en elefant här på dagis!” så hon var 

ganska tacksam. Under samma rundtur på avdelningen Myran så visades även ett sista 

verktyg upp som användes som utvärdering med barnen. Arbetslaget hade använt sig av 

olika typer av smilisar som symboliserar glada och ledsna ansiktsuttryck. Sedan fanns det 

knappar som barnen kunde lägga ut på dessa smilisar för att berätta hur de kände kring till 

exempel något material eller aktivitet på förskolan. Detta menade Mika på var ett positivt 

tillvägagångssätt för att kunna ta reda på barnens åsikter och tankar kring miljön och vad 

som skulle kunna förändras.   

Under besöket på avdelningen Fågelboet så visade Fia först sin egen avdelning och sedan 

runt på de andra avdelningarna på förskolan, där hon berättade om hur hela huset har tänkt 

på en stegring mellan avdelningarna i arbetet med lärandemiljön. Fia förklarade under 

rundvandringen Här på avdelningen med små barn så är det mer avskalat, mer material på 

golvnivå och fokus på grovmotoriken. När vi kommer till avdelningen med mellanbarnen 

kommer ni se att mycket av materialet har kommit upp från golven och det utmanar barnens 

finmotorik. Till sist på de äldsta barnens avdelningar blev det synligt under observationen 

att svårighetsgraden höjts i finmotoriken för att kunna utmana barnen ytterligare samt att 

miljöerna symboliserade mer rum i rummen.  

4.4. Analys 

Av de intervjuade förskollärarna var det majoriteten som menade att det var viktigt att vara 

medveten om sin barnsyn för att barnen skulle kunna påverka och känna att deras röst blir 

hörd. Att tolka utifrån ett barnperspektiv i det pedagogiska arbetet betyder att det barnen 

har gett uttryck för har värderats utifrån vuxnas syn på barnens omvärld (Sylva, 2011). En 

av förskollärarna tryckte särskilt på vikten av att se saker ur ett barns perspektiv specifikt i 

utformandet av miljön, för att se på vilket sätt barnen upplever den fysiska lärandemiljön 

på förskolan. Under observationerna på denna avdelning framgick det tydligt att material 

och möblemang var lågt ner och tillgängliga för alla barn. Här blev det tydligt att barns 

perspektiv kom i förgrunden, eftersom förskollärarna hade gått ner på barnens nivå och 

byggt miljön utifrån deras syn.  

I intervjuerna var förskollärarnas förhållningssätt en viktig aspekt i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande i den fysiska lärandemiljön. Skolverket (2018) slår fast att 

förskollärarna ska vara medvetna om vilket sätt de väljer att ta tillvara på barns tankar och 
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åsikter. Skollagen (SFS 2010:800) anger att förskolan ska vara en arena som uppmuntrar 

och tillåter barn att uttrycka sina åsikter. I linje med detta menar en del av förskollärarna att 

det är viktigt att visa intresse för det barnen berättar samt att om barnen ska ges möjlighet 

till att vara delaktiga krävs det att pedagogerna försöker förstå det barnen ger uttryck för. 

Utifrån det Mårdsjö Olsson (2011) skrev om Utvecklingspedagogiken så kan den första 

strategin (1) erinras om här (se 9-10 i rapporten), som handlade om att ta reda på hur barn 

utifrån sina erfarenheter föreställer sig och tänker kring sin omvärld. Författaren tryckte 

särskilt på vikten av att vara lyhörd och lyssna till barnens alla frågor och funderingar.  

Det som var återkommande i intervjuerna kring förskollärarnas arbetssätt och strategier var 

dokumentation som verktyg för att synliggöra det barnen gav uttryck för. McKenna (2005) 

förde fram digitala verktyg för att ta tillvara på barns upplevelser och kunna förstå deras 

utveckling. Ett flertal av förskollärarna beskrev även i intervjuerna hur det blev enklare att 

identifiera det barnen verkligen intresserade sig för på avdelningen och i deras aktiviteter 

med hjälp av olika slags dokumentation. I enlighet med det Hjelmér (2019a) skrev om två 

olika arbetssätt framkom det att förskollärarna har använt sig av SEMLA metoden, det vill 

säga att de använder sig av barnens nyfikenhet och frågor men också av deras egen 

dokumentation. Under observationerna blev det tydligt att majoriteten av avdelningarna 

hade en utgångspunkt i det barnen hade visat som intressant och lustfyllt genom 

användningen av exempelvis aktivitetstavlor.  

En förskollärare pratade om barnintervjuer och hur ett samtal med barnen i mindre grupper 

kan underlätta deras förståelse av det barnet berättar, men också för att det ger en chans till 

att hinna lyssna till alla barn. Detta går att jämföras med Mosaik-metoden som Hjelmér 

(2019a) beskrev, där barn ska ses som den mest kompetenta i de frågor som rör den enskilde 

individen och därför ska barnen tillåtas att få uttrycka sina tankar, åsikter och synpunkter 

på ett varierat och fritt sätt. Det tar även Barnkonventionen (2009) fasta på. Slutligen skrev 

Hjelmér (2019a) att detta bildar en helhet med dokumentationer, framtaget som en mosaik-

tavla.  

Utvärdering nämnde flera av förskollärarna som en viktig aspekt i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande. Några av förskollärarna tog också upp om de väljer att 

uppmärksamma det barnen tycker och tänker om det som händer på avdelningen. I en artikel 

skriven av Emilson (2007) belystes förskollärares attityder gentemot barnens tankar och 

idéer. Dessa attityder kan i sin tur påverka vilken typ av inflytande barnen får i 

verksamheten. En annan förskollärare menade på att om barn ska kunna påverka, måste 

arbetslaget få veta vad barnen tyckte var dåligt eller bra med materialet, aktiviteterna eller 
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miljöerna som fanns på avdelningen. Under observationen med förskolläraren visades 

”tycka-till” lådan med smilisar som symboliserade bra respektive dåligt. Denna avdelning 

använde sig också av en “önskelåda” där barnen kunde önska vissa delar i innehållet på 

förskolan. På detta sätt fick barnen vara med och bestämma samt utvärdera tillsammans 

med förskollärarna. Detta trycker Skolverket (2018) i sin tur på som en viktig del i arbetet 

med barns inflytande och delaktighet i relation till lärandemiljön.  

En av förskolorna särskilde sig eftersom de hade ett annorlunda tänk kring hur miljöerna på 

förskolan skulle kunna utmana barnen. Under observationerna kunde stegringar av 

svårighetsgrad i lärandemiljön urskiljas mellan de olika avdelningarna, vilket är något ingen 

av de övriga förskolorna uppvisade. Att barnen hela tiden ska bli utmanade och därmed 

stimuleras och utvecklas vidare är både något som återfinns i läroplanen för förskolan men 

också i Skollagen (SFS 2010:800; Skolverket, 2018). 

4.5. Identifierade utmaningar och svårigheter i arbetet med barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande 

Under intervjun diskuterades eventuella problem, utmaningar och/eller svårigheter som 

kunde uppstå i arbetet med barns inflytande och delaktighet. Här nedan presenteras ett antal 

olika faktorer som behandlingen av intervjumaterialet gett. Faktorerna är viktiga och 

avgörande för förskollärarnas arbete och i vissa fall hade också och inte sällan indirekt 

påverkan på barnen. Även detta avsnitt avslutas med en analysdel. 

4.5.1. Ramfaktorers påverkan 

Under alla intervjuer blev det tydligt att det fanns ett visst missnöje över de bristande 

resurserna som bidrar till att arbetet med barns delaktighet och inflytande påverkas och i 

många fall begränsas. En av de faktorer som samtliga av de intervjuade förskollärarna 

poängterade som en stor bristvara i arbetet var tidsfaktorn. Ibland fanns det varken tid till 

att planera för det pedagogiska arbetet eller tid för att hinna utvärdera det genomförda 

arbetet. Mika förklarade detta Det som blir problematiskt för mig just nu är planeringstiden, 

att det inte finns mer tid till det. Det är bra att det skrivs mer tydligt om vem som har 

ansvaret, men då tycker jag det ska finnas förutsättningar för det också.  

En av de andra förskollärarna, Eva, berättade ytterligare om hur tidsbristen påverkar det 

pedagogiska arbetet i förskolan Det är något som jag tycker faller mellan stolarna, just det 

där med att gå igenom dokumentation, förbereda, tänka till och koppla det också. Materialet 

som vi vill erbjuda här behöver någon teoretisk koppling, att vi behöver tänka till varför vi 

gör just detta och det tänker jag gäller den fysiska miljön, materialet och alla sådana saker.  
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Samtliga förskollärare som intervjuades lyfte också personalbrist som en påverkansfaktor. 

Om det är brist på personal finns det andra saker som prioriteras, exempelvis rutinsituationer 

snarare än att lägga fokus på att hinna uppmärksamma och fånga upp det alla barn 

intresserar sig för. Kristian berättade följande i relation till ansvarsfördelningen i det 

pedagogiska arbetet Sedan kan jag tänka att en negativ sak skulle kunna vara att om man 

har bristande arbetskollegor och/eller för lite förskollärare på arbetsplatsen kan det 

resultera i att man går in i vägg, eftersom det blir en stor arbetsbelastning för 

förskollärarna i och med ansvaret.  

En ytterligare central ramfaktor var ekonomin enligt flera av de intervjuade förskollärarna. 

Ekonomin satte stopp för att kunna införskaffa mer och nytt material vilket resulterade i att 

tillgängligheten av material blev bristande för att ständigt kunna förändra och utveckla 

miljöerna. Kristian berättade Jag menar allt går ju att göra men svårigheten ligger i 

tillgången till bra material så att arbetet blir realistiskt och miljön kan fortgå och 

vidareutvecklas. De intervjuade förskollärarna var trots allt tydliga med att ambitionen finns 

trots att resurserna var bristande. 

4.5.2. Förskollärarnas identifierade svårigheter med lärandemiljön och dess uppbyggnad 

Som ovan nämnt var bristen på material en stor bidragande del i arbetet med lärandemiljön 

i förskolan. Fia berättade Vi har dåligt med material och ibland kan det uppstå konflikter 

mellan avdelningarna, litegrann det här med “störst går först” och att en annan avdelning 

tar för sig av det material vi kanske beställt och liknande situationer, vilket i sin tur kan 

påverka klimatet här på förskolan. I intervjuerna kunde det ändå utläsas att det fanns en 

strävan mot att hela tiden utveckla miljöerna efter det barnen visade intresse för trots att det 

var svårt många gånger. Mika berättade att Vi sa det, man sitter och tittar i förskoletidningar 

och sidor på internet och det ser ut som alla förskolor har så himla stor budget, och 

nybyggda förskolor, med så himla nytt material och så kämpar vi på här med vårt gamla 

som hängt med i många, många år - men vi kämpar på. En annan svårighet med 

utformningen av lärandemiljön var också att det är en konstant pågående process för att 

kunna förändra och utveckla, vilket också är tidskrävande enligt en av förskollärarna och en 

anledning till att det många gånger inte är något som kan ske särskilt snabbt. 

Barnsynen kan också spela stor roll i hur arbetet med miljöerna fortgår. Finns det olika 

barnsyner och olika perspektiv i arbetslaget kan det vara svårt att få till en miljö som 

arbetslaget står för. Eva berättade Den här soffan tycker jag som pedagog är skön att sitta 

i, och den vill jag ha här, då tänker man såhär, ah fast det är ju inget barn som sitter där? 
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Hur kan vi tänka då? Så det är ju klart, det är en jätteutmaning, för då har man ju jobbat 

med ett perspektiv som inte riktigt ska finnas i förskolan.  

4.5.3. Identifierade utmaningar i lärandemiljön som påverkar barnen 

Det fanns också ett antal utmaningar i arbetet, både i relation till miljön men också 

delaktighet och inflytande, som påverkade och hämmade barnen i vissa fall. Flertalet 

förskollärare poängterade att det många gånger kan vara svårt att genomföra exakt allt 

barnen önskade, då det kanske inte finns resurser för det. Sedan berättade Mika Ibland när 

vi frågar barn om vad dom gör, så leker de något från ett tv-spel och då är det svårt att få 

fram specifika intressen som kan underlätta utformningen av avdelningen. Barn är idag mer 

på förskolan, och hemma är det mer tv-spel och det digitala som gäller, vilket kan vara 

svårt att förverkliga i förskolan. Något som vissa av de intervjuade förskollärarna såg som 

en ytterligare utmaning var att arbeta med delaktighet och inflytande med de allra minsta 

barnen eftersom de ännu inte har utvecklat det talade språket. Mika berättade om deras 

bildstöd i relation till de äldre barnen på avdelning Ett tag gick det mycket papper, då hade 

vi pratat om stopptecknet, så då förklarade vi för barnen att nu måste vi spara lite så de 

lådorna sätter vi stoppmärken på vilket betyder att där får man inte ta utan fröken vilket 

våra 4-5 åringar fattar, men skulle vi ha yngre barn skulle det ej fungera att ha en sådan 

sak i lärandemiljön.  

Att lärandemiljön hela tiden ska väcka lust, utmana och stimulera till vidare utveckling var 

något som samtliga förskollärare som intervjuades poängterade. En utmaning i arbetet var 

däremot att hela tiden anpassa lärandemiljön utefter barnens intressen och deras 

lärandeförmåga så att det inte hämmar barnets känsla av att lyckas.  

4.6. Analys 

Under intervjuerna framkom det tydligt bland samtliga förskollärare att tid för planering 

och frånvaro av personal var två stora aspekter som försvårade det pedagogiska arbetet 

utifrån vad som önskades. En stor del av förskollärarna beskrev problematiken som svår 

eftersom det inte finns tillräckligt med planeringstid. Lärarförbundet (2014) skriver om 

betydelsen av att kunna få tid och utrymme till pedagogisk utvecklingstid som förskollärare 

och menar på att om en förskollärare ska kunna arbeta ändamålsmässigt krävs det att det 

finns planeringstid både individuellt och tillsammans med andra förskollärare. En annan 

aspekt enligt Lärarförbundet (2018) är tryggheten i barngruppen och hur planeringstiden 

bortprioriteras då många i arbetslaget är frånvarande eftersom fokus ändras och istället 

riktas mot att trygga barngruppen. Ekonomin var också enligt samtliga förskollärare en 
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bidragande faktor till att tillgängligheten av materialet på förskolorna var begränsat. Detta 

relaterat till Lundgren (1986) beskrev om vilka ramfaktorer som kan begränsa och sätta 

ramarna för arbetet i förskolan. Dessa ramar innefattade det fysiska, organisatoriska och 

personella vilket ofta befann sig utanför förskollärarnas kontroll.  

En av förskollärarna berättar att det är en väsentlig del i det pedagogiska arbetet att kunna 

ha en teoretisk koppling till det som planeras och tas fram i verksamheten. Förskolläraren 

menar på att om förutsättningarna för planering saknas, blir det svårare att koppla materialet 

till teorin vilket leder till att syftet försvinner. Detta kan kopplas till läroplanens riktlinjer 

som å ena sidan menar att det är förskollärarna som ska leda och ansvara för det målstyrda 

arbetet i förskolans lärandemiljöer så att varje barn erbjuds ett pedagogiskt innehåll som 

väcker deras lust att lära (Skolverket, 2018). Å andra sidan menar majoriteten av 

förskollärarna i intervjuerna att ambitionen finns för att kunna förbättra och utveckla 

verksamheten, men att det är resurserna i slutändan som blir bristande.  

I arbetet med barns delaktighet och inflytande identifierade de intervjuade förskollärarna 

möjligheten att kunna lyssna till alla barn, som en utmaning och ett hinder. Likaså 

identifierades tillvaratagandet av varje barns intresse som en utmaning, trots att 

individanpassningen ska gynna hela barngruppen i förskolan. Att kunna ta tillvara på 

barnens intressen och återskapa det i lärandemiljön var också något som Arnér (2009) skrev 

som en svårighet. Arnér syftade på att svårigheten däremot låg i att kunna förena olika 

perspektiv med sitt eget.  

Som tidigare nämnt är det förskollärarna och arbetslaget som utgör ramen för vad som är 

rimligt i lärandemiljön och att det påverkar barnens möjlighet till inflytande och delaktighet 

i förskolan (Bjervås, 2003). Detta var något som några av de intervjuade såg som en 

svårighet eftersom förskolan trots allt ska ta tillvara på det barnen visar intresse för, men att 

det inte är så lätt alla gånger eftersom det finns flera aspekter som kan försvåra arbetet, 

bland annat ramfaktorerna och förskollärarnas olika förhållningssätt. 

Den andra aspekten som några av förskollärarna lyfte som en utmaning var att arbeta för att 

de allra minsta barnen ska få möjlighet till inflytande och delaktighet, eftersom de ännu inte 

har det verbala språket. Några av förskollärarna menade på att de kunde samtala på ett annat 

sätt med de äldre barnen men också att materialet var lättare att anpassa. De kunde också se 

en fördel med användningen av bildstöd i lärandemiljön med de äldre barnen eftersom de 

hunnit längre i sin utveckling och därmed kan förstå bildstöd. Att de som arbetar i förskolan 

har olika syn på barns kunskapsbildning och lärande kan enligt Emilson (2007) och Mårdsjö 

Olsson (2011) bidra till att barn och deras möjlighet till påverkan utifrån intresse, dialog 
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och initiativ kan variera. Men för att kunna lyssna till alla barn var det en av förskollärarna 

som intervjuades som poängterade att tolkningen av kroppsspråket var viktigt i arbetet med 

de allra minsta barnen i förskolan. Vilket kan kopplas till strategi (2) i 

Utvecklingspedagogiken (Mårdsjö Olsson, 2011) som beskrevs i litteraturbakgrunden (se 

sida 9-10 i rapporten), eftersom strategin bygger på att mötet och relationen mellan barn 

och vuxna är betydelsefull för en ömsesidig kontakt i förskolan. 

I resultatet framkom det att förskollärarna ska ha ett förhållningssätt som bygger på att deras 

lyhördhet skapar utrymme för barns delaktighet och inflytande i förskolan. För att fånga 

upp barnens intressen fanns det ett antal olika verktyg som kunde vara till hjälp, bland annat 

dokumentation, barnintervjuer och utvärderingsverktyg. Resultatet visade också på att 

ramfaktorer orsakade en del problematik kring arbetet med barns delaktighet och inflytande 

i relation till utformningen av lärandemiljön, bland annat ramfaktorer som ekonomi, 

tidsbrist och personalbrist. 

5. Slutsatser 

Denna del i studien kommer inledningsvis att presentera de slutsatser som har tagits utifrån 

resultatet och analysen. Slutsatserna presenteras under rubriker som bygger på studiens tre 

forskningsfrågor, till sist lyfts slutsatserna mot studiens syfte.  

5.1. Läroplansuppdraget 

De slutsatser som vi kan dra utifrån studiens första forskningsfråga är att samtliga 

förskollärare som intervjuades hade liknande syn på läroplansuppdraget gällande barns 

inflytande och delaktighet i förhållande till utformandet av lärandemiljön, trots att de hade 

hunnit olika långt i implementeringen av den reviderade läroplanen. Främst handlade det 

om att lärandemiljön ska grundas på barnens intresse genom att samtliga barn ska få deras 

röster hörda och lyssnade till. En annan slutsats utifrån första forskningsfrågan är att det är 

förskollärarna i arbetslaget som ansvarar för att varje individ utmanas och stimuleras genom 

det pedagogiska innehållet på avdelningen, och de intervjuade förskollärarna tryckte särskilt 

på att förskolan ska vara en mötesplats som känns trygg och säker där varje barn ska få 

chans att våga uttrycka sig. På så sätt kan fysiska lärandemiljöer på förskolor ses som den 

”tredje pedagogen” (Linder, 2016).  

5.2. Förskollärarnas arbetssätt och strategier 

Forskningsfråga två berörde hur förskollärarna arbetar för att barnens intressen ska ligga till 

grund i utformningen av lärandemiljön. En slutsats som kan dras är att det finns många 
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användbara verktyg och metoder för att fånga upp barns intresseområden. Flera av de 

arbetssätt och metoder som blev synliga i resultatet var bland annat dokumentation, 

barnintervjuer och att arbeta i mindre barngrupper för att kunna synliggöra och fånga upp 

barnens intressen, som mer eller mindre direkt kunde kopplas till utvecklingspedagogiska 

eller andra modeller/strategier i forskningslitteraturen. Exempel på metoder och arbetssätt i 

arbetet med utformningen av lärandemiljön var, utvärdering tillsammans med barnen och 

till exempel aktivitetstavlor eller önskelåda. Under en av observationerna gick det att 

urskilja metoder som visade på en stegring i svårighetsgrad mellan avdelningarnas 

lärandemiljöer för att ständigt kunna utmana barnen vidare och skapa progression. En 

ytterligare slutsats är att förskollärarnas förhållningssätt spelade stor roll för att kunna 

identifiera det barnen visade intresse för och kunna ta med det i innehåll och i lärandemiljön. 

I förhållningssättet lyftes relationsskapande förmågor som att vara lyhörd, närvarande och 

visa ett eget intresse för det barnen gav uttryck för som viktigt för att kunna uppmärksamma 

aktuella intresseområden hos barnen i barngruppen. Förskollärarna som intervjuades tryckte 

också på vikten av att vara medveten kring sin egen barnsyn för att kunna skapa utrymme 

för barns delaktighet och inflytande. Den rådande barnsynen i ett arbetslag kunde påverka 

och medföra en problematik i utformandet av lärandemiljön. Förskollärarna som 

intervjuades menade att om det fanns olika barnsyn i arbetslaget kan det bli problematiskt 

att utforma en lärandemiljö som bygger på barnens intressen. Dessa slutsatser har tydliga 

kopplingar till Utvecklingspedagogikens två strategier och barns perspektiv respektive 

barnperspektiv, som i det stora hela handlade om hur barn föreställer sig och tänker kring 

sin egen omvärld samt om hur förskollärarna kan arbeta med att få barnen att reflektera över 

sin egen utveckling (Arnér, 2009; Mårdsjö Olsson, 2011). 

5.3. Svårigheter och problem 

Den sista forskningsfrågan berörde förskollärarnas identifierade problem och svårigheter i 

utformandet av lärandemiljön i relation till barns delaktighet och inflytande. Utifrån 

resultatet och analysen kan en slutsats dras om att ramfaktorerna påverkade och i många fall 

begränsade arbetet. Tid för planering och utvärdering var en bristvara för många vilket 

många gånger resulterade i att det pedagogiska arbetet inte kunde fortgå. En annan 

ramfaktor som visade sig påverka förskollärarnas arbete var personalbristen eftersom det i 

slutänden resulterade i att planeringstid faller mellan stolarna, då förskollärarna som 

intervjuats hellre prioriterade tryggheten i barngruppen. Den sista ramfaktorn som visade 

sig påverka förskollärarnas arbete med utformningen av den fysiska lärandemiljön var 

ekonomin och därmed avdelningens tillgång på exempelvis material. Förskollärarna som 
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intervjuades menade att ambitionen fanns att vilja förändra och utveckla lärandemiljön men 

på grund av bristande resurser var det många gånger svårt att fullfölja. Bristande resurser 

var även något som förskollärarna berättade om under observationerna på avdelningarna. 

Förskollärarnas visioner uppmärksammades genom att det fanns en stor önskan och vilja 

om att hela tiden utveckla lärandemiljön till det bättre. 

5.4. Till sist 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar för att alla barn 

får inflytande och delaktighet i förhållande till utformningen av lärandemiljön samt vilka 

potentiella hinder som kan identifieras i arbetet. Sammantaget anser vi att studiens syfte har 

uppnåtts eftersom det i analysen har framkommit olika slags arbetssätt, förhållningssätt och 

metoder som kan vara fördelaktiga i arbetet med barns delaktighet och inflytande i relation 

till utformningen av miljön. Studien har också synliggjort ett antal problematiska hinder 

som kan försvåra arbetet med alla barns möjlighet till inflytande och delaktighet i 

förhållande till utformningen av den fysiska lärandemiljön. Kunskap om dessa hinder kan 

leda till ökad beredskap och förståelse för hur arbetet bör bedrivas och vilka ramfaktorer 

som krävs och bör tillhandahållas för ett arbetet i linje med exempelvis läroplanens 

intentioner.  

6. Diskussion och egna reflektioner om resultatet 

Slutligen presenteras våra egna reflektioner och diskussioner utifrån studiens resultat. I 

denna del lyfter vi fram några aspekter som blev synliga och som vi vill lyfta ytterligare. 

Underrubrikerna är framtagna utifrån tre ämnesområden som framkom i slutsatserna och 

som vi tycker är särskilt viktiga att reflektera över.  

6.1. Förskollärarnas roll utifrån läroplanens nya revideringar 

Vi instämmer med de intervjuade förskollärarnas tankar om att det är barnens intressen som 

ska vara en viktig byggsten i utformningen av lärandemiljön, då det återfinns i Skollagen 

och förskolans läroplan (SFS 2010:800; Skolverket, 2018) som lyfter att barnen ska vara 

bidragande i det pedagogiska arbetet på förskolan. I och med de nya revideringar som finns 

i läroplanen anser vi att förskollärarnas roll i det pedagogiska arbetet har utmärkt sig allt 

mer med tanke på ansvarsfördelningen. Det står numera att det är förskollärarna som ska 

ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras av det pedagogisk innehållet samt att 

miljöerna ska inspirerar till vidareutveckling (Skolverket, 2018). Å ena sidan tänker vi att 

på en förskoleavdelning finns det ett arbetslag som består av både förskollärare och 
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barnskötare, och det ska enbart inte vara den enskilde förskollärarens ansvar att den fysiska 

lärandemiljön ska vara inkluderande och utmanande. Vi bortser inte från vikten av 

ansvarsområden utan vi menar att det minst sagt är väsentligt att kunna hjälpas åt med 

uppdraget oavsett vilken yrkesroll en har. Det ska finnas möjligheter till samverkan bland 

förskolans personal men också en gemensam tid för reflektion och utformning av idéer. Å 

andra sidan kan det vara en utmaning att få samtliga barn delaktiga i lärandemiljön då 

barngrupperna tenderar att vara stora och då blir det svårt att uppmärksamma samtliga 

åsikter och tankar som florerar i förskolan. Arbetet med barns delaktighet och inflytande 

behöver ständigt utvecklas och därför är det viktigt att förskollärare tar ansvar genom att 

lyssna och se vad barnen intresserar sig för, för att ständigt kunna utveckla det pedagogiska 

innehållet och dess miljö.  

6.2. Betydelsen av att se och lyssna till barnen i förskolan 

I resultatet framkom det att förskollärarna pratade om dokumentation som ett viktigt verktyg 

i det pedagogiska arbetet. Dokumentation kunde hjälpa förskollärarna att fördjupa 

förståelsen av vad barnen intresserar sig för, samtidigt skrev Wehnér–Godée (2009) att 

dokumentation kunde bidra till att utveckla nya lärandesituationer och därmed utmana och 

stimulera barnen vidare. Utifrån våra tidigare erfarenheter från praktikplatser går det att 

finna barn som tar mer eller mindre plats i förskolan. Om det enbart är barnen som tar mer 

plats som hamnar i fokus, hur ska vi då kunna se och höra samtliga barn i verksamheten och 

skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande? Vi kan tänka oss att det kan vara svårt 

att inkludera samtliga barn utan dokumentation eller barnintervjuer som metod i det 

pedagogiska arbetet eftersom dokumentation kan bidra med en djupare förståelse och hinner 

fånga upp det barnen ger uttryck för.  

Vissa av förskollärarna lyfte även svårigheten med arbetet för att de minsta barnen ska få 

vara delaktiga och ges möjlighet till inflytande. De menade på att samtalen och bildstöd i 

miljön inte kunde ske och vara till hjälp på samma sätt som med de äldre barnen. Denna 

problematik kan vi ha förståelse för men vi ställer oss ändå kritiska till att de allra minsta 

barnen inte kan få möjlighet till delaktighet och inflytande på samma sätt som de äldre. Av 

tidigare erfarenheter och delvis under en av observationerna kunde vi identifiera flera sätt 

som möjliggör deras delaktighet och inflytande, vilket bland annat kunde vara att gå ner på 

barnens nivå för att se utifrån barns perspektiv samt att verkligen försöka förstå och tolka 

vad barnen försöker ge uttryck för. Även om de mindre barnen ännu inte har orden anser vi 

att samtliga barn på olika sätt kan förmedla ett budskap och det är minst lika viktigt som det 

som förmedlas verbalt. För att bygga en god lärandemiljö är det viktigt för vår framtida 
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yrkesroll att kunna se saker och ting utifrån barns perspektiv, och därmed även ur de allra 

minsta barnens perspektiv.  

6.3. Ramfaktorers påverkan i det pedagogiska arbetet 

Att planeringstid är en bristvara i förskolan är något som vi utifrån studiens resultat och 

egna erfarenheter har identifierat och diskuterat. I slutändan blir det barnen som drabbas 

eftersom de inte blir erbjudna ett pedagogiskt innehåll på det sätt som läroplanen för 

förskolan avser (Skolverket, 2018). Vi upplever dessutom att förskollärarnas stress och 

prestationskrav ökar med att planeringstiden är bristande då det trots allt är förskollärarnas 

huvudansvar att barnen på förskolan blir erbjudna ett pedagogiskt innehåll.  

En annan aspekt som vi har sett och upplevt tidigare som verksamma på arbetsplatser är att 

förskollärarna väljer att kliva in i barngruppen istället för att prioritera deras egna 

planeringstid de dagar då personalbristen är stor. Anledningen till detta kan då i likhet med 

det Lärarförbundet (2018) skrev vara för att bibehålla tryggheten i barngruppen, men också 

för att underlätta för övriga arbetskamrater.  Detta på grund av att det många gånger kan 

vara svårt att arbeta med en oerfaren vikare, vilket grundas i våra tidigare erfarenheter som 

verksamma i förskolan. 

6.4. Vidare forskning 

Denna studie har visat på att förskollärare tycker att barns delaktighet och inflytande är ett 

viktigt inslag förskolans verksamhet. Detta finns i styrdokument som Skollagen (SFS 

2010:800) och Läroplanen (Skolverket, 2018). Trots detta var det påtagligt att det fanns 

svårigheter och hinder för förskollärarna i deras pedagogiska arbete eftersom det framkom 

att förskolans resurser var bristande. De resurser som blev synliga i denna studie var 

framförallt ekonomin, personalbristen och tidsbristen. Det som vi uppfattade som ett mycket 

väsentligt hinder i arbetet med barns delaktighet och inflytande i relation till den fysiska 

lärandemiljön var ekonomiaspekten eftersom den innefattar materialtillgången på förskolan. 

Därför hade det varit lärorikt att göra en fördjupande studie i hur ekonomin påverkar 

förskolor och dess lärandemiljö för att skapa lustfyllda lärandesituationer för alla barn.  

Vi tänker att det skulle ha varit intressant att välja ut olika förskolor med olika nivå på sina 

budgetramar och studera detta. Ett alternativ skulle kunna vara att genomföra intervjuer med 

till exempel huvudmän som ansvarar för stora delar av den ekonomiska resursfördelningen 

för att urskilja vad som påverkar den ekonomiska aspekten i förskolan. 
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7.1. Bilaga 1 
Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Umeå Universitet som just nu går vår sista termin och ska nu 

skriva vårt examensarbete. Vi heter Sandra Forsgren och Malin Larsson och är båda 24 år gamla. 

Det huvudsakliga syfte med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att barn ska ges 

inflytande i den fysiska utformningen av lärandemiljön som barnen dagligen vistas i på avdelningen. 

Det som har lett oss fram till vårt val av syfte beror framförallt på den nya läroplanen som förskolan 

har att förhålla sig till och dess utmaningar gällande barns inflytande och delaktighet.  

Under vårt arbete har vi tidigare fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet. För 

att kunna fortsätta skrivandet av vårt arbete är dina erfarenheter som förskollärare värdefulla för oss.  

Vi är mycket tacksamma att du ställer upp på en intervju tillsammans med oss. Intervjun kommer 

uppskattningsvis ta 30 – 45 minuter. Vi vill också gärna göra en observation av er lärandemiljö 

tillsammans med dig. Detta kommer ske antingen innan eller efter intervjun för att få en bild av hur 

ni tänker och arbetar kring utformandet av miljön på er avdelning.  

Vi garanterar anonymitet, sekretess och konfidentialitet, vilket innebär att det du säger avidentifieras 

så att varken ditt, förskolans eller ortens namn kommer att kunna utläsas i vårt examensarbete. Det 

resultat som framkommer under intervjun kommer endast användas som underlag i vår studie. 

Intervjun, som spelas in med hjälp av en mobiltelefon, kommer sedan transkriberas för att sedan 

analyseras av oss. Inspelningen kommer sedan att raderas.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan om och när som helst du önskar.  

Vi ser fram emot att få göra denna intervju med dig! 

Om det finns några frågor eller funderingar kan ni nå oss på:  

Sandra Forsgren: 070 – XXX XX XX 

Malin Larsson: 072 – XXX XX XX 

 

Med vänliga hälsningar,  

Sandra Forsgren och Malin Larsson  

Förskollärarstudent  

Umeå Universitet  
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7.2. Bilaga 2 
Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

● Hur länge har du varit verksam i förskolan?  

● Under hur många år har du varit utbildad förskollärare? 

● Vad är roligast med ditt yrke? 

 

Tolkning av läroplansuppdraget 

● Hur tolkar du begreppen inflytande och delaktighet? 

● Hur tolkar du begreppen Barnperspektiv och Barns perspektiv? 

● Vilka för- och nackdelar ser du med den nya läroplanen gällande uppdelningen av 

förskollärarens respektive arbetslagets ansvar för barns inflytande och delaktighet? 

● Ser du några oklarheter om hur läroplansmålen ska tolkas och förstås med fokus på barns 

delaktighet? Har ni haft någon diskussion i arbetslaget om dessa frågor? Om ja, beskriv hur 

ni diskuterade det? 

● Vad kan vara fysiska lärandemiljöer som bygger på barnens intressen? Kan du ge exempel? 

● Vad anser du är viktigt att ta hänsyn till i utformningen av fysiska lärandemiljöer? 

 

Arbetssätt 

● Kan barnen vara delaktiga i arbetet med miljön på förskolan? I Sådana fall hur? Ge 

exempel? Finns det gånger när det är lätt eller svårt? 

● Hur arbetar du för att barn ska ges förutsättningar till inflytande? Med olika åldrar? Med 

olika barngrupper? 

● Hur arbetar ni för att fånga upp det barnen intresserar sig för? På vilka sätt kan barnen 

uttrycka sina intressen? 

● Med hjälp av vilka strategier kan ni uppmärksamma det barnen riktar intresse mot? 

● Kan ni återspegla barnens intressen i utformandet av lärandemiljön? När går det att göra 

och när går det inte? Ge exempel? 

 

Möjliga utmaningar och svårigheter 

● Berätta om eventuella problem som kan uppstå i arbetet med barns inflytande och 

delaktighet? Vilka möjliga lösningar finns det då? 

● Finns det skillnader i arbetet med den fysiska miljön beroende på vilken ålder barnen har? 

På vilket sätt? 

● Finns det tillfällen då det inte är möjligt att ta hänsyn till barnens åsikter och tankar kring 

miljön? Kan du ge exempel? 
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● Vad skulle behövas göras för att underlätta ert arbete med detta enligt din uppfattning? Är 

det några särskilda insatser, stöd eller resurser som saknas? 

 

Finns det något annat som du vill tillägga? Något som vi har glömt att ta upp? 
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7.3. Bilaga 3 

Observationsmanual 

Utöver intervjuerna kommer vi att genomföra observationer av den fysiska lärandemiljön på 

respektive förskola. Detta gör vi för att få en kompletterande och vidgad inblick i hur förskollärarna 

tänker om och arbetar med utformandet av de lärandemiljöer som de erbjuder barnen. I samband 

med intervjun vandrar vi runt i lokalerna för att bekanta oss med dem. Vi dokumenterar våra intryck 

med hjälp av anteckningar.  

Ett viktigt inslag i samband med observationerna av lokalerna är att vi ber informanten som vi 

intervjuat att gå med runt på avdelningen och låta denne berätta om de bakomliggande arbetet av 

den fysiska lärandemiljön. Förskolor väljer att bygga upp sina miljöer och arbeta på många olika 

sätt, därför vill vi inte bestämma i förväg vilka typer av rum eller delar av den fysiska lärandemiljön 

som ska observeras. På så sätt lämnar vi det öppet för informanten att berätta om de olika 

lärandemiljöer som erbjuds just nu på deras avdelning. 

När vi observerar lokalerna på rundvandringen kommer vi att be informanten berätta om 

utformningen av den fysiska lärandemiljön. Vi kommer att ställa frågor som: 

 Vilket lärande erbjuder den här miljön? 

 På vilket sätt ges barn en möjlighet till delaktighet och inflytande i den här lärandemiljön? 

 Vad är tanken bakom utformandet av den här miljön? 

 Ligger barnens intressen bakom denna utformning? 

På så sätt kan a) våra egna intryck från observationer av lokalernas utformning och b) informanternas 

berättelser om det vi möter i rundvandringen fördjupa och berika det som framkommit i intervjun. 


