
 

 

 

DELAKTIGHET OCH 
INFLYTANDE I FÖRSKOLAN 
I vilken utsträckning får barn vara delaktiga och ha inflytande i 
utformandet av den fysiska inomhusmiljön? 

MALIN GUSTAFSSON OCH VICTORIA MOBERG 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Margaret Obondo 
 
Examinator: Anne Lillvist 
 
Termin HT                                          År 2015 
 

  

 



 

 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod PEA079 15 hp 

  Termin HT År 2015 

 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Malin Gustafsson och Victoria Moberg 
 
Delaktighet och inflytande i förskolan 

- I vilken utsträckning får barn vara delaktiga och ha inflytande i 
utformandet av den fysiska inomhusmiljön? 
 

Participation and influence in preschool 
- To which extent may children be involved and have influence in the 

shaping of the physical indoor environment?  
 

Årtal 2015 Antal sidor: 39 

_______________________________________________________ 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagogerna tänker och handlar 
kring barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska 
inomhusmiljön Som metod har vi använt oss av enkäter och intervjuer. 
Enkäterna består av svar från 30 olika arbetslag och intervjuerna består av svar 
från åtta förskollärare. Resultatet visade att pedagogerna i förskolan tycker att 
barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön är 
viktigt. Slutsatsen av vår studie är att pedagogerna arbetar aktivt med att se till 
barns intressen och önskemål, vilket sker genom samtal med barnen och 
observationer i verksamheten. Pedagogerna tycker över lag att barnen ska vara 
delaktiga och ha inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. 
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1 Inledning 

Att ha rätt till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma. Det handlar om något 
mer. Det handlar om att alla är del av en gemenskap där man måste visa respekt och inkludera, 
oavsett åsikter och inställning. Det handlar inte heller om att vi tror att barn kan, eller ska, ta 
lika stort ansvar som vuxna i förskolan. Det formella ansvaret ligger och ska ligga hos de vuxna. 
(Johannesen & Sandvik, 2009, s. 31).  

Delaktighet och inflytande i förskolan är ett intressant och väl omtalat ämne. Varför 
ska vi göra barnen delaktiga? Varför ska barnen ha inflytande? Skolverket (2010) 
poängterar i förskolans läroplan att verksamheten vilar på en demokratisk grund och 
att en viktig uppgift är att förskolan ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Det är inte bara i förskolans läroplan vi kan läsa vad 
förskolan ska arbeta med och sträva efter, det finns även föreskrifter som beskriver 
vad barnen har rätt till. I en skrift från Utbildningsdepartementet (2003) betonas att 
barnkonventionen och förskolans läroplan är centrala för det pedagogiska arbetet i 
den svenska förskolan. UNICEF Sverige (2009) slår även fast vid att barn har olika 
rättigheter, bland dessa finns att bli respekterad och lyssnad på. I barns rättigheter 
finns också rätten att uttrycka sin mening i sammanhang som rör dem själva samt 
rättigheten att vara delaktiga i sitt eget lärande. Bjervås (2003) påpekar att barns 
delaktighet inte innebär att pedagogerna ska låta barnen fatta alla beslut och 
bestämma över verksamheten. Delaktighet handlar om barnens förutsättningar att få 
uttrycka sin åsikt och som vuxna tar hänsyn till och respekterar. När barn erbjuds att 
få vara delaktiga i sin vardag menar Bjervås (2003) att de känner sig kompetenta 
vilket i sin tur bidrar till utveckling av nya förmågor hos barnet. 

Vidare poängterar Utbildningsdepartementet (2003) att samhällets uppfattning om 
små barns delaktighet och inflytande ofta anses vara onödigt och att de inte ska få 
möjlighet att påverka. Men för oss är barns delaktighet och inflytande i förskolan 
viktigt eftersom vi tycker att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper och 
erfarenheter för att kunna delta aktivt i vårt demokratiska samhälle. För att barnen 
ska utveckla dessa kunskaper behöver de få möjlighet att prova på och lära sig hur 
demokrati fungerar, vilket även Hart (1992) belyser. Skolverket (2010) skriver att 
barns delaktighet och inflytande är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. 
Barns behov och intressen bör ligga till grund för utformningen av verksamheten och 
miljön, vilket även Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser: 

Om vi lyssnar på vad barnen behöver och intresserar sig för och använder det som utgångspunkt 
när vi formar miljön ger vi dem möjlighet att vara delaktiga och påverka sin egen miljö. Lina och 
hennes kamrater fick möjlighet att tänka: ”Det jag tänker och tycker här är viktigt och tas på 
allvar.” Hur miljön på en förskola eller skola ska se ut är inte en fråga som enbart angår oss 
vuxna. Det är vårt ansvar att bjuda in barnen till en diskussion där vi resonerar om miljön och 
tar beslut tillsammans. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 33). 

Johannesen och Sandvik (2009) och Johansson och Pramling Samuelsson (2003a) 
menar dock att det är en utmaning och att det kan vara svårt för pedagogerna i 
verksamheterna att veta hur de ska arbeta med barns delaktighet och inflytande. Det 
verkar alltså finnas svårigheter med att låta barn i förskolan vara delaktiga och få 
inflytande i verksamheten. På grund av detta kommer vi undersöka barns delaktighet 
och inflytande, men med fokus på utformandet av den fysiska inomhusmiljön i 
förskolan. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur pedagogerna tänker och handlar 
kring barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. 
Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor:  

1. Hur tänker pedagoger angående barns delaktighet och inflytande gällande den 
fysiska inomhusmiljön i förskolan?  

2. Hur arbetar pedagogerna för att ge barn möjlighet till att påverka utformandet 
av den fysiska inomhusmiljön i förskolan?  

1.2 Begreppsdefinition 

Fysiska inomhusmiljön – Ett begrepp vi använder när vi skriver om möbler, 
möblering, inredning, leksaker och pedagogiskt material som exempelvis pärlor, 
skapande material och böcker. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Bakgrunden är uppdelad i tre delar. Den första delen innefattar litteraturbakgrunden 
som behandlar relevant litteratur inom ämnet och del två presenterar tidigare 
forskning som rör delaktighet och inflytande i förskolan. I den sista delen synliggörs 
vårt teoretiska perspektiv som hjälper oss att förstå vårt material. Perspektivet som vi 
har valt att luta oss mot är Harts delaktighetsstege (1992).  

Metodkapitlet visar vårt val av metoder och hur vi genomför studien. Kapitlet har vi 
delat upp och kategoriserat utifrån sju rubriker. Den första rubriken benämns 
metodologi och där förklarar vi vilka metoder vi har valt. Nästa rubrik kallar vi 
datainsamlingsmetod och där följer en presentation om hur vi har samlat in vårt 
material. Under rubriken databearbetningsmetod redovisar vi hur vi har bearbetat 
vårt material. Den fjärde rubriken heter urval och där beskriver vi kriterierna för 
deltagande i vår studie. Rubrik fem heter genomförande och där beskriver vi hur vi 
gått tillväga i vår studie. Därefter kommer etiska överväganden som innehåller de 
forskningsetiska principerna som vi tar hänsyn till i vår studie. Under sista rubriken 
har vi valt att placera giltighet och tillförlitlighet som förklarar studiens pålitlighet.  

Kapitlet resultatredovisning och resultatanalys är uppdelat i två områden där det 
första innefattar resultat och bearbetad data. Resultatet från enkätundersökningen 
och intervjuerna presenteras enskilt och har sorterats utifrån områdena: allmänt, 
möbler och möblering, inredning, pedagogiskt material och leksaker. I det andra 
området fördjupar vi kunskapen genom att analysera vårt resultat utifrån vårt 
teoretiska perspektiv.  

Diskussionen som är det avslutande kapitlet är uppdelad i fem delar. Första delen är 
metoddiskussionen där vi diskuterar vårt val av metod och vilka för och nackdelar vi 
funnit med dessa metoder. Del två är resultatdiskussion och där diskuterar vi 
bakgrunden i relation till vårt resultat och utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 
Därefter beskriver vi en slutsats för arbetet, som följs av förslag på fortsatt forskning 
inom området. Avslutningsvis berättar vi vilken pedagogisk relevans vårt arbete har.  
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2 Bakgrund 

Här kommer vi att behandla relevant litteratur gällande delaktighet och inflytande i 
förskolan. Därefter följer tidigare forskning angående ämnet och som avslutning i vår 
bakgrund kommer vi att förklara det teoretiska perspektivet som vi utgår från. 

2.1 Litteraturbakgrund 

När vi sökt efter artiklar, doktorsavhandlingar, avhandlingar och rapporter har vi 
använt oss av databasen Discovery. Vi använde sökord som barns delaktighet och 
inflytande, vilket gav oss en relevant publikation. Vi har även använt oss av databasen 
Eric där vi använde sökord som children's participation in preschool, men sökningen 
gav oss få relevanta artiklar. Sökmotorn Google Scholar har vi också använt. I 
sökmotorn använde vi sökord som barns delaktighet och inflytande i förskolan, vilket 
gav oss över 10.000 träffar. Vi hittade flera relevanta artiklar och avhandlingar som vi 
valt att använda i vår studie. När författarna i dessa artiklar och avhandlingar har 
refererat till tidigare forskning eller nödvändiga teorier har vi sökt reda på första 
källan till dessa vilket har bidragit till viktiga infallsvinklar i vår studie. Utöver detta 
har vi använt tidigare litteratur vi behandlat under utbildningens gång. 

2.1.1 Delaktighet och inflytande 

Eide (2008) och Bae (2009) belyser att ordet delaktighet är när en människa ingår i 
en gemenskap i olika situationer, men enligt Arnér (2006) kan ordet även förklaras 
som att en person får medverka i något som redan är förutbestämt av andra. Vidare 
menar Johannesen och Sandvik (2009) att delaktighet kan definieras som att barn 
får närvara inom de vuxnas riktlinjer, men att deras medverkan inte påverkar 
verksamheten eller relationer i förskolan. Det förekommer en liten skillnad mellan 
författarnas förklaringar av vad som menas med delaktighet. Men generellt verkar 
författarna uppfatta delaktighet som att få medverka i en gemenskap men utan 
möjlighet till att påverka innehållet. Vidare kan inflytande enligt Arnér (2006), 
Johannesen och Sandvik (2009) förklaras som att barn får påverka sin vardag i 
förskolan. Arnér (2006) beskriver det som att barnens röst respekteras men att det 
fortfarande är personalen i förskolan som bestämmer och väljer om de ska ta tillvara 
på barnens åsikter och önskemål eller inte. Arnér (2006) påpekar också att 
pedagogerna ska utgå från barnens initiativ och önskemål i utformandet av 
verksamheten, vilket förutsätter att barn har möjlighet till delaktighet och inflytande i 
förskolan.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) klarlägger att barns rätt till delaktighet 
och inflytande nämns i de flesta sammanhang som rör barn, både globalt och 
nationellt. Forskning, förordningar, svenska läroplaner, styrdokument och litteratur 
uttrycker barns rätt till att uttrycka sin mening och att bli hörda. Vidare förklarar 
Bjervås (2003) att barn genom deltagande och inflytande får möjlighet att utveckla 
sin förmåga att uttrycka sina tankar och idéer och får på så sätt möjlighet att påverka 
sin vardag i förskolan samt att göra egna val och ta egna initiativ. Om barnen tillåts 
att få inflytande och vara delaktiga med hela sin förmåga blir de erfarna och med 
erfarenhet kommer färdighet och utveckling, vilket gör att barnen växer mentalt. 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att det är pedagogens ansvar att ge barnen 
möjlighet att framföra sina åsikter vilket blir synligt i följande citat:  
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Att skapa en förskola som bygger på demokrati och delaktighet handlar inte om att alla får göra 
som de själva vill utan om att ge utrymme för att tänka fritt och respektera allas olika åsikter. 
Om jag som pedagog inte tar ansvar för att ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter har 
barnen ingen som helst möjlighet att påverka sin vardag. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 65). 

Det handlar inte om att barnen ska få bestämma allt men Johannesen och Sandvik 
(2009) påpekar att barns delaktighet och inflytande är av stor betydelse för att 
verksamheten ska upplevas som meningsfull och intressant för barnen, vilket även 
Skolverket (2010) belyser som viktigt. Hart (1992) är inne på liknande spår: 

Children need to be involved in meaningful projects with adults. It is unrealistic to expect them 
suddenly to become responsible, participating adult citizens at the age of 16, 18, or 21 without 
prior exposure to the skills and responsibilities involved. An understanding of democratic 
participation and the confidence and competence to participate can only be acquired gradually 
through practice; it cannot be taught as an abstraction (Hart, 1992, s. 5) 

Hart (1992) menar alltså att barn måste få möjlighet att vara delaktiga och påverka 
sin situation för att skapa värdefulla erfarenheter om hur ett demokratiskt samhälle 
fungerar och hur de kan delta aktivt och påverka sin situation. Vuxna kan inte 
förvänta sig att barn ska vara ansvarfulla och vara delaktiga i samhället om de inte får 
möjlighet att prova på och utveckla dessa kunskaper under sin uppväxt. Att låta barn 
vara delaktiga och ha inflytande över sin situation i exempelvis förskolan är ett 
ypperligt tillfälle för barn att skapa förståelse för ett demokratiskt samhälle. På detta 
sätt utvecklas barnens egna förmågor för att kunna delta aktivt i samhället, vilket 
även Skolverket (2010) anser är av stor betydelse i förskolans verksamhet. Hart 
(1992) påpekar att barns möjligheter till delaktighet och inflytande skapar motivation 
och aktiviteterna upplevs därför som mer meningsfulla för barnen. Om aktiviteten 
utgår från barnens initiativ och frågor med stöd av vuxna har de förmåga att 
genomföra stora projekt då barn är kompetenta. Att barn även får möjlighet till 
inflytande utvecklar enligt Hart (1992) barnen på flera olika sätt, dels skapar det 
motivation och utvecklar barnens kompetens, men samtidigt får barnen erfarenheter 
om delaktighet och inflytande som motiverar barnen för framtida projekt.  
 
Delaktighet och inflytande har också att göra med barnperspektivet och barns 
perspektiv. Hur pedagogerna förhåller sig till barns delaktighet och inflytande 
påverkas således av vilket perspektiv de utgår från. Halldén (2003) skriver om 
skillnaden mellan barnperspektivet och barns perspektiv. När ordet skrivs som ett 
handlar det om barns villkor och att verka för barns bästa. Skrivs ordet i två ord 
handlar det istället om att barnen själva bidragit med sina berättelser, tankar och 
erfarenheter om olika saker. Det är viktigt att kunna skilja dessa begrepp åt då de inte 
har samma betydelse. Barnperspektiv och barns perspektiv är idag vanliga begrepp i 
våra styrdokument och inom politiken men Arnér (2006) poängterar att pedagogerna 
i förskolan har svårt att sätta sig in i ett barnperspektiv och i barns perspektiv, då de 
ofta utgår från sina egna perspektiv och planerar verksamheten därefter. UNICEF 
Sverige (2009) belyser dock att barnet ska vara i fokus vid beslut och åtgärder och att 
barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör dem.  

Vidare handlar barnperspektivet enligt Halldén (2007) och Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003b) om att vuxna så långt som det är möjligt kan sätta sig in i 
barnens situation, tar hänsyn till barns villkor och ser till barnens bästa. Halldén 
(2007) menar också att information från barnen själva inte alltid behövs när 
pedagogerna ska se till barnperspektivet. För att förstå barns perspektiv anser Arnér 
(2009) att pedagogerna ska utgå från barnens värld. Alltså barnens egna 



 5 

föreställningar om vad deras liv handlar om, hur barnen ser på sin egen och andras 
tillvaro och hur världen ser ut genom barnens egna ögon. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003b) beskriver barns perspektiv som barns egna berättelser och 
tolkningar av olika saker, att barn får möjlighet att uttrycka sina upplevelser, känslor, 
erfarenheter och tankar. Detta belyser även UNICEF Sverige (2009)  genom att 
poängtera att alla barn har rätt att göra sin röst hörd och få sina synpunkter 
uppmärksammade.  

Barnperspektiv och barns perspektiv är alltså två skilda begrepp som Arnér (2009) 
och Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) belyser att pedagoger behöver ta 
hänsyn till när det gäller barns delaktighet och inflytande. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) menar också att barns delaktighet och inflytande är viktigt i den 
dagliga verksamheten. Vidare poängterar författarna att pedagogerna i förskolan ofta 
tar hänsyn till dessa begrepp, men att det även finns vuxna som inte kan inta något av 
dessa perspektiv. Följden av att inte kunna inta varken barnperspektiv eller barns 
perspektiv blir att det är svårt att ge barnen delaktighet och inflytande i 
verksamheten. Johansson och Pramling Samuelsson (2003a) och Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) anser att barnen får känna sig värdefulla och 
uppleva både delaktighet och inflytande i verksamheten när pedagogerna lyssnar in 
barnen, tar tillvara på deras intressen och visar respekt.  

I läroplanen för förskolan skriven av Skolverket (2010) synliggörs betydelsen av 
barns delaktighet och inflytande. Verksamheten ska utgå från barnens intressen och 
behov vilket medför att barnen behöver vara delaktiga i utformandet av innehållet, 
vilket blir synligt i följande citat: 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 
(Skolverket, 2010, s. 12) 

Eftersom barns delaktighet och inflytande är av stor betydelse har Skolverket (2010) 
valt att presentera riktlinjer gällande pedagogernas förhållningssätt till barns 
delaktighet och inflytande under ett eget kapitel i förskolans läroplan.  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Personalens förhållningssätt 

Inom forskning med fokus på barns möjligheter till delaktighet och inflytande i 
förskolan har det publicerats två avhandlingar och två vetenskapliga artiklar där 
resultatet visar att personalens förhållningssätt är av stor betydelse. En författare vid 
namn Elisabeth Arnér (2006) har skrivit en avhandling som handlar om ett 
utvecklingsarbete med avsikt att reflektera kring barns möjligheter till inflytande i 
förskolan. Under studiens gång har Arnér (2006) samtalat med pedagoger om deras 
förhållningssätt och vilka förutsättningar de ger barnen att påverka. Syftet med 
utvecklingsarbetet var att undersöka hur pedagogerna påverkas av de reflekterande 
samtalen om barns inflytande och hur deras förhållningssätt till barnen förändras. 
Den datainsamlingsmetod Arnér (2006) valt att använda sig av är berättelser som 
pedagoger själva har skrivit om deras barnsyn och förhållningssätt till barn i 
förskolan. Arnér (2006) har också genomfört reflekterande samtal i små grupper med 
pedagoger och respektive förskolechef från fem utvalda förskolor. Varje förskola fick 
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en gång i veckan under ett års tid enskilda samtal med författaren. Utöver dessa 
samtal har data samlats in från en nätverksgrupp på 14 förskollärare som med 
utgångspunkt i personalens förhållningssätt har observerat och dokumenterat hur 
arbetslaget arbetar med barns inflytande. Nätverksgruppens arbete pågick under två 
års tid, inklusive nätverksträffar en gång i månaden för reflektion. Resultatet från 
utvecklingsarbetet visar tydligt att pedagogernas förhållningssätt till barns inflytande 
hade förändrats och pedagogerna var mer medvetna i hur de arbetar och vilka 
förutsättningar barnen ges. Under utvecklingsarbetet har pedagogerna fått öva på att 
bejaka barnens initiativ vilket resulterade i att barnen till en början blev förvånade. 
Men när deras idéer och initiativ fick utrymme i verksamheten bidrog det till att 
barnen blev mer kreativa och koncentrerade under både aktiviteter och samspel med 
andra barn och vuxna. Resultatet visar att barnen upplever verksamheten som mer 
meningsfull om de får möjlighet att påverka sin dag på förskolan.  
 
Studien skriven av Arnér (2006) fokuserade på att uppmärksamma personalen på 
deras förhållningssätt och hur det utvecklas när pedagogerna medvetet reflekterar 
över deras arbete. Anette Emilson och Anne-Mari Folkesson (2006) har till skillnad 
från föregående studie valt att studera barns delaktighet i samband med pedagogens 
förhållningssätt inom två aktiviteter. Metoden som har används för att samla in 
relevant data är videoobservationer där olika situationer i verksamheten har 
videofilmats. Resultatet av studien visade att pedagoger som har ett stort 
kontrollbehov begränsar barnens möjligheter till att vara delaktiga och påverka 
situationen, medan pedagoger som inte har lika stort behov av att bestämma allt 
främjar barns delaktighet. Studien visar också att pedagoger som intresserar sig för 
barnens perspektiv och vilja att skapa en meningsfull verksamhet tillsammans med 
barnen har stor betydelse för barns möjligheter till att få vara delaktiga och ha 
inflytande i verksamheten. Utifrån resultatet från föregående studie av Emilson och 
Folkesson (2006) valde Emilson (2007) att själv fortsätta forska inom området och 
fördjupa sig ytterligare. Den fortsatta forskningen resulterade i en ny artikel med 
syftet att undersöka barns möjligheter till inflytande i förhållande till pedagogers 
kontrollbehov inom samlingen i förskolan. Emilson (2007) har valt att genomföra 
videoobservationer och har filmat den pedagogiska verksamheten för att samla in 
relevant data för studien. Resultatet visade att pedagoger som har stort kontrollbehov 
inte enbart behöver hämma barnens möjligheter till att få inflytande i situationen 
utan det påverkas även av hur pedagogerna upprätthåller kontrollen. Pedagoger som 
bestämmer över samlingen med uppmaningar och strikta regler begränsar barnens 
möjligheter att påverka. Till skillnad från pedagoger som är emotionellt närvarande 
samt har en kommunikativ kontroll och är intresserade av barnens åsikter istället 
främjar barns möjligheter till inflytande. Vidare visar resultatet att pedagoger som är 
flexibla gällande vad verksamheten ska innehålla och hur de ska gå tillväga gynnar 
barns delaktighet och inflytande när de får möjlighet att påverka. 
 
Föregående studie resulterade bland annat i att pedagoger som är flexibla gynnar 
barns delaktighet och inflytande vilket liknar resultatet från en licentiatavhandling 
skriven av Anette Hamerslag (2013). Avhandlingen handlar om barns och pedagogers 
deltagande i projektarbete i en förskola som influeras av Reggio Emilia filosofin. Det 
generella syftet med studien är att ta reda på hur barn får vara med och påverka 
projektarbetet som pågår i verksamheten. Hamerslag (2013) undersöker också hur 
pedagogerna arbetar med barns delaktighet och inflytande under projektarbetet. Som 
metod har författaren valt att använda sig av anteckningar, observationer och 
videoinspelningar som pågick under sex månader. Resultatet som framkom var att 
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pedagogerna arbetar för att skapa goda förutsättningar och underlätta för barns 
delaktighet i olika situationer. I studiens projektarbete ses barnet som kompetent och 
får delta aktivt. Pedagogerna lyssnar in barnens intressen men tar bara hänsyn till det 
som anses vara relevant för projektarbetet. Resultatet visar också att det främst är 
pedagogernas förhållningssätt som avgör om barnen får möjlighet att påverka 
projektarbetet eller inte. Men det finns även möjlighet för barnen att själva ta initiativ 
och påverka inom rimliga gränser av en lärarledd aktivitet visar resultatet av studien.  

2.2.2 Barns inflytande i förskolan 

Med fokus på barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolan har det 
inom tidigare forskning bland annat publicerats en vetenskaplig artikel och en 
doktorsavhandling. Följande artikel skriven av Anette Sandberg och Anette Eriksson 
(2010) handlar om barns deltagande i förskolan och vad förskolepersonalen anser 
som avgörande för att främja just barns deltagande i verksamheten. Syftet med 
föreliggande studie var att utforska, undersöka och redogöra för vad personalen i 
förskolan anser om barns delaktighet i förskolan och vilka tidigare erfarenheter och 
uppfattningar personalen har. Sandberg och Eriksson (2010) har valt att använda sig 
av två datainsamlingsmetoder, enkäter med en öppen fråga och intervjuer. Resultatet 
av enkätundersökningen visar att hög delaktighet enligt pedagogerna uppnås genom 
att barnen får möjlighet att bestämma över sig själva samt när de får vara delaktiga i 
planeringen av en dag på förskolan. Resultatet från intervjuerna visar att 
pedagogerna anser att deltagande är en förmåga som bidrar till att påverka samt att 
deltagande har att göra med inflytande och att fatta beslut.  
 
Resultatet från föregående studie visar att hög delaktighet uppnås när barnen får 
möjlighet att bestämma över sig själva och får påverka planeringen av en dag på 
förskolan. Katarina Ribaeus (2014) doktorsavhandling har presenterat liknande 
resultat fast där barnens upplevelser synliggörs. Avhandlingen handlar om vad 
förskolans demokratiuppdrag innebär och dess betydelse för verksamheten. Syftet är 
att ta reda på hur förskollärarna ser på demokratin i förskolan, hur de arbetar för att 
få in den i verksamheten samt att ta reda på hur pedagogerna förstår demokrati 
utifrån barnperspektivet. De metoder som Katarina Ribaeus (2014) använt är 
observationer i barngruppen och intervjuer med pedagogerna som arbetar samt att 
granska de olika dokument som finns i förskolans lokaler. I resultatet syns det att 
pedagogerna förstår demokratiuppdraget som finns i förskolan samt att det handlar 
om barns möjligheter till inflytande, vilket även står beskrivet i förskolans arbetsplan. 
Resultatet pekar också på att barnen tar tillvara på de stunder då inflytande ges, tar 
egna initiativ och berättar vad de vill göra i förskolan. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

I vår studie har vi valt att utgå från Harts delaktighetsstege som förklarar olika 
stadier som stöd för att förstå barns delaktighet och inflytande. Vi valde denna teori 
då den är konkret och relevant för vår studie.  

2.3.1 Harts delaktighetsstege 

Arnstein (1969) har utformat en delaktighetsstege som synliggör olika stadier för 
barns delaktighet och inflytande som Hart (1992) därefter har moderniserat och 
förenklat. Stegen bygger på 8 steg som Hart (1992) har delat in i två områden, ”ingen 
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delaktighet” och ”grader av delaktighet”. Det första området där barnen inte är 
delaktiga har delats in i tre steg som är följande:  

Steg 1 - ”manipulation”  
Pedagogerna manipulerar barnen till att göra som de vuxna vill genom att påverka 
deras handlingar och ibland låtsas att det är barnen som har tagit initiativet eller 
kommit med ett önskemål. Eller så kan barnens åsikter har påverkat en situation 
utan att de vuxna berättar det för barnen.  

Steg 2 - ”dekoration” 
Barnen får vara delaktiga under ett event utan att de vet varför.  
 
Steg 3 - ”symboliska åtgärder” 
Barnen tillfrågas om sina åsikter men får ingen förklaring för hur de ska uttrycka sig 
eller hur mycket de får säga. Vuxnas intresse för barnens åsikter uppfattas som att de 
bjuder in barnen att få vara delaktiga bara för syns skull utan att i själva verket ha 
intresse för vad barnen har att säga.  
 
Därefter övergår stegen till nästa område med olika grader av delaktighet som börjar 
med: 
 
Steg 4 - ”tilldelad en uppgift och informerad”  
Barnen informeras om ett projekt och tillfrågas om de vill vara delaktiga efter att de 
har utvecklat en förståelse för vad aktiviteten går ut på. De erbjuds en meningsfull 
uppgift och har möjlighet att själva välja om de vill vara med eller inte.  
 
Steg 5 - ”Rådfrågad och informerad” 
Vuxna bestämmer över ett projekt men tar fortfarande hänsyn till barnens perspektiv 
och lyssnar in deras önskemål.  
 
Steg 6 - ”vuxeninitierad beslutsfattning tillsammans med barnen” 
Tar utgångspunkt i de vuxnas initiativ att bjuda in barnen i att fatta beslut 
tillsammans med vuxna där barnens åsikter respekteras och påverkar besluten.  
 
Steg 7 - ”barninitierad med vägledning av vuxna” 
Utgår från barnens idéer som styr hela projektets innehåll och händelseförlopp med 
stöd av vuxna där barnen bestämmer.  
 
Steg 8 - ”barninitierad beslutsfattning tillsammans med vuxna” 
Barnen styr projektet och erbjuder vuxna att få delta under beslutsfattningar.  
 
Hart (1992) har valt att avsluta delaktighetsstegen med en barninitierad 
beslutsfattning tillsammans med vuxna då författaren vill poängtera att det aldrig är 
meningen att barnen ska ta över och bestämma allt utan stöd från vuxna. Vuxna ska 
alltid finnas närvarande i barnens omgivning och ansvara över alla situationer. Med 
hjälp av delaktighetsstegen kan pedagoger reflektera kring arbetslagets 
förhållningssätt till barns delaktighet och inflytande i förskolan. Pedagogerna har 
möjlighet att identifiera vilket steg de för nuvarande uppnår och vad nästa steg 
innebär i deras arbete med barns delaktighet och inflytande med hjälp av Harts 
(1992) modell av Arnsteins (1969) delaktighetsstege. 
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En övergripande bild av delaktighetsstegen.  
 

 

Bild 2.3.1 visar en modell över delaktighetsstegen som Hart (1992, s. 8) har utformat.  
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3 Metod 

I vår studie har vi använt oss av enkäter och intervjuer. Här presenterar vi metodologi, 
datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, urval och etiska överväganden. 

3.1 Metodologi 

Som metod har vi valt att använda oss av enkäter och intervjuer. Bryman (2011) 
beskriver att inte alla metoder passar alla frågeställningar och förklarar sedan för och 
nackdelar med de metoder som finns vilket vi tog hänsyn till vid valet av metod till 
vår studie. Vid enkätundersökningen når vi ut till fler förskolor vilket ger oss ett mer 
omfattande material och intervjuerna ger oss djupare tankar och åsikter från 
informanterna.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Utifrån vad vi själva ansåg intressant att undersöka framställde vi frågorna till vår 
enkät och intervju. Med utgångspunkt i våra frågor blev även olika kategorier synliga 
som vi valde att använda för att kategorisera vårt material. Kategorierna benämns: 
allmänt, möbler och möblering, inredning, pedagogiskt material och leksaker. I 
enkäten (se bilaga 1) utgår från en likertskala i utförandet som innehåller frågor om 
arbetslagens syn på barns delaktighet och inflytande över utformandet av den fysiska 
inomhusmiljön i förskolan. Likertskalan består av fyra val som är numrerade med 1 = 
Instämmer helt, 2 = Instämmer till viss del, 3 = Vet inte och 4 = Instämmer inte alls. 
Vi har valt att använda oss av postenkäter och har personligen lämnat ut och sedan 
hämtat in enkäterna på förskolorna. Vi gjorde på detta vis för att minska bortfallet 
som enligt Bryman (2011) kan ske om enkäterna ska skickas tillbaka med post.  
 
När vi utformar frågorna i intervjun använder vi oss av en intervjuguide (se bilaga 2) 
som utgår från samma områden som enkätfrågorna, det vill säga: allmänt, möbler 
och möblering, inredning, pedagogiskt material och leksaker. Intervjumetoden 
bygger på semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) ger oss möjlighet 
att ställa eventuella följdfrågor. För att vi inte ska kunna tolka svaren felaktigt 
kommer vi spela in intervjuerna med hjälp av diktafon. Detta gör vi för att lättare 
kunna citera svaren så att de blir helt sanningsenliga som Bryman (2011) poängterar 
för att svaren inte ska förvrängas.   

3.3 Databearbetningsmetod 

Den insamlade datan från enkäterna sammanställdes i tabeller med hjälp av 
Microsoft Word. Den insamlade datan från intervjuerna transkriberades ordagrant 
och sammanställdes i löpande text. Vi presenterade resultatet från enkäterna och 
intervjuerna i olika förutbestämda områden enligt följande kategorier: allmänt, 
möbler och möblering, inredning, pedagogiskt material och leksaker. Vi utgick från 
våra frågeställningar när vi granskade och tolkade vårt resultat. Vi sökte efter 
skillnader och likheter i svaren vi fått och lyfte det vi ansåg relevant för vår studie. 
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3.4 Urval 

Vårt urval till enkäten består av 30 arbetslag i två olika kommuner. Av arbetslagen 
arbetar 13 stycken med barn i åldern 1-3 år och resterande 17 arbetslag arbetar med 
barn i åldern 3-5 år. I arbetslagen finns både förskollärare och barnskötare. Vårt 
urval till intervjun består av åtta förskollärare som är verksamma inom samma 
arbetslag som utfört enkäten. När vi skriver om intervjuerna kommer vi att benämna 
förskollärarna som förskollärare A, B, C, D, E, F, G och H. Förskollärare B, F och H 
arbetar med barn i åldern 1-3 år och förskollärare A, C, D, E och G arbetar med barn i 
åldern 3-5 år.  

Informanter och respondenter som deltar i studien är insatta i den pedagogiska 
verksamheten och kan identifiera barns förutsättningar till att få påverka 
utformandet av den fysiska inomhusmiljön.  

3.5 Genomförande 

Vi började med att förskolorna för att fråga om de ville delta i vår enkätundersökning. 
Arbetslagen bestämde tillsammans om de ville delta och fick en vecka på sig att 
besvara vår enkät som vi personligen hämtade in från förskolorna. När vi lämnat 
enkäterna till de arbetslag som ville delta förklarade vi hur de skulle gå till väga för att 
fylla i vår enkät. Vi berättade att enkäten genomförs tillsammans i arbetslaget och att 
svaren ska ringas in. När vi informerat om hur arbetslagen skulle göra med enkäten 
fortsatte vi med att tillfråga förskollärarna om de ville delta i en intervju. 
Informanterna fick välja tid och plats för intervjuerna då vi ville att de skulle känna 
sig bekväma i situationen men även för att inte intervjun skulle bidra till 
personalbortfall i barngruppen.  Bryman (2011) poängterar att det är viktigt att 
informanterna känner sig bekväma i situationen samt att intervjuer ska hållas på en 
lugn miljö. Vi tog hänsyn till detta när vi lät informanterna välja tid och plats. Alla 
informanter valde att utföra intervjuerna på respektive förskola under arbetstid. Vi 
valde att inte delge informanterna intervjufrågorna i förväg då vi ville ha spontana 
svar. Vi genomförde våra intervjuer var för sig och tiden för intervjuerna varade 
mellan 15-45 minuter.  Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och 
genom att spela in intervjuerna kunde vi ha fullt fokus under intervjuernas gång. 
Inspelningen bidrog också till att vi båda kunde lyssna på alla intervjuer senare. Vi 
kunde även ordagrant transkribera våra intervjuer och fick därför inget bortfall som 
kan ske när man endast antecknar.  

Vid förfrågan om deltagande i vår studie fick samtliga respondenter och informanter 
ett missivbrev där undersökningens syfte och övrig information kopplat till de etiska 
riktlinjerna framgick (se bilaga 3 och 4).  

3.6 Etiska överväganden 

Vi har personligen lämnat ut missivbrev för enkäter (se bilaga 3) respektive intervjuer 
(se bilaga 4) med information om hur studien kommer att gå till och hur material 
som vi får ta del av kommer att hanteras. Vetenskapsrådet (2011) skriver att de 
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forskningsetiska principerna är av stor betydelse för informanter och respondenter 
att få ta del av. De forskningsetiska principerna beskriver Vetenskapsrådet (2011) i 
rapporten God forskningssed: 

• Samtyckekravet – Information om rätten att själva bestämma över sin 
medverkan har gått ut till respondenter och informanter. 
 

• Informationskravet – Information om syftet med studien och frivilligt 
deltagande har gått ut till respondenter och informanter. 

 
• Konfidentialitetskravet – Informationen om att studien är konfidentiell och 

att ingen information om deltagarna eller respektive förskola går att spåra 
har gått ut till respondenter och informanter. 

 
• Nyttjandekravet – Information om att vår insamlade data enbart kommer 

att användas i vår studie har gått ut till respondenter och informanter. 

3.7 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Frågorna vi formulerade till enkäten och intervjun var tydliga och konkreta, vilket 
bidrog till att arbetslagen och förskollärarna besvarade alla frågor. Både informanter 
och respondenter är kompetenta i sitt arbete trots varierad utbildning vilket bidrar 
till att tillförlitligheten höjs.  

Intervjuerna utfördes enskilt för att informanterna inte skulle kunna påverkas av 
varandras svar. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi 
även ställa följdfrågor till informanterna. Eftersom intervjuerna spelades in kunde vi 
genomföra en sanningsenlig transkription och använda oss av citat från intervjuerna i 
presentationen av resultatet.  

Vårt tillvägagångssätt i studien samt möjligheten att gå tillbaka och kontrollera både 
enkät- och intervjuresultatet har bidragit till en hög tillförlitlighet i studien.  

Eftersom vi inte vet om informanter och respondenter har besvarat frågorna helt 
sanningsenligt går det även att problematisera studiens tillförlitlighet.  

Då vår studie enbart innehåller åtta informanter och 30 respondenter kan vårt 
resultat inte representera alla förskollärare i Sverige och vårt resultat är därför inte 
generaliserbart.  
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4 Resultatredovisning och resultatanalys 

Här presenteras det resultat som framkommit i våra enkäter och intervjuer. Data har 
sorterats utifrån fem förutbestämda kategorier: allmänt, möbler och möblering, 
inredning, pedagogiskt material och leksaker. 

4.1 Resultatredovisning 

4.1.1 Enkätresultat 

Resultatet från enkätundersökningen synliggörs i en tabell som avläses utifrån 
frågorna som finns i spalten till vänster med svarsalternativen högst upp i tabellen. 
Antalet arbetslagen som deltog i undersökningen och var eniga i sitt svar står skrivet i 
siffror.  

Allmänt 

Tabell 4.1.1 Allmänt om barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska 
inomhusmiljön 

Svarsalternativ -> Instämmer 
helt 

Instämmer 
till viss del 

Vet inte Instämmer 
inte alls 

Barnen får vara med och 
påverka hur den fysiska 
inomhusmiljön ska se ut 

 

0 

 

28 

 

0 

 

2 

Pedagogerna tar hänsyn 
till barnens önskemål när 

vi utformar den fysiska 
inomhusmiljön 

 

9 

 

20 

 

0 

 

1 

 

Pedagogerna utgår från 
barnens intressen i 

utformandet av den fysiska 
inomhus-miljön 

 

20 

 

9 

 

0 

 

1 

 
Tabell 4.1.1 visar hur arbetslagen har besvarat våra enkätfrågor om hur de arbetar 
med barns delaktighet och inflytande i förskolan. Inom området allmänt 
framkommer det tydligt att barnen får vara med och påverka utformandet av den 
fysiska inomhusmiljön. Arbetslagen är eniga om att det är av betydelse att ta hänsyn 
till barnens önskemål och tabellen visar även att arbetslagen utgår från barnens 
intressen i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. Tabellen visar också att ett 
fåtal arbetslag varken tar hänsyn till barns önskemål, deras intressen samt att de inte 
får påverka hur miljön ska se ut.  
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Möbler och möblering 

Tabell 4.1.2 Barns delaktighet och inflytande i förhållande till inköp av möbler och 
möblering i förskolan 

Svarsalternativ -> Instämmer 
helt 

Instämmer 
till viss del 

Vet inte Instämmer 
inte alls 

Barnen får vara med och 
påverka vilka möbler som 

ska finnas i ett rum 

 

1 

 

23 

 

0 

 

6 

Pedagogerna tar hänsyn 
till barnens önskemål i 
val av tema för ett rum 

 

8 

 

20 

 

0 

 

2 

Barnen är delaktiga i 
möbleringen av ett rum 

 

3 

 

25 

 

0 

 

2 

Barnen får vara med och 
påverka vilka möbler som 

köps in 

 

0 

 

12 

 

1 

 

17 

Pedagogerna tar hänsyn 
till barnens önskemål när 
vi beslutar vilka möbler 
som ska finnas i ett rum 

 

1 

 

23 

 

2 

 

4 

 
Tabell 4.1.2 visar hur arbetslagen har besvarat våra enkätfrågor utifrån deras syn på 
barns delaktighet och inflytande gällande inköp av möbler och möblering i förskolan. 
Tabellen visar att arbetslagen tycker att barnen till viss del ska få påverka vilka 
möbler som ska finnas i ett rum samt att barns önskemål ska tas tillvara på. I tabellen 
kan man även se att barnen får vara delaktiga i möbleringen i förskolan och att deras 
önskemål är av betydelse när beslut om vilka möbler som ska finnas tas. Något som 
tabellen visar tydligt är att barnen inte alla gånger får vara med och påverka vilka 
möbler som ska köpas in.  
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Inredning 

Tabell 4.1.3 Barns delaktighet och inflytande i förhållande till inredning i förskolan  

Svarsalternativ -> Instämmer 
helt 

Instämmer 
till viss del 

Vet inte Instämmer 
inte alls 

Pedagogerna bestämmer 
hur inredningen ska se ut 

 

6 

 

23 

 

0 

 

1 

Pedagogerna tar hänsyn 
till barnens önskemål kring 

inredningen 

 

6 

 

23 

 

0 

 

 

1 

Barnen får själva besluta 
om deras teckningar ska 

sättas upp på väggen 

 

16 

 

10 

 

0 

 

4 

Barnen tillfrågas vilka 
bilder från en 

dokumentation som ska 
sättas upp på väggen 

 

3 

 

15 

 

1 

 

11 

 

Tabell 4.1.3 visar hur arbetslagen har besvarat våra enkätfrågor utifrån deras syn på 
barns delaktighet och inflytande gällande inredningen i förskolan. Tabellen visar oss 
att arbetslagen över lag tycker det är viktigt med delaktighet och inflytande gällande 
inredningen i förskolan. Det är dock tydligt att arbetslagen anser att det är 
pedagogernas ensak att bestämma hur inredningen ser ut, men att de tar hänsyn till 
barns önskemål. Resultatet visar att barnen över lag får vara med och bestämma om 
deras teckningar ska sättas upp på väggen eller inte. Gällande vilken dokumentation 
som ska sättas upp på väggen, så frågar en del arbetslag barnen om detta. Tabellen 
visar dock att en del arbetslag varken frågar barnen om teckningar eller 
dokumentation som ska sättas upp på väggarna.  
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Pedagogiskt material 

Tabell 4.1.4 Barns delaktighet och inflytande i förhållande till det pedagogiska 
materialet i förskolan 

Svarsalternativ -> Instämmer 
helt 

Instämmer 
till viss del 

Vet inte Instämmer 
inte alls 

Barnen får vara med och 
påverka vilka pärlor som 

ska köpas in 

 

0 

 

20 

 

1 

 

9 

Pedagogerna tar hänsyn 
till barnens önskemål i val 

av vilka böcker som ska 
finnas på avdelningen 

 

7 

 

20 

 

1 

 

2 

 

Pedagogerna utgår från 
barnens intressen när vi 

köper in material för 
skapande aktiviteter 

 

16 

 

14 

 

0 

 

0 

Pedagogerna utgår från 
barnens intressen när vi 

väljer vilka böcker som ska 
finnas tillgängliga 

 

19 

 

11 

 

0 

 

 

0 

 

Tabell 4.1.4 visar hur arbetslagen har besvarat våra enkätfrågor utifrån deras syn på 
barns delaktighet och inflytande gällande pedagogiskt material i förskolan. Tabellen 
visar att barnen i de flesta arbetslagen till viss del får vara med och påverka vilka 
pärlor som köps in. Dock finns det en del arbetslag som inte alls låter barnen vara 
med och påverka inköpet. Resultatet visar även att arbetslagen både tar hänsyn till 
barnens önskemål och intressen vid val av böcker till avdelningen. Tabellen visar 
väldigt tydligt att arbetslagen tycker att inköp av material till skapande aktiviteter ska 
utgå från barnens intressen. 
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Leksaker 

Tabell 4.1.5 Barns delaktighet och inflytande i förhållande till leksaker i förskolan  

Svarsalternativ -> Instämmer 
helt 

Instämmer 
till viss del 

Vet inte Instämmer 
inte alls 

Barnen får vara med 
och påverka vilka 

leksaker som köps in 

 

3 

 

25 

 

0 

 

2 

Pedagogerna tar 
hänsyn till barnens 
önskemål om vilka 

leksaker som ska finnas 
tillgängliga 

 

17 

 

13 

 

0 

 

0 

Pedagogerna anser att 
det är ekonomin som 

be-stämmer vilka 
leksaker som ska köpas 

in 

 

14 

 

16 

 

0 

 

0 

 

Tabell 4.1.5 visar hur arbetslagen har besvarat våra enkätfrågor utifrån deras syn på 
barns delaktighet och inflytande gällande leksaker i förskolan. Tabellen visar att 
arbetslagen tar hänsyn till barns önskemål om vilka leksaker som ska finnas på 
avdelningen. Tabellen visar också att en del arbetslag inte alls tycker att barnen ska få 
vara med och påverka inköpen av leksaker, medan majoriteten tycker att de ska få 
påverka till viss del. Resultatet visar även väldigt tydligt att det enligt pedagogernas 
uppfattningar är ekonomin som trots allt styr över vilka leksaker som ska köpas in.  
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4.1.2 Intervjuresultat 

Allmänt 

Majoriteten av förskollärarna anser det är viktigt att barnen får vara med och utforma 
den fysiska inomhusmiljön. Förskollärarna säger också att det sker genom att lyssna 
in barnen och genom att observera. Hur förskollärarna arbetar med att utforma 
miljön beskriver förskollärare B i följande citat:  

Jag tänker att barnen ska ta en ganska stor del i utformandet. Jag jobbar med små barn så de 
kan inte verbalt tala om, men vår uppgift är att se deras intressen och sedan utforma den utifrån 
vad vi sett. Vi får observera mera vad barnen faktiskt vill. (Förskollärare B). 

Intervjuresultatet visar också att några förskollärare är tveksamma till att barnen ska 
ha inflytande och vara med och utforma den fysiska inomhusmiljön vilket framförs 
bland annat av Förskollärare H i kommande citat:  

Det är leksakerna som de kan få vara med och välja. Vi sitter med kunskapen så egentligen ska 
inte barnen vara med och påverka så mycket men det blir helt annat när det är stora barn. Då 
kan de fundera och prata. Små barn är mycket svårare. Miljön bestämmer ju de vuxna. 
(Förskollärare H). 

Möbler och möblering 

När det handlar om pedagogernas förhållningssätt till barns delaktighet och 
inflytande i val av möbler på avdelningen anser ett fåtal av förskollärarna att barnen 
ska få vara med och påverka genom att utgå från barnens intressen och lyssna in 
deras önskemål. Minoriteten av förskollärarna utgår från ett barnperspektiv genom 
att anpassa möblerna till barnens nivå men lyssnar inte in barnens önskemål i övrigt. 
Resultatet visar att det förekommer att förskollärarna inte låter barnen vara delaktiga 
i val av möbler på avdelningen. Resultatet visar också att ett fåtal förskollärare tar 
hänsyn till barnens behov gällande val av möbler och möblering på avdelningen 
genom att observera barnens lek och inta ett barnperspektiv. Förskollärare D säger: 

Det är nog lite samma sak där. Till en början möblerar man, sen observerar man ju och ser vart 
barnen är och vad de gör. Och är det aldrig något barn som till exempel står vid en leksaksspis – 
då tar vi bort den och ställer dit något annat. Man får prova sig fram och hitta de lekställen, 
leksaker och möbler efter vad barnen vill ha. Sen ändras ju intresset hos barnen hela tiden. Efter 
någon månad så kanske den där spisen eftersöks, då kanske barnen står och lagar mat på en 
stol, ja, då sätter vi tillbaka spisen. Val av möbler måste utgå från barnen, vad barnen vill göra 
och vart de är. Det finns ju rum där barnen aldrig är heller men får de rätt förutsättningar och 
möbler där så kan det bli bästa rummet i förskolan. (Förskollärare D). 

Några av förskollärarna utgår från barnen genom att observera deras lek och lyssna 
in barnens önskemål på barnens eget initiativ eller genom att personalen frågar. 
Intervjuresultatet visar också att det förekommer att förskollärarna inte tar hänsyn 
till barnens önskemål utan anser att det är personalen som bestämmer över val av 
möbler och hur lokalerna ska disponeras. Vidare anser majoriteten av förskollärarna 
att barnen ska få möjlighet att påverka möbleringen inne på avdelningen. De tycker 
att barnen självklart ska få vara med då möbleringen ska locka barnen till lek. Som 
förskollärare F uttrycker såhär:   

Ja, vi möblerar ofta om utifrån barnens behov och önskemål. Vi har ofta rum i rummen och det 
ändras, vår miljö är alltid levande utifrån barnens behov och önskemål. (Förskollärare F). 
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Förskollärare A berättar: 

Vi tycker att det är väldigt viktigt att dom är med och får säga vad dom tycker och tänker, för jag 
menar om vi bygger en miljö som dom inte trivs i och som inte är anpassad efter dom så blir det 
ju ingen bra lek. Utan man måste utgå från barnen, så vi möblerar ju om ganska ofta för att det 
som fungerar nu det kanske inte fungerar om två månader, det som fungerar på hösten kanske 
inte fungerar på våren, så man är ju tvungen att vara flexibel för att det ska fungera. 
(Förskollärare A). 

Här blev det synligt att pedagogerna behöver vara flexibla i förskolan eftersom 
barnens intressen utvecklas och förändras hela tiden, vilket gör att miljön ständigt 
behöver reflekteras över. Vidare poängterar några av förskollärarna att barnen ska få 
påverka till en viss del, främst gällande de grova möblerna som bord och stolar. 
Märker förskollärarna att möbleringen inte fungerar så tar de bort möblerna igen. 
Resultatet visar även att det förekommer att förskollärarna inte låter barnen vara 
delaktiga och tycker att det är svårt med att barnen ska få vara med och påverka 
möbleringen eftersom avdelningen är svår att möblera.  

Inredning 

Majoriteten av förskollärarna säger att barnen ska få vara med och påverka 
inredningen på avdelningen och att detta sker genom att förskollärarna observerar 
barnen och lyssnar på hur de vill ha det. Barnen får också vara med och flytta runt 
möbler och saker för att det ska bli till det bättre. Förskollärare C beskriver: 

Ja vi, när vi tillexempel ska göra i ordning ett rum så här.. nu är det ju så här att vi har en ny 
barngrupp varje år.. så att vi gör ju om allting varje år. Då gör vi så att barnen.. vi plockar ur ett 
rum, alla saker så här, ett litet rum här till exempel och sen så får dom vara med om vad som ska 
vara där inne, och hur det ska se ut, med dom sakerna som vi har. Så ska vi säga också, för vi 
kan ju inte, vi har ju inte ekonomi att köpa vad vi vill. Eller.. och vi  kan ju inte köpa vad vi vill, 
men i den… så långt vi kan, så är barnen med och tycker. Nu har vi gjort så här att vi har delat 
upp dom oftast i grupper för att inte alla barn.. inreder inte alla rum, utan det kan vara en grupp 
med barn som får inreda ett rum då, och så får den andra gruppen ta det andra rummet. Så det 
blir olika, och sen så får man hoppas att dom alla tycker om det då och så får dom berätta hur 
dom har tänkt med sitt rum då, dom som har inrett det då. (Förskollärare C).   

Ett fåtal av förskollärarna menar att barnen ska få vara med och påverka inredningen 
till en viss del. Barnen ska inte få påverka dekorationen och vilka lampor som finns 
på avdelningen men de ska såklart få bestämma vilken dokumentation som ska fylla 
väggarna inne i förskolans lokaler. Ett fåtal av de intervjuade förskollärarna tycker att 
det är svårt att låta barnen vara med och påverka inredningen inne på avdelningen. 
En av de nämnda anledningarna är för att ekonomin bestämmer över vad som är 
möjligt att genomföra. Den andra anledningen är för att pedagogerna anser att 
barnen de arbetar med är för små, vilket blir synligt i det som förskollärare H 
berättar: 

Nej. Det är svårt. Det handlar om pengar, ekonomi men de bestämmer inte i slutänden ändå 
men det beror på vilken ålder det är på barnen. Jag jobbar med småbarn och då är det svårt, 
vilket gör att de inte får så mycket inflytande. (Förskollärare H). 

Pedagogiskt material 

När det handlar om att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande vid inköp av 
pedagogiskt material till skapande aktiviteter betonar större delen av förskollärarna 
att barnen ska få vara det. Förskollärare E säger: 
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Det får dom ju också vara med och vara delaktiga. Våra barn har ju varit med och valt alla pärlor 
vi har här. Spel och så det har vi också lite önskemål. Nu har ju vi väldigt mycket spel som vi 
tycker att man måste använda först tills dom tar slut om man säger så då. Men vi har väll köpt in 
något nytt och dom får ju.. är ju med ibland i katalogerna och tittar. De kan ju få önska. 
(Förskollärare E). 

En del av förskollärarna frågar barnen vad de önskar köpa in, medan ett litet antal ser 
vad som går åt och vad som behöver beställas. Ett fåtal av förskollärarna anser att 
barnen ska få vara med till en viss del, men att de vuxna ändå i slutänden kommer 
bestämma vilket material som köps in. Intervjusvaret visar också att förskollärarna 
inte tycker att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande angående det pedagogiska 
materialet till skapande aktiviteter. 

Resultatet visade också att det uppstod reflektioner kring barns delaktighet och 
inflytande gällande pedagogiskt material och som har bidragit till förändring. 
Förskollärare C berättar:  

ja men kanske att dom ska få sitta och bläddra i katalogen, ja det var ju faktiskt något vi tänkte 
på när vi läste era frågor i enkätundersökningen, bland annat så ställde ni en fråga om de är med 
och bestämmer vilka pärlor till exempel, och det är dom ju inte. Utan det är vi som bestämmer 
att dom här pärlorna är bra för dom är lagom stora, ja men du vet hål och allt sånt där, och det 
här tycker vi ser fina ut. Och då pratade vi just om det att det skulle ju inte vara så dumt att ha 
dom med.. för nu satt vi en dag förra veckan och beställde varor och då var det lite barn med 
som satt i det rummet då för då sa vi att nu sätter vi oss här och bläddrar… Och då vart dom 
väldigt intresserade över vad som finns i våra lek och lär kataloger, vad man kan köpa och så 
där. Så nu tycker vi alltså det, att det skulle ju vara roligt att de var med och peka lite och sa att 
en sån här skulle vi vilja ha. För det har vi inte gjort förut. Det har vi inte.. så det skulle vara kul. 
Och ha dom med. Och det kanske skulle kunna få dom att önska mer också då som de inte gör 
nu då när de vet lite vad som finns och är med och tittar lite i katalogen och ser vad man kan 
köpa för något. (Förskollärare C). 

Leksaker 

Angående hur pedagogerna ska ta hänsyn till barns önskemål och intressen vid inköp 
av nya leksaker är några av förskollärarna eniga om att personalen ska ta hänsyn till 
barnen genom att observera och fråga barnen om deras åsikter. Förskollärare A 
förklarar:  

Ja.. dom är ju det, dom sitter ju och tittar i katalogen.. och sist så satt vi och så gjorde jag hörn, 
viker in hörn, när jag kommer fram till grejer som jag tycker är spännande och sen måste man ju 
prata ihop sig sen på planeringen. Och då satt ett barn bredvid och satt och gjorde hörn på 
varenda sida men sådär mycket pengar har vi inte.. men vi skrev ju upp en lista utifrån barnens 
intressen och sen får dom sitta och titta , och så får man se vad som är ekonomiskt 
genomförbart.. hur mycket pengar har vi och hur mycket kostar det här? vad räcker det till? 
(Förskollärare A). 

Till skillnad från förskollärare F som uttrycker sig såhär istället: 

Ja! Det blir samma här. Vi kan såklart inte låta barnen sitta med när vi tittar i katalogen eller på 
nätet, men vi har ju observerat och sett vad barnen är intresserade av. Sist var kök intressant, 
och då handlade vi in det. Vi handlar efter barnens behov och önskemål. (Förskollärare F). 

Fåtalet av förskollärarna lyfter att det kan vara svårt att tillgodose barnens önskemål 
på grund av den begränsade ekonomin. En del förskollärare tar hänsyn till barnen 
genom att utgå från ett barnperspektiv och observera barnens lek och intressen. 
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4.2 Resultatanalys 

Analysen disponeras utifrån våra förutbestämda kategorier; allmänt, möbler och 
möblering, inredning, pedagogiskt material och leksaker. Resultatanalysen tolkas 
genom vårt teoretiska perspektiv som är Delaktighetsstegen skildrad av Hart (1992).  

4.2.1 Resultatanalys av enkäten 

Allmänt 

Det verkar som att respondenterna är eniga om att barnen ska få vara med och ge 
form åt den fysiska inomhusmiljön. Att ta hänsyn till barnens intressen och önskemål 
verkar också viktigt enligt arbetslagen. Utifrån delaktighetsstegen som Hart (1992) 
utvecklat tolkar vi resultatet som att respondenterna har uppnått det 5:e steget 
överlag, även om det finns en variation i de olika kategorierna som presenteras i 
detalj nedan. Rubriken på steg 5 heter ”Rådfrågad och informerad” och innebär att de 
vuxna fattar alla beslut men tar hänsyn till barnens perspektiv och deras önskemål. 

Möbler och möblering 

Med hänsyn till resultatet verkar det som att respondenterna tillsammans med 
barnen väljer vilka möbler som ska finnas i förskolans lokaler men får inte möjlighet 
att påverka inköpen. Utifrån delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi 
resultatet som att respondenterna uppnår olika steg på stegen utifrån kategorin 
möbler och möblering. Vid valet av befintliga möbler till lokalerna får barnen vara 
delaktiga, vilket är steg 6 på stegen som heter ”vuxeninitierad beslutsfattning 
tillsammans med barnen”. Det innebär att vuxna leder beslutsfattningen men 
barnens åsikter respekteras och har inflytande gällande beslutet. Vid inköpet av nya 
möbler tillfrågas inte barnen och deras delaktighet är därför obefintligt i 
sammanhanget och resulterar i att inget steg uppnås. Däremot verkar det som att 
personalen i förskolan tycker att barnen aktivt ska få delta i möbleringen och att 
barnens intressen och önskemål är av stor betydelse. Utifrån delaktighetsstegen 
tolkar vi det som att respondenterna även här har uppnått steg 6 på stegen eftersom 
barnens perspektiv är av stor betydelse vid möbleringen.  

Inredning 

Det verkar som att inredningen på avdelningen ligger under pedagogernas ansvar, 
men även här tar pedagogerna hänsyn till barnens intressen och önskemål. Utifrån 
delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi resultatet som att 
respondenterna har uppnått steg 5 som bär rubriken ”Rådfrågad och informerad”, 
vilket medför att de vuxna fattar alla beslut men tar hänsyn till barnens åsikter och 
önskemål. Gällande barns möjligheter att bestämma vilka teckningar och vilka 
fotografier som ska sättas upp på väggarna verkar det finnas delade åsikter. Lite mer 
än hälften anser att barnen ska tillfrågas och de resterande tycker inte det. Utifrån 
delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi resultatet som att 
respondenterna har uppnått steg 5 och de arbetslag som inte tillfrågar barnen på 
något vis uppnår inget steg på delaktighetsstegen.  

Pedagogiskt material 

Respondenterna verkar vara eniga om att barnen ska få bestämma vilka pärlor som 
ska köpas in. Utifrån delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi resultatet 
som att respondenterna har uppnått det 7:e steget. Rubriken på steg 7 heter 
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”barninitierad med vägledning av vuxna” och innebär att de vuxna utgår från barnens 
synpunkter och därmed bidrar till att barnen styr. Det verkar också som att barnens 
önskemål och intresse ska tas tillvara på när det kommer till inköp av böcker. Här 
uppnår arbetslagen 5:e steget på stegen. Rubriken på steg 5 heter ”Rådfrågad och 
informerad” och handlar om att beslutet tas av de vuxna med beaktande till barnens 
perspektiv och deras önskemål. Arbetslagen verkar även vara överens om att barnens 
intressen ska styra inköpen för skapande aktiviteter, vilket vi kan koppla till två olika 
steg på stegen, beroende av vilket sätt de tar reda på barnens intressen. Om 
personalen utgår från observation uppnås steg 1 som heter ”manipulation”, vilket 
handlar om att personalen observerar barnens handlingar och sedan tolkar vad de 
sett och låter det påverka besluten utan att barnen är medvetna om deras delaktighet.  

Leksaker 

Det flesta arbetslag verkar anse att barnen ska få påverka inköpet av nya leksaker och 
att barnens önskemål gällande dessa är väldigt relevanta, men tyvärr känner även alla 
arbetslag att det i slutänden är ekonomin som styr inköpet av nya leksaker. Utifrån 
delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi resultatet som att 
respondenterna har uppnått steg 5 som heter ”Rådfrågad och informerad”, där de 
vuxna tar hänsyn till barns önskemål och åsikter men ändå fattar besluten själva.  

4.2.2 Resultatanalys av intervjun 

Allmänt 

Det verkar som att majoriteten av informanterna lyfter vikten av att barnen får vara 
delaktiga i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. Förskollärarna uttrycker 
också att miljön ska skapas utifrån barnens intressen vilket personalen tar del av 
genom att observera barnens lek och lyssna in deras önskemål. Utifrån 
delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi resultatet som att 
informanterna har uppnått steg 5 som har rubriken ”Rådfrågad och informerad”. 
Steget innebär att barnens önskemål och åsikter tas till vara på men att beslut tas av 
de vuxna. En av informanterna verkar dock tycka att barnen inte ska få vara delaktiga 
i utformandet av den fysiska inomhusmiljön utan menar att det är personalen som 
bestämmer över miljön.  Detta medför att inget steg på delaktighetsstegen uppnås då 
barns delaktighet och inflytande är obefintligt i sammanhanget.  

Möbler och möblering 

Vid inköp av möbler verkar det som att två av informanterna anser att barnen ska få 
vara delaktiga genom att utgå från barnens intressen och fråga om deras åsikter. 
Utifrån delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi resultatet som att 
informanterna har uppnått det 5:e steget som heter ”Rådfrågad och informerad” som 
betyder att vuxna bestämmer men att barns önskemål och åsikter respekteras och tas 
hänsyn till. Tre av förskollärarna verkar tycka att det är viktigt att utgå från ett 
barnperspektiv och anpassa möblernas storlek till barnens nivå, men säger sig inte 
utgå ifrån barnens åsikter eller göra dem medvetna om deras delaktighet. Övriga 
informanter verkar tycka att det är personalens uppgift att bestämma över vilka 
möbler som köps in till avdelningen. Alla dessa åsikter tolkar vi som steg 1. Rubriken 
heter ”manipulation” och handlar om att arbetslagen manipulerar barnen och 
påverkar deras handlingar. Utåt sett kan detta se ut som att det är barnen som tagit 
initiativ eller lämnat önskemål, men i själva verket är det pedagogerna som styrt 
innehållet. På detta steg kan även barnens åsikter ha påverkat en situation som vuxna 
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valt att inte berätta. Gällande om personalen tar hänsyn till barnens önskemål verkar 
tre av åtta förskollärare anse att pedagogerna ska observera barnens lek och beakta 
deras behov i val av möbler och möblering, vilket också landar på steg 1. Ytterligare 
fyra förskollärare verkar vara inne på samma sak och vill observera barnens lek och 
utgå från barnen i utformandet av miljön men tycker också att personalen ska lyssna 
in barnens önskemål, till skillnad från föregående lyssnar de här pedagogerna in 
barnens önskemål, vilket uppnår steg 5 som vi tidigare beskrivit. Den åttonde 
förskolläraren verkar tycka att det är personalen som bestämmer över vilka möbler 
som ska köpas in och hur möbleringen ska se ut, och barnen ges inte möjlighet att 
påverka detta. Eftersom barns delaktighet i det här fallet kan tolkas som långt uppnås 
inget steg på delaktighetsstegen. Med fokus på barns delaktighet och inflytande i 
förhållande till enbart möbleringen verkar majoriteten av informanterna anse att 
barnen ska få möjlighet att påverka, vilket vi tolkar till steg 6. Steget heter 
”vuxeninitierad beslutsfattning tillsammans med barnen” och betyder att besluten 
fattas av de vuxna med hänsynstagande till barns åsikter gällande besluten. En 
informant verkar uppleva att det finns svårigheter för barnen att vara delaktiga i 
möbleringen på grund av hur lokalerna ser ut vilket bidrar till att barnen inte får 
inflytande. I de fall uppnås inget steg på delaktighetsstegen. 

Inredning 

Flertalet informanter verkar anse att barnen ska få möjlighet att påverka inredningen 
genom samtal och observation av verksamheten. Två informanter verkar tycka att 
barnen kan vara delaktiga i val av vilken dokumentation som ska pryda väggarna. 
Utifrån delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat tolkar vi resultatet som att 
förskollärarna har uppnått steg 6. Rubriken heter ”vuxeninitierad beslutsfattning 
tillsammans med barnen” och betyder att de vuxna tar hänsyn till barnens åsikter när 
de fattar besluten. Den åttonde informanten verkar inte låta barnen vara delaktiga på 
grund av ekonomin och barnens ålder. Eftersom ingen hänsyn tas till barnens 
delaktighet resulterar det i att inget steg på delaktighetsstegen uppnås. 

Pedagogiskt material 

Vid inköp av pedagogiskt material verkar majoriteten av förskollärarna tycka att 
barnen ska få vara delaktiga genom samtal. Utifrån delaktighetsstegen som Hart 
(1992) utvecklat tolkar vi resultatet som att informanterna har uppnått det 5:e steget 
som kallas för ”Rådfrågad och informerad”, där de vuxna är tar hänsyn till barnens 
åsikter och önskemål men tar besluten själva. En informant anser att barnen ska få 
vara delaktiga men utgår från vad som går åt av det befintliga materialet, vilket vi 
tolkar till steg 1 på stegen. Steget kallas ”manipulation” och innebär att personalen tar 
hänsyn till barnets åsikter som påverkar besluten utan att barnen vet om det. En 
förskollärare verkar tycka att det endast är personalen som bestämmer över det 
pedagogiska materialet. Detta har till följd av att inget steg på delaktighetsstegen 
uppnås eftersom förskolläraren inte tar hänsyn till barns delaktighet och inflytande. 

Leksaker 

Gällande inköp av leksaker verkar alla förskollärarna anse att hänsyn till barnens 
åsikter ska tas genom observation. Utifrån delaktighetsstegen som Hart (1992) 
utvecklat tolkar vi resultatet som att informanterna har uppnått steg 1 som benämns 
”manipulation”. Detta innebär att personalen observerar barnens intressen som 
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påverkar besluten utan barnens vetskap. Det verkar dock som att bara hälften av 
informanterna lyfter vikten av ta hänsyn till barnens åsikter. Detta tolkar vi till steg 5 
på Harts delaktighetsstege. Rubriken lyder: ”Rådfrågad och informerad”, vilket 
innebär att personalen tar hänsyn till barns åsikter och önskemål i beslut som fattas.  
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5 Diskussion 

Här presenteras vår metoddiskussion och vår resultatdiskussion. Metoddiskussionen 
består av diskussion och reflektion över vår valda metod. I resultatdiskussionen 
presenterar och diskuterar vi vårt resultat i samband med bakgrundslitteraturen och 
vårt teoretiska perspektiv. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av postenkäter (se bilaga 1) och semistrukturerade intervjuer 
(se bilaga 2) som metod för att få så brett och djupt material som möjligt till vår 
studie. Innan enkäterna delades ut och innan intervjuerna bokades fick samtliga 
respondenter och informanter ta del av missivbrev gällande studien.  

Att använda enkät som metod bidrog till att vi fick många svar på kort tid. Vi 
lämnade själva ut enkäterna till förskolorna för att motivera fler respondenter att 
delta i studien. En vecka senare hämtade vi personligen in enkäterna för att minska 
bortfallet som kan tillkomma om förskolorna själva skulle skickat tillbaka enkäterna. 
Vi tycker i efterhand att vårt tillvägagångs sätt gällande enkäterna var väldigt bra och 
om vi inte hade gjort det kanske vi inte fått in alla enkäter vi var i behov av för ett rikt 
material. Av erfarenhet visste vi att tiden är begränsad i verksamheten och det var 
delvis därför vi valde en enkät utformad utifrån en likertskala där arbetslagen endast 
behöver ringa in sina svar. Att även använda intervju som metod gav oss djupare svar 
på det övergripande innehållet i enkäten och eftersom vi valde att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer gav det oss chansen att ställa följdfrågor till 
informanterna. Denna metod var enligt oss väl vald och gav oss ett rikt resultat. Vi 
tror inte att resultatet har påverkats av att de förskollärare som intervjuades även 
deltog i enkätundersökningen då vi inte upplevde att förskollärarna hade reflekterat 
kring vilka intervjufrågor som eventuellt kunde dyka upp. Vi valde att spela in våra 
intervjuer vilket bidrog till att vi kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen och 
undvek därför förvrängning samt minimerade risken för att viktigt material skulle 
komma bort. När vi utifrån inspelningarna kan transkribera svaren ordagrant bidrar 
det även till att resultatet blir mer sanningsenligt och vi kan också tillägga att 
samtliga informanter var bekväma med att samtalet spelades in. Själva metoden med 
ljudupptagning och transkribering är enligt Bryman (2011) tidskrävande. Detta håller 
vi med om, men valde ändå att använda oss av den metoden för att få ett 
sanningsenligt och rikt material.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att utforska hur pedagogerna tänker och handlar kring 
barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. 
Resultatet av vår studie visar att pedagogerna ser barns delaktighet och inflytande 
gällande miljön som betydelsefullt. Resultatet från enkäterna och intervjuerna visar 
att pedagogerna i förskolan menar att barnens delaktighet och inflytande ska vara en 
stor del i verksamheten.  

Utifrån delaktighetsstegen som Hart (1992) utvecklat visar intervjusvaren att 
majoriteten av pedagogerna i vår studie har ett arbetssätt som uppnår steg 5, där 
barnen får vara delaktiga genom att pedagogerna uppmuntrar barnen att uttrycka 
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sina åsikter och synpunkter. Arnér (2006) och Emilson och Folkesson (2006) menar 
att barnen behöver vara delaktiga för att de ska trivas och få en meningsfull vistelse i 
förskolan, vilket vi håller med om. Ett fåtal av pedagogerna i vår studie uppnår inget 
steg alls i delaktighetsstegen då de anser att barnen är för små för att påverka miljön i 
verksamheten. Detta överensstämmer med synen på små barns delaktighet och 
inflytande som enligt Utbildningsdepartementet (2003) finns i samhället. Vidare 
visade resultatet att en minoritet av pedagogerna hamnade på steg 1 på 
delaktighetsstegen som Hart (1992) framställt. Anledningen är för att pedagogerna 
tycker att det är deras ansvar att utforma miljön i förskolan samt för att de gjorde 
barnen delaktiga genom observation. Istället för att bara observera barnen tycker vi 
att pedagogerna kan prata med barnen och fråga dem vad de tycker. Är barnen 
väldigt små och inte kan uttrycka sig verbalt så kan de ändå få uttrycka sin mening 
genom kroppsspråket. Pedagogerna kan fråga barnen och sedan låta barnen peka på 
olika saker för att visa vad de tycker. Om pedagogerna låter barnen få uttrycka sig 
verbalt eller genom kroppsspråket gällande utformandet av miljön blir barnen mer 
delaktiga i verksamheten. Pedagogerna tar på detta vis även vara på barnens 
önskemål och intressen, vilket bidrar till en mer meningsfull och uppskattad 
verksamhet som enligt Sandberg och Eriksson (2010) innebär hög delaktighet för 
barnen i förskolan. Det förekommer att pedagoger fattar beslut tillsammans med 
barnen, vilket bidrar till att de hamnar på steg 6 på delaktighetsstegen. För oss känns 
detta bra eftersom barnens åsikter och önskemål här tas på allvar och personalen 
känns väl medvetna om betydelsen för barns delaktighet och inflytande. Ytterligare 
ett fåtal pedagoger låter barnen påverka över inomhusmiljön i verksamheten, vilket 
bidrar till att de hamnar på steg 7 på delaktighetsstegen som Hart (1992) utformat. 
Betydelsen av barns delaktighet och inflytande betonas i en rad förskolepedagogisk 
forskning (Arnér, 2006; Emilson, 2007; Emilson & Folkesson, 2006; Hamerslag 
2013; Sandberg & Eriksson, 2010), och visar sammantaget att det är ett bra arbetssätt 
att låta barnen vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten.  

Resultatet vi fått fram visar att respondenter och informanter tycker barnen ska få 
vara delaktiga och ha inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön då 
verksamheten faktiskt är till för dem. Hart (1992) menar att barnen ska få vara 
delaktiga och ha inflytande i förskolan för att kunna utveckla förståelse för 
demokratin i vårt samhälle, vilket även Skolverket (2010) belyser. Vi tolkar resultatet 
som att förskolorna är väl medvetna om att barnen ska få vara delaktiga och ha 
inflytande i verksamheten. Detta är en åsikt som vi själva stödjer då även vi anser att 
barnen behöver vara delaktiga och få ha inflytande för att skapa erfarenheter över hur 
demokrati fungerar. Att barnen tillsammans med pedagogerna utformar miljön 
bidrar till att barnen känner sig värdefulla och kompetenta, vilket även stödjs av Hart 
(1992) och Åberg och Lenz Taguchi (2005). Bjervås (2003) belyser att barns 
möjligheter till delaktighet och inflytande bidrar till deras personliga utveckling och 
mentala mognad.  

I Ribaeus avhandling från 2014 visade resultaten att barnen uppskattar när de får 
vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten, vilket syns genom att barnen tar 
tillvara på dessa tillfällen och gärna uttrycker sina egna åsikter. Detta kan vi koppla 
till Arnér (2006) då vi i denna avhandling kan se att när pedagoger uppmuntrar 
barnen till egna initiativ så upplever barnen verksamheten som mer betydelsefull. 
Vårt resultat visade att majoriteten av pedagogerna gärna ger barnen möjlighet att 
påverka i de flesta sammanhang som förekommer i förskolan. Resultatet visar också 
att det kan finnas svårigheter med att låta barn vara delaktiga och få inflytande i 
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utformandet av miljön. Johannesen och Sandvik (2009) och Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003a) beskriver att utmaningen med att få barnen delaktiga i 
verksamheten kan vara för svår i vissa verksamheter. Men Emilson och Folkesson 
(2006) menar dock att svårigheten med att få barnen delaktiga och ge dem inflytande 
i verksamheten kan ha med pedagogernas inställning att göra, vilket vi tror stämmer i 
det här fallet, då ett fåtal pedagoger belyste att små barn är för små för att få 
delaktighet och inflytande i verksamheten. Uppfattningen om att barnen är för små 
och inte har kunskapen som behövs för att få påverka är enligt 
Utbildningsdepartementet (2003) även en förekommande uppfattning i samhället.  

UNICEF Sverige (2009) betonar att barn har rätt till delaktighet och inflytande. 
Deras rättigheter innefattar bland annat rätten att bli respekterade och lyssnade på. 
Majoriteten av respondenter och informanter belyste detta som viktigt i vår studie. 
Resultatet visar att det är viktigt att ta till vara på barns perspektiv genom deras 
intressen och önskemål, vilket även är synligt i resultatet som Emilson (2007), 
Emilson och Folkesson (2006), Hamerslag (2013) och Sandberg och Eriksson (2010) 
fått fram i sina artiklar. I artikeln skriven av Sandberg och Eriksson (2010) framkom 
det också att hög delaktighet uppnås enligt pedagogerna genom att de låter barnen 
vara med och bestämma över innehållet i verksamheten. Vårt resultat visar att 
pedagogerna försöker uppnå hög delaktighet genom att låta barnens intressen och 
önskemål styra vid inköp för skapande aktiviteter, pedagogiska material, böcker och 
leksaker. 

Arnér (2006) och Bjervås (2003) menar att delaktighet och inflytande handlar om att 
vuxna ska ta hänsyn till barns önskemål och deras åsikter. Utifrån vårt 
intervjuresultat blev det synligt att flera arbetslag låter barnen titta i Lek och Lär 
kataloger för att se vilket sortiment som erbjuds. Barnen får sedan framföra sina 
önskemål inför framtida inköp. Men det förekommer även åsikter om att katalogerna 
är till för de vuxna och att barnen inte ska ha tillgång till dessa. Vi tycker att 
katalogerna är ett bra redskap att använda sig av för att främja barns delaktighet då 
både små och stora barn kan framföra sina önskemål genom att titta i katalogen. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003a) samt Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) menar att barn känner sig värdefulla när pedagogerna lyssnar in 
deras åsikter och tar tillvara på deras intressen, som vi anser kan bli möjligt med 
hjälp av katalogen.  

Vad som även framkom i vårt resultat var att pedagogerna ofta intog 
barnperspektivet vid olika sammanhang i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. 
Det skedde ofta att pedagogerna observerade barnens lek för att synliggöra barnen 
intressen och behov. Några pedagoger observerade bara vad barnen använde för 
material och leksaker för att sedan kunna avgöra vad som behövde förnyas av det 
befintliga sortimentet eller köpa in nya leksaker utifrån barnens intressen. Resultatet 
visar även att ett fåtal pedagoger inte tycker att observation behövs utan anser istället 
att det är de vuxna som behöver bestämma över verksamheten, eftersom de har mer 
övergripande kunskap om verksamheten, och ansvar att arbeta utifrån läroplanens 
intentioner Vi anser att dessa inte är motsatsförhållanden utan menar att personal 
kan ta hänsyn till barnperspektivet och barns perspektiv, och samtidigt bibehålla det 
didaktiska ansvaret för verksamheten, eftersom verksamheten enligt Skolverket 
(2010) är till för barnen. En förklaring till att detta trots allt inte alltid uppnås kan det 
vara som Arnér (2006) skriver; att personalen kan ha svårt för att inta ett 
barnperspektiv eller barns perspektiv och då istället utgår från sitt eget perspektiv.  
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Delaktighet och inflytande är begrepp som omfattar hela förskoleverksamheten. Barn 
kan vara delaktiga på olika sätt och inom olika områden. I den här studien har vi 
undersökt barns delaktighet och inflytande i förhållande till inomhusmiljön, och 
därför kan våra resultat inte generaliseras till att omfatta barns möjligheter till 
delaktighet och inflytande generellt på respektive förskoleavdelning.  Även om några 
avdelningar skattades lågt utifrån Harts teoretiska modell av delaktighetens olika steg 
gällande inomhusmiljön, är det alltså möjlighet att barn är mer delaktiga avseende 
andra aspekter på dessa förskolor.  

5.3 Slutsats 

Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att vi har besvarat våra frågeställningar och 
därmed uppnått vårt syfte med studien. Vår slutsats är att pedagogerna arbetar aktivt 
med att se till barns intressen och önskemål, vilket sker genom samtal med barnen 
och observationer i verksamheten. Pedagogerna anser över lag att det är viktigt att 
barnen får vara delaktiga och ha inflytande i utformandet av den fysiska 
inomhusmiljön. 

5.4 Fortsatt forskning 

Eftersom det finns brist på tidigare forskning gällande barns delaktighet och 
inflytande i relation till utformande av den fysiska miljön tycker vi att ämnet är 
intressant att fortsätta studera. Det skulle vara intressant att både utföra intervjuer 
och observationer för att få fram skillnader och likheter mellan tal och handling. Det 
vore också intressant att ha ett större urval och även ett mer generaliserbart material 
och därmed jämföra skillnader mellan olika län i Sverige.  

5.5 Pedagogisk relevans 

Barns delaktighet och inflytande i förhållande till den fysiska inomhusmiljön är värt 
att belysa. En stor del av barnens uppväxt spenderas i förskolan och enligt oss är det 
av betydelse att barnen upplever verksamheten som meningsfull. När barnen får vara 
med och forma den miljö som både barn och pedagoger vistas i under vardagarna, 
bidrar det till att barnen känner sig värdefulla och kompetenta. Vi hoppas att vår 
studie kan väcka funderingar på hur pedagogerna kan arbeta vidare med barns 
delaktighet och inflytande då miljön är till för barnen och deras åsikter därför är av 
stor betydelse. 
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Bilaga 1 – Enkät 

Enkätundersökning om barns delaktighet och inflytande i utformandet 
av den fysiska inomhusmiljön 

Enkäten besvaras gemensamt i arbetslaget. Ringa in ert svar på varje fråga. 
 
1 = Instämmer helt, 2 = Instämmer till viss del, 3 = Vet inte, 4 = Instämmer inte alls. 
 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
till viss del 

Vet inte 
Instämmer 

inte alls 

1. Barnen får vara med och påverka 
hur den fysiska inomhusmiljön 
ska se ut 

1 2 3 4 

2. Pedagogerna tar hänsyn till 
barnens önskemål i val av vilka 
böcker som ska finnas på 
avdelningen 

1 2 3 4 

3. Pedagogerna tar hänsyn till 
barnens önskemål när vi beslutar 
vilka möbler som ska finnas i ett 
rum 

1 2 3 4 

4. Barnen får vara med och påverka 
vilka pärlor som ska köpas in 

1 2 3 4 

5. Pedagogerna utgår från barnens 
intressen i utformandet av den 
fysiska inomhusmiljön 

1 2 3 4 

6. Barnen får vara med och påverka 
vilka möbler som ska finnas i ett 
rum 

1 2 3 4 

7. Barnen får vara med och påverka 
vilka leksaker som köps in 

1 2 3 4 

8. Pedagogerna tar hänsyn till 
barnens önskemål om vilka 
leksaker som ska finnas 
tillgängliga 

1 2 3 4 

9. Pedagogerna tar hänsyn till 
barnens önskemål i val av tema 
för ett rum 

1 2 3 4 

10. Barnen får vara med och påverka 
vilka möbler som köps in 

1 2 3 4 
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Instämmer 
helt 

Instämmer 
till viss del Vet inte Instämmer 

inte alls 

11. Pedagogerna tar hänsyn till 
barnens önskemål när vi 
utformar den fysiska 
inomhusmiljön 

1 2 3 4 

12. Pedagogerna bestämmer hur 
inredningen ska se ut 1 2 3 4 

13. Pedagogerna anser att det är 
ekonomin som bestämmer vilka 
leksaker som ska köpas in 

1 2 3 4 

14. Barnen är delaktiga i 
möbleringen av ett rum 

1 2 3 4 

15. Pedagogerna utgår från barnens 
intressen när vi köper in material 
för skapande aktiviteter 

1 2 3 4 

16. Pedagogerna tar hänsyn till 
barnens önskemål kring 
inredningen 

1 2 3 4 

17. Pedagogerna tar mer hänsyn till 
barnens önskemål än ekonomin 
när vi köper in nya leksaker 

1 2 3 4 

18. Barnen får själva besluta om 
deras teckningar ska sättas upp 
på väggen 

1 2 3 4 

19. Barnen tillfrågas vilka bilder från 
en dokumentation som ska sättas 
upp på väggen 

1 2 3 4 

20. Pedagogerna utgår från barnens 
intressen när vi väljer vilka 
böcker som ska finnas tillgängliga 

1 2 3 4 

 
Vid frågor kontakta Malin på tel. 073 818 03 69 eller Victoria på tel. 073 987 61 27. 

 
Tack för er medverkan
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide – Barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska 
inomhusmiljön 

 

Intervjufrågor utifrån olika områden inom den fysiska inomhusmiljön i 
förskolan: 

 

Allmänt 
• Hur tänker Du kring barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska 

inomhusmiljön på er förskola? 
• Vad får barnen vara med och påverka när det gäller den fysiska inomhusmiljön? 

 
Möbler och möblering 
• Hur tänker Du kring barns delaktighet och inflytande i val av möbler på er 

förskola? 
• Tar ni hänsyn till barnens önskemål gällande möbler och möblering? 

- Motivera ditt svar. 
• Tycker Du att barn ska få möjlighet att påverka möbleringen inne på avdelningen? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, motivera. 

Inredning 
• Tycker Du att barn ska få vara med och påverka inredningen på avdelningen? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, motivera. 

Pedagogiskt material 
• Hur tänker Du kring barns delaktighet och inflytande vid inköp av spel, pärlor, 

böcker och material till skapande aktiviteter? 
- Motivera ditt svar. 

Leksaker 
• Tycker Du att pedagogerna ska ta hänsyn till barns önskemål och intressen vid 

inköp av nya leksaker? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, motivera.  
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Bilaga 3 – Missivbrev enkät 

Information om en enkätundersökning gällande barns delaktighet och 
inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön  
 

Vi är två förskollärarstudenter på Mälardalens högskola i Västerås som heter Victoria 
och Malin. Just nu skriver vi vårt avslutande examensarbete som handlar om hur 
förskollärare förhåller sig till barns möjligheter att få påverka den fysiska 
inomhusmiljön och vad de ska få påverka. Syftet är att fördjupa kunskapen om barns 
delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. Enligt 
förskolans läroplan av Skolverket (2010) ska den pedagogiska verksamheten utgå 
från barnens behov och intressen i val av aktiviteter och skapandet av miljön. 
Undersökningens genomförande är därför av betydelse då vi vill ta reda på vilka 
möjligheter barn har att få påverka utformandet av miljön och val av material. 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som sker i form av en 
enkätundersökning som skrivs gemensamt i ert arbetslag och beräknas ta ca 10-20 
minuter. Arbetet sker i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär att 
ert deltagande är konfidentiellt och ingen känslig information eller personuppgifter 
kommer att synliggöras i vår undersökning. Ert deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Ni har rätten att när som helst avbryta ert deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för er. Materialet kommer endast 
att användas till vårt examensarbete, när det är färdigt kommer allt material att 
raderas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Vi hoppas att ni finner det intressant att delta i vår studie. Tack på förhand. 
 
Med vänlig hälsning  
Malin och Victoria 
 
Vid frågor får du gärna höra av er till: 
 
Malin Gustafsson, tel. 073 818 03 69, e-post: mgn12009@student.mdh.se 
Victoria Moberg, tel. 073 987 61 27, e-post: vmg12002@student.mdh.se    
Handledare: Margaret Obondo, tel. 016 15 36 34, e-post: margaret.obondo@mdh.se  
 
Ort och datum: Västerås 2015-11-21 
 
 
________________________  ________________________ 
Malin Gustafsson   Victoria Moberg 
 



 5 

Bilaga 4 – Missivbrev intervju 

Information om en intervjuundersökning gällande barns delaktighet och 
inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön  
 

Vi är två förskollärarstudenter på Mälardalens högskola i Västerås som heter Victoria 
och Malin. Just nu skriver vi vårt avslutande examensarbete som handlar om hur 
förskollärare förhåller sig till barns möjligheter att få påverka den fysiska 
inomhusmiljön och vad de ska få påverka. Syftet är att fördjupa kunskapen om barns 
delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön. Enligt 
förskolans läroplan av Skolverket (2010) ska den pedagogiska verksamheten utgå 
från barnens behov och intressen i val av aktiviteter och skapandet av miljön. 
Undersökningens genomförande är därför av betydelse då vi vill ta reda på vilka 
möjligheter barn har att få påverka utformandet av miljön och val av material. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som sker i form av en 
intervju som beräknas ta ca 30-45 minuter. Intervjun kommer att ske med en utav 
oss och vi kommer att spela in samtalet för vår egen skull för att inte behöva 
anteckna. Arbetet sker i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär 
att ditt deltagande är konfidentiellt och ingen känslig information eller 
personuppgifter kommer att synliggöras i vår undersökning. Eventuella namn på 
personer som nämns i svaren kommer att bytas ut för att materialet ska kunna hållas 
konfidentiellt. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. Materialet kommer endast att användas till vårt 
examensarbete. När det är färdigt kommer ljudinspelningarna att raderas och inget 
material från intervjun kommer att sparas. Undersökningen kommer att presenteras 
i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen Diva.  

Vi hoppas att du finner det intressant att delta i vår studie. Tack på förhand. 
 
Med vänlig hälsning  
Malin och Victoria 
 
Vid frågor får du gärna höra av dig till: 
 
Malin Gustafsson, tel. 073 818 03 69, e-post: mgn12009@student.mdh.se  
Victoria Moberg, tel. 073 987 61 27, e-post: vmg12002@student.mdh.se    
Handledare: Margaret Obondo, tel. 016 15 36 34, e-post: margaret.obondo@mdh.se  
 
Ort och datum: Västerås 2015-11-21 
 
 
________________________  ________________________ 
Malin Gustafsson   Victoria Moberg 


