
 

 

 

”Barns inflytande för mig är både styrt men 

också fritt”. 

En kvalitativ studie om åtta pedagogers uppfattningar om barns 

inflytande i förskolans innemiljö. 
 

Emilia Sundvisson och Viktoria Norberg 

Självständigt arbete – Pedagogik GR (C), 15 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Ht 2018 

Handledare: Lasse Sandin 

Examinator: Anneli Hansson 

Kurskod: PE099G  

Utbildningsprogram: Förskollärare, 210 hp  



 

 

Förord  
För att lyckas med denna studie har vi under processens gång haft ständig dialog med varandra samt 

skrivit studien i ett gemensamt dokument. Det har vi gjort på grund av att vi har ett avstånd på 20 mil 

mellan oss. Vi har skrivit alla delar tillsammans och under tiden har vi haft daglig kontakt via samtal 

eller sms. Under litteraturbakgrunden letade vi upp litteratur tillsammans för att sedan dela upp 

läsningen lika mellan oss sen skrev vi ihop det tillsammans. Vid uppstarten av resultatdelen träffades 

vi personligen hemma hos Emilia vilket vi även gjorde när vi fixade det sista i studien. Under hela 

arbetes gång har vi gett varandra konstruktiv kritik som har hjälpt oss att forma innehållet i denna 

studie. 

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Lasse Sandin, tack för ditt stöd och vägledning i vårt 

arbete med uppsatsen. Vi vill också tacka de pedagoger som medverkat i studien, vi är tacksamma för 

att de avvarat tid till att svara på våra frågor. Ett tack sänder vi också till våra närstående som har 

stöttat och uppmuntrat oss under studiens gång. Sist men inte minst vill vi tacka varandra, vi har 

kommit varandra närmare under detta uppsatsskrivande samt att vi har lärt oss att samarbeta och 

kompromissa med varandra.  

 

Emilia & Viktoria, hösten 2018 
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Abstrakt  
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i 

förskolans innemiljö. I denna undersökning har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer för att synliggöra pedagogernas uppfattningar. Studien har varit inspirerad av 

hermeneutiskt perspektiv där ansatsen har varit att tolka pedagogernas uppfattningar. Resultatet har 

kategoriserats utifrån vårt syfte och frågeställningar, det insamlade materialet bildade flera 

underkategorier utefter de uppfattningar som pedagogerna uttryckte. Sammanfattningsvis framkom 

det i resultatet att pedagogerna visade en medvetenhet om att deras egna förhållningssätt och 

arbetslagets arbetssätt kan ha en betydelse för i vilken utsträckning barnen kan få inflytande. De 

visade också en medvetenhet om att materialets tillgänglighet och lokalernas utformning kan ha en 

påverkan i hur barns inflytande kommer till uttryck. I diskussionen har vi analyserat pedagogernas 

medvetenhet och kopplat det till tidigare forskning. Slutsatsen vi drog av pedagogernas utsagor 

handlar om att pedagogernas förhållningssätt, barnsyn samt lokaler och materialtillgänglighet kan ha 

inverkan på hur barns inflytande synliggörs i verksamheten.  

 

Nyckelord: barns inflytande, hinder, förhållningssätt, förskolans innemiljö, möjligheter, pedagoger, 

uppfattningar.  
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Inledning 
I Barnkonventionen (UNICEF 2009) står det i artikel 12 att ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 

höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad”. Samt i 

artikel 13 där det står att ”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter”. 

Detta ligger till grund för vissa formuleringar i Läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2016) där 

det står att förskolan ska erbjuda barnen ett reellt inflytande i verksamheten, vilket innefattar ett 

inflytande över pedagogisk planering av innemiljön. Detta innebär att barnen ska erbjudas en 

delaktighet i planeringen för att deras inflytande ska bli synlig i utformningen av innemiljön. Eriksson 

Bergström (2017) menar att en stor del av förskolans verksamhet handlar om utformningen av 

förskolans miljö. Vidare menar författaren att det är i denna miljö som barnen spenderar stora delar av 

sina dagar. 

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att barnen ges minimalt med 

inflytande när det gäller planering och utformning av förskolans miljö, därför fann vi det intressant att 

utforska detta mer djupgående. Vi har undersökt tidigare forskning som behandlar detta område och 

även annan litteratur som berör ämnet barns inflytande. I tidigare forskning har det kommit fram 

varierande orsaker till att barn inte får tillräckligt med inflytande i förskolans miljö (Arnér & Tellgren, 

2006). Exempel på detta är stora barngrupper, lite personal, dåligt med tid på grund av fasta rutiner 

samt andra orsaker som tar upp pedagogernas tid från barngruppen som vid olika möten menar 

Westlund (2014). Vilket åskådliggör att våra upplevelser, tidigare forskning samt litteratur visar på att 

det var ett relevant ämne att forska vidare kring. 

 

Eriksson Bergström (2017) beskriver barns inflytande i förskolans miljö som något viktigt. Författaren 

påtalar vikten av att pedagogerna tillåter barnen att utöva inflytande över förskolans innemiljö just för 

att barnen ska känna tillit och trygghet i verksamheten. Medan Johannesen och Sandvik (2009) betonar 

vikten av att inflytande inte handlar om bestämmande utan det handlar om att vara en del i en 

gemenskap, där visad respekt och inkludering är grunden. Med det menar författarna att alla i 

verksamheten har rätt att fritt uttrycka sina tankar och åsikter, men i grund och botten är det i 

slutändan pedagogerna som har det slutgiltiga ordet. Detta handlar om att barnen ska känna att även 

deras tankar och idéer är viktiga och blir synliga i förskolans innemiljö anser författarna. För att detta 

ska bli en del av verksamheten behöver pedagogerna på förskolan reflektera över hur de hanterar 

detta, för att det ska bli en del av det dagliga arbetet menar Arnér och Tellgren (2006). Författarna 

hänvisar till att pedagogerna behöver tänka över sitt arbete i verksamheten för att barnens inflytande 

ska bli synligt. Det gör pedagogerna genom att tillsammans i personalgruppen samtala om hur de ska 

arbeta med barnen för att synliggöra deras idéer och tankar, vilket leder till att barnen får ha 

inflytande anser författarna. Men de menar också att det finns många utmaningar för att det ska blir 

synligt i verksamheten att barnen har inflytande.  

 

Men utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar som vi genomfört har vi sett att detta inte 

synliggörs lika tydligt i förskolans verksamhet. När vi ställde frågan varför barnen inte får ha ett 

inflytande i utformningen av förskolans innemiljö och val av material, svarade pedagogerna att det 

ofta råder tids- och personalbrist samt stora barngrupper. De poängterar även att det är mycket annat 

som ska göras under dagarna som påverkar barnens delaktighet och inflytandet över förskolans 

innemiljö. 
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Vidare påtalar Eriksson Bergström (2017) att utformningen av förskolans innemiljö ska speglas av 

barns intressen därför är det viktigt att låta barnen ha ett inflytande i planeringen och utformningen. 

Pedagogers förhållningssätt ligger till grund för hur mycket inflytande ett barn får ha över förskolans 

innemiljö (Arnér, 2009). Vi tyckte att det var relevant att forska vidare kring detta just för att det inte 

finns mycket forskning som tar upp pedagogers uppfattningar kring barns inflytande i förskolans 

innemiljö. Därför ville vi i den här studien synliggöra hur pedagoger uppfattar barns inflytande i 

förskolans innemiljö. Då främst vilka möjligheter och hinder som pedagogerna uppfattar att det 

existerar för att detta ska fungera. 
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Bakgrund 
I det här avsnittet har tidigare forskning och litteratur behandlat begreppet inflytande som ligger i 

nära relation med delaktighet, demokrati och medbestämmanderätt. Barns inflytande kan även ha 

olika betydelse för pedagoger, vissa tycker att inflytande är fria val i förskolan och vissa tycker att det 

är val mellan två saker. Att barn ska ha ett inflytande i förskolans innemiljö handlar om att få 

bestämma hur miljön ska vara utformad, alltså en barninspirerad miljö. Men förskolans miljö kan 

även vara utformad ur en pedagogisk vinkel vilket innebär att barnens intressen och åsikter inte 

synliggörs. Där har pedagogers olika förhållnings- och synsätt betydelse för hur mycket inflytande 

barnen får ha i förskolans innemiljö. Vissa pedagoger kan känna att de har makten på förskolan och 

att det är de om bestämmer där. Medan en syn på barnen som medforskare handlar om att sätta 

barnen i centrum och utgå från deras tankar och idéer. Det handlar även om vilka förutsättningar som 

finns för att barnen ska kunna ha ett inflytande. Det handlar om olika hinder och möjligheter som 

sätter stopp eller öppnar upp för barns inflytande.  

 

Begreppet inflytande 

Det finns flera olika pedagogiska teorier som ligger till inspiration för dagens läroplan i förskolan som 

handlar om inflytande. En av dessa teorier som handlar om barns inflytande är den teori som Ellen 

Key arbetade fram. Larsson (2011) berättar att Ellen Keys teori var att barnen ska få jobba i sin egen 

takt och det ska vara utifrån barnets intresse. Barnen ska ges utrymme till att få fundera, tala och testa 

sig fram. Key önskar att barnen ska mötas av en bra pedagogik, hon menar att pedagogen ska jobba 

med helheten och inte ämne för ämne. Uppfattningen hon hade om barn var att de är oskrivna blad 

och lättmottagliga för yttre påverkan från omgivningen. Enligt Key formas barnen till underordning i 

skolan med hjälp av disciplin. Men synen på barnet ska vara att barnet är driftig och kompetent 

istället för ett medgörligt objekt som ska undervisas i olika ämnen menar Key (Larsson, 2011). 

Kindergarden och Barnkrubban var hon kritisk mot för Key anser det var mera som förvaring av 

barnen och som pedagogisk utgångspunkt var de usel. Hemskola skulle vara bättre för barnen och de 

skulle inte börja skolan förrän vid nio årsålder. Det fanns kritik mot Keys pedagogiska teori, kritiken 

som fanns var att de tyckte att hon var lättrogen som trodde på en friare fostran som gick mera mot 

individen. Kritikerna menar på att detta skulle leda till oordning och rädsla om man skulle släppa lite 

på disciplin och den tydliga fostran. Utifrån Keys teori blir det av betydelse att låta barns inflytande 

vara i fokus i förskolans arbete. Inflytande för Key handlar om att låta barnens intressen stå i centrum 

och låta barnen arbeta i sin egen takt (Larsson, 2011).  

  

Arnér (2009) hänvisar till att begreppet inflytande kan tydas på flera vis och kan betyda olika för alla 

pedagoger. Begreppet kan kopplas ihop med ord som delaktighet, demokrati, medbestämmanderätt 

och barns rätt. Författarens förklaring om vad inflytande betyder för henne är när barnen får chans att 

ha en inverkan över sin vardag på förskolan. Att barns idéer och kunskaper används och kommer 

fram i verksamheten, menar författaren. Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar att inflytande och 

demokrati betyder att barnen ges plats till att tänka och visa respekt för barnens åsikter. Begreppet 

inflytande belyser författarna som att pedagoger inte ska ge över hela ansvaret till barnen, för det 

finns olika regler på förskolan som inte kan överskridas.  
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Även Arnér och Tellgren (2006) beskriver begreppet barns inflytande som något barnen får ha, men 

på de vuxnas villkor. Det poängteras att det är pedagogerna som bestämmer när de ska tillåta barnen 

att ha ett inflytande över miljön. Författarna menar att begreppet inflytande och ordet delaktighet 

ligger i nära relation med varandra men har olika betydelse. Vidare menas det att inflytande är när 

barnen får bestämma över något, medan delaktighet betyder att barnen är delaktiga i något som redan 

är bestämt av någon annan. Författarna påtalar även att de är lättare att låta barnen vara delaktiga i en 

redan förutbestämd miljö än att låta barnen ha ett inflytande över hur miljön ska utformas. Det anses 

därför att en pedagog kan behöva tänka sig för om hur det förhåller sig till begreppet barns 

inflytande. Detta just på grund av att det är en sådan viktigt del i förskolan och att alla barn har rätt 

till det menar Arnér & Tellgren (2006).  

 

Westlund (2014) har i sin studie studerat barns inflytande i förskolan och har utgått ifrån pilotstudier 

på fem förskoleavdelningar för att synliggöra problemområdet. Syftet med studien var att synliggöra 

vad barns inflytande kan innebära på en förskola samt hur det kan komma till uttryck i verksamheten. 

Resultatet av studien visar på att det arbetas på olika sätt kring barns inflytande. Den första 

arbetsformen är att pedagogerna tillåter barnen att fritt välja aktiviteter och finns endast där som stöd 

om barnen behöver vägledning och hjälp. Den andra arbetsformen är att dela upp barngruppen i 

mindre grupper för att öka barns möjlighet till talutrymme. Den tredje arbetsformen som 

framkommer i studien är interaktion med andra barn som handlar om att pedagogerna stödjer barnen 

och uppmuntrar dem till att prata med andra barn. Den fjärde och sista arbetsformen som redovisas är 

när pedagogerna ger barn möjlighet till att ta ansvar för olika saker. Studiens slutsats handlar om hur 

pedagogerna i studien arbetar kring begreppet inflytande, hur verksamheten ser ut och formas utifrån 

pedagogernas arbetssätt kring begreppet inflytande. Den tydliga slutsatsen som dras blir att de finns 

olika arbetssätt som ligger till grund för det inflytande som barnen får ha på den förskolan där studien 

är gjord.  

 

För att summera det hela när det kommer till begreppet inflytande kan slutsatser dras om att 

inflytande har olika betydelse för pedagogerna. Begreppet inflytande har en nära relation till 

delaktighet, demokrati och medbestämmanderätt vilket handlar om att förskolan ska erbjuda barnen 

ett inflytande när det handlar om såväl planering av verksamheten som val av material. Inflytande 

handlar om att barnen får vara med från starten av något, exempelvis vid uppstarten av ett tema. Det 

handlar då om att barnen ska få ha ett inflytande för att deras tankar och idéer ska bli synliga i 

förskolan. Men något som kan ha betydelse för hur mycket inflytande ett barn får ha kan vara hur stor 

barngruppen är eller hur personalstyrkan ser ut.  

 

Förskolans innemiljö 

Eriksson Bergström (2017) påtalar vikten av en lärorik och god utformad miljö. Författaren hänvisar 

till att en god och lärorik förskolemiljö skapas med hjälp av barnens tankar och idéer. Med detta 

menar författaren att förskolans miljö blir god och lärorik genom att barnen får vara med och ha 

inflytande i hur den ska utformas. Vidare hänvisar Sandberg och Vuorinen (2008) till att barn inte 

alltid vill leka i färdiga förskolemiljöer utan vill själva skapa sina lekmiljöer, vilket de gör bäst om de 

får vara med och ha ett inflytande över miljöns utformning. Fortsättningsvis tar författarna upp att 

färdiga leksaker inte alltid intresserar barnen utan att barn lika gärna kan nöja sig med köksredskap 

eller gamla datorer som leksaker.  
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Enligt Eriksson Bergström (2017) finns det två olika typer av förskolemiljöer, det som är planerade och 

anpassade utifrån pedagogernas tankar och idéer, samt en miljö som är planerad och utformad utifrån 

barnens intressen och idéer. Intresset för barns inlärning ser därför olika ut beroende på vilken typ av 

miljö de vistas i menar författaren. Samtidigt framhäver De Jong (2010) förskolans miljö som viktig för 

barns lärande, därför är det viktigt att barnen får vara med och utforma förskolans innemiljö efter 

deras tankar och intressen. Författaren tar ytligare upp att det är i förskolans innemiljö som barns 

utveckling och lärande sker, därför behöver innemiljön vara tilltalande för barnen. Även i Qvarsells 

(2011) artikel synliggörs det att om barnen får vara med och påverka miljön på förskolan leder det till 

att barns inflytande ökar. Det är viktigt att ställa sig frågan som pedagog vad det är i miljön som 

inbjuder barnen till inflytande och demokrati. Om barnen är med i utvärderingen och utformningen 

av verksamheten i förskolan bidrar detta till att barnen får träna på sitt ansvarstagande och ha 

inflytande över innemiljön menar författaren.  

 

I Folkmans (2017) avhandling har forskaren intervjuat pedagoger och barn för att analysera begreppet 

lyssna, vad de har för uppfattning om begreppet. Pedagogerna i studien använder sig av lyssnandets 

pedagogik, för att komma åt barns intresse som senare kan utvecklas till olika projekt med barnen. 

Lyssnandets pedagogik är när pedagogen använder sig av till exempel dokumentation av barnens lek. 

Det är då barns möjligheter kommer upp till ytan och visar sig i verksamheten. I avhandlingen 

kommer det även upp att miljön ska vara anpassad för barn och deras intresse, men även att barnen 

ska känna sig självständiga. Det betyder till exempel att barnen kommer åt material utan att be om 

hjälp från en pedagog. Studien är gjord på förskolor som är inspirerad av Reggio Emilia och där ser de 

miljön som den tredje pedagogen. Den tredje pedagogen menas med att miljön ses som ett redskap 

och verktyg för barns utveckling. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser att demokrati ska ligga 

till grund i förskolan och med det menas att pedagog inte ska sluta lyssna på barnen. Författarna 

betonar även att det inte är förrän pedagogerna har börjat lyssnat på barnen som de går att skapa en 

rik förskolemiljö. Det bidar till en nyfikenhet och lust för barnen att vilja försöka få mera kunskap. 

Med tekniken lyssnandets pedagogik handlar om att pedagogerna behöver bli medveten om hur de 

ska göra barnen delaktig och ge dem inflytande över förskolans miljö i verksamheten. Vidare menar 

Eidevald och Wallander (2016) att förskolans miljö skapas och ändras med utgångspunkt i olika 

förutsättningar som finns i verksamheten. Miljön som finns på förskolan är där för en anledning inte 

ett tomt bland. Det ligger ofta förhoppningar och utgångspunkter i miljöns utformning till exempel 

som i material och inredning. Författarna belyser att ge barnen inflytande över innemiljö krävs det 

varierande mot olika barn och att förskolans innemiljö ändras på, för att innemiljön ska rättas efter 

vilken barngrupp som befinner sig i verksamheten. De tar även upp att jobba med undervisande 

miljön på förskolan, att pedagogerna ska ha som utgångspunkt i här och nu och att de ska förbereda 

barnen för ett demokratiskt samhälle. Det menas med att pedagogerna ska både lyssna på barnen och 

jobba utifrån vilka kunskaper barnen behöver senare i livet.  

 

Sammanfattningsvis visar det sig att innemiljön på förskolan ska vara utmanande, den ska ligga till 

grund för barns intresse och vara lärorik. Ett av flera olika kriterier för att barn ska få tillträde till att 

påverka förskolans innemiljö är att det finns lyhörda pedagoger i verksamheten. Det finns olika 

variationer av miljöer på förskolan, allt ifrån planerade miljö utifrån barns intresse och miljöer som 

pedagoger har planerat utifrån vuxnas tankar och idéer om vad en bra miljö för barn är. 
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Pedagogers olika förhållnings- och synsätt 

En annan teori som ligger till grund för förskolans läroplan är John Deweys teori kring pedagogers 

arbetssätt. Sundgren (2011) presenterar John Dewey som en av 1900-talets främsta pedagoger och 

filosofer. Dewey arbetade fram en pedagogik som framhäver den enskilde individen och vetenskaplig 

kunskap som en bidragande faktor som hjälper till att forma ett demokratiskt samhälle (Sundgren, 

2011). Något som kopplas till Deweys teori är ”Learning by doing” (Sundgren 2011, s.110) som betyder 

att barn lär sig genom att prova sig fram. Därför menar Dewey att det är viktigt att pedagogerna 

arbetar efter barnens intressen och behov samt riktar aktiviteterna på det sätt att de gynnar samhället 

och individen själv. Han menade att pedagogerna aldrig fick lämna hela ansvaret till eleverna utan 

behöver finnas där för att vägleda och stötta i hela processen. Dewey var därför kritisk till den 

traditionella skolan på grund av att de inte inriktar sig mot barnens intressen och behov utan utgår 

från pedagogerna vilket han påstår bli fel mot barnen (Sundgren, 2011). 

 

Karlsson (2008) menar att pedagogernas förhållningssätt har betydelse för utformningen av den 

fysiska förskolemiljö när det handlar om utformning och val av material. Vidare belyser Arnér (2009) 

och Lagerqvist (2012) att förhållningssättet pedagogerna har kan avgöra vilken form av inflytande 

barnen får i verksamheten. Författarna antyder att det handlar om att pedagogerna har större makt än 

vad barnen har och det kan påverka barns inflytande. Det är pedagogernas förhållnings- och synsätt 

på barn som påverkas, om de ser det från ett vuxet perspektiv eller från ett barnperspektiv menar 

Lagerqvist, (2012). Medan Arnér och Tellgren (2006) hävdar att det är pedagogernas skyldighet att ge 

barn ett inflytande i utformningen av miljön. Författarna betonar att barnen inte kan få ett inflytande 

om inte de vuxna tillåter dem till att få det. De hänvisar till att det är en mänsklig rättighet att få ha ett 

inflytande över sin vardag oavsett vart man vistas på dagarna. Dessutom påpekar Sandberg och 

Vuorinen (2008) att barndomen är en tid i livet där barnen prövar sig fram och leker olika lekar hela 

tiden. Vidare menar författarna att om pedagogerna inte tillåter barnen till det kan det hända att 

barnen gör det i hemlighet. Med det anser författarna att pedagogers förhållningssätt till barns 

inflytande i förskolans miljö och framförallt lekmiljö i förskolan blir viktigt för att barnen ska känna 

att de kan pröva sig fram och leka olika saker när de vill utan att bli tillrättavisad. 

 

Arnér (2009) konstaterar att om barn ska få inflytande behöver pedagogen tänka sig in i ett barns 

perspektiv och se barnet som kompetent. Samtidigt beskriver Arnér och Tellgren (2006) vuxnas 

barnsyn som svårförståelig. De menar att pedagogerna planerar och genomför det planerade 

aktiviteterna över huvudet på barnen. Dessutom hänvisar Åberg och Lenz Taguchi (2005) till att 

utformningen av förskolans miljö får betydelse för vilken barnsyn pedagogerna har. Författarna 

beskriver att det är emellanåt inte givet för pedagoger vilken barnsyn de har utan de kan vara 

ovetande om sin barnsyn. Det går ofta att koppla ihop kunskapssyn och barnsyn med varandra 

påtalar Åberg och Lenz Taguchi (2005).  

 

Med det menas på vilket sätt pedagoger tror barnen lär sig ny kunskap och vilken roll pedagogen har 

i barns lärande. Vidare betonar Arnér och Tellgren (2006) att pedagogerna inte visar hänsyn till 

barnens tankar och idéer, utan gör detta utan att låta barnen komma till tals och ha ett inflytande över 

planeringen av både aktiviteterna och miljön. Författarna hävdar att det kan bli en form av makt, att 

pedagogerna känner att de har makten just för att de har mer erfarenhet och kunskap än barnen. 
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Enligt Westerlund (2010) kan de olika val som pedagogerna sätter upp för barns inflytande vara 

väldigt små. Det är då de kan begrunda om dessa små val är demokrati eller om det är skendemokrati. 

Skendemokrati och demokrati ligger väldigt nära varandra anser författaren. Men hur pedagoger ser 

på demokratins betydelse för dem, om det är att få välja mellan två förutbestämda färger. Då kanske 

skendemokrati är demokrati i pedagogens ögon, att de tycker de små valen är en väg in till en 

demokrati i verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt till barnens ålder kan spela in, vad 

pedagogerna tror att ettåringar klarar av och vad femåringar klarar av att ta beslut om. Även Arnér 

och Tellgren (2006) betonar pedagogers förhållningssätt till barns inflytande som något minimalt. De 

menar att pedagoger som har mer erfarenhet och som är fysiskt större och starkare än barnen, ska 

kunna se barns inflytande med respekt. Författarna påtalar att pedagoger kan tänka att barn inte ska 

ha ett inflytande över miljön då de inte har lika mycket erfarenhet och makt som pedagogerna. 

 

Arnér (2009) belyser att pedagoger har olika uppfattningar och syn på barn och det kan spela in på 

hur pedagogerna ser på barnen. Författaren hänvisar till att inom forskningen kan barndomen vara en 

struktur som är i förändring beroende på kulturella, sociala och ekonomiska förhållande. Barnsyn 

finns det flera olika varianter av, barn kan ses som en tom tavla som ska fyllas på med kunskap och 

erfarenheter hävdar författaren. Vidare anser författaren att det även kan vara att barnen ses som en 

medkonstruktör som skapar erfarenheter med andra människor runt sig. Men även se barn som 

harmlösa som är i barndomens bästa tid och sen finns det synen på barnet det nyfikna och 

kompetenta barnet. Det som Westerlund (2010) menar med det kompetenta barnet är att pedagoger 

tycker att barnen är full av talanger och många funderingar. Även Karlsson (2008) beskriver att en syn 

på barnen kan vara att pedagogerna ser barnen som kompetenta barn. Med det anser författaren att 

barnen är aktiva medskapare och därmed kan vara med i planering och utformning av förskolans 

innemiljö. Vidare tar Löfdahl (2014) upp att synen på det kompetenta barnet betyder att barnen är 

med i förskolans förändring. Med det menar författaren att barnen är aktiva medskapare och 

pedagogernas makt och styrning är inte i fokus. Medan Lagerkvist (2012) påvisar att om en pedagog 

ser barnen som inkompetent, kan det leda till att pedagogen inte lyssnar på barnen och det kan bidra 

till att barns inflytande minskar. 

 

För att göra en kort summering av det hela kan slutsatsen dras om att pedagogers förhållningssätt och 

synsätt är avgörande för barns inflytande. Det är viktigt att pedagoger reflekterar över vilken barnsyn 

han eller hon har, alla pedagoger har inte samma barnsyn. Vissa pedagoger ser på barn som 

kompetent och nyfiken medan andra ser på barn som oskrivna blad som ska fyllas med kunskap. 

Detta hänger ihop med pedagogers förhållningssätt där pedagoger kan känna att det är de som har 

makten och har rätten till att bestämma allt på förskola. Men med ett öppnare förhållningssätt sätts 

barnen i fokus och de får vara med och ha inflytande i planering av förskolans innemiljö. 

 

Hinder och möjligheter till barns inflytande 

I Arnérs (2006) avhandling har utgångspunkten varit att studera barns möjligheter till inflytande i 

förskolans fysiska miljö utifrån pedagogernas perspektiv. Forskaren har utgått från dokumenterade 

berättelser från förskollärare som synliggör deras erfarenheter gällande barns initiativ till inflytande. 

Resultatet av denna studie visar på att förskollärarnas inställning kring detta ligger till grund för den 

möjlighet som barnen har till ett inflytande. Det visar på att förskollärarna behöver tillåta barnen att 

ha ett inflytande över miljön samtidig som de stöttar och samtalar med barnen hela tiden.  
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Med det menar förskollärarna i Arnérs (2006) studie att de behöver vara tillåtande, stöttande samt 

samtala ofta med barnen för att barnen ska få ha ett inflytande över förskolans innemiljö. Även 

Engdahl (2014) har i sin doktorsavhandling forskat om möjligheter till inflytande men har utgått ifrån 

barnen istället för pedagogerna. Forskaren har samlat in datamaterial genom observationer av och 

samtal med barn på tre olika förskolor. Resultatet visar på att relationen mellan barn och pedagoger, 

barn och barn, barn och miljön samt barn och material ligger till grund för de möjligheter till 

inflytande som barn kan och får ha kring förskolans fysiska miljö. De resulterar i att barnen ska kunna 

ha ett inflytande i förskolans innemiljö behöver relationen till olika saker på förskolan vara god. Det 

redovisas för att barnen ska ha möjligheter till inflytande behöver det vara en positiv area runt kring 

barnen. 

 

Arnér och Tellgren (2006) tar upp att barn i förskolan ofta inte reflekterar över att de är vuxna som 

bestämmer och har makten. Författarna menar att pedagoger lätt kan glömma bort att lyssna på 

barnen och där blir det ett hinder för barns inflytande. De betonar vikten av att pedagoger behöver 

tänka sig för i arbetet med barns inflytande just för att det ska få ha ett inflytande, att det inte bara blir 

en delaktighet i något. Däremot är det en möjlighet till att barnen får ha ett inflytande om de utgår 

från Johannesen och Sandvik (2009) som påtalar att lyhörda pedagoger ger barnen möjlighet att ha ett 

inflytande över miljön. Författarna betonar vikten av att pedagoger är lyhörda och lyssnar på barnens 

tankar och idéer kring förskolans miljö. Detta för att barnens inflytande ska bli synlig i utformningen 

av verksamheten menar författarna. 

 

Johannesen och Sandvik (2009) anser att hinder för barns inflytande till viss del handlar om de fasta 

rutiner som finns på de flesta förskolor. Författarna menar att förskolan styrs av fasta rutiner som är 

svåra att ändra på, därför kan aktiviteter och lekar när som helst behöva avbrytas. Om barnen håller 

på med en aktivitet som de själva har valt för att en kort stund därefter avbrytas av till exempel lunch 

eller vila minskar deras inflytande betonar författarna. De hävdar även att andra hinder som bidrar till 

minskat inflytande för barnen är när personal är borta från barngruppen på grund av möten eller 

verksamhetsplaneringar. Detta liknar det som Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) har 

forskat om kring hur pedagoger uppfattar arbetet kring stora barngrupper. Författarna har i sin 

undersökning kring stora barngrupper sökt svar genom enkäter och intervjuer med förskollärare. 

Genom dessa intervjuer och enkäter har författarna kommit fram till att ett hinder för barns inflytande 

är barngruppens storlek. Med det menar forskarna att för att kunna höra och se alla barn och låta 

deras tankar och intressen träda fram i förskolans miljö behöver det vara en lagom stor barngrupp, 

med personal som är lyhörda. 

 

Ett annat hinder som framträder i Pramling Samuelsson et al. (2015)  studie är bristen på tid. Det 

menas att ju fler barn det är i en barngrupp desto minde talutrymme och inflytande får varje enskilt 

barn. Pedagogerna i studien framhäver att det krävs mer personal om barngrupperna blir större just 

för att barnen ska få ett reellt inflytande över förskolans miljö. Ju större barngrupper och desto färre 

personal som finns på varje avdelning bidrar till minskat inflytande menar pedagogerna i studien. 

Medan i Rantalas (2016) doktorsavhandling handlar det om pedagogers fostran och vägledning av 

barn istället för att ge barnen mera inflyttande i verksamheten. I den här avhandlingen kommer det 

fram att hinder till barns inflytande är pedagogers vägledning både direkt tillvägagångssätt och 

indirekt tillvägagångssätt. Indirekt vägledning menas med att pedagogerna använder sig av tre olika 

metoder som är frågor, beröm och avledning i någon form.  



 

   

 

11 

När det kommer till direkt vägledning är när barnen får en direkt tillsägelse från pedagogen om 

barnets handling. Rantala (2016) använde sig av fältanteckningar och observationer som metod för att 

få fram material till sitt resultat i sin doktorsavhandling. Även Qvarsell (2011) tar upp i sin 

forskningsartikel att barns trots, pedagogers fostran och vägledning är ett hinder för att ge barn 

inflytande i verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis visar det sig att det finns både hinder och möjligheter i förskolan när det kommer 

till barns möjligheter att på påverka sina dagar i verksamheten. Några av de hinder som finns 

kommer upp är exempelvis stora barngrupper, fasta rutiner, pedagogers fostran av barn och att tiden 

är knapp för att hinna lyssna på alla barn på avdelningen. När det kommer till möjligheter för 

inflytande kan olika sociala relationer, pedagogers uppfattning och att det finns lyhörda pedagoger i 

verksamheten som är tillåtande att barnen får påverka innemiljön i förskolan. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i förskolans 

innemiljö. 

 

 Vilka möjligheter och hinder för barns inflytande i förskolans innemiljö 

uppfattar pedagogerna existerar? 

 Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna om barns inflytande i förskolans 

innemiljö? 
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Metod  
I detta avsnitt har vi tagit upp vårt val av metod för denna studie. Vi tog även upp vårt 

tillvägagångssätt och val av respondenter samt bearbetning av insamlad data. Det övergick sedan till 

de forskningsetiska överväganden vi tog hänsyn till samt avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

För att tydliggöra det för er läsare har vi kallat oss själva för referenter och intervjupersonerna för 

respondenter i detta avsnitt. 

 

Val av metod och ansats 

För att belysa vårt syfte, att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i förskolans 

innemiljö, har vi valt att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer som spelades in och 

transkriberades. Vi har reflekterat över för- och nackdelar med intervju som metodval för att få ett 

brett och relevant material till vår studie. Det vi ville få fram genom våra intervjuer var hur pedagoger 

uppfattar barns inflytande i förskolans innemiljö samt vilka hinder och möjligheter som kan existera. 

Med kvalitativa intervjuer innebär det att tolka och se resultatet som en helhet och inte som en del av 

något (Stukát, 2011). Studien har varit inspirerad av hermeneutiken och det handlar om att tolka 

påtalar Brinkkjær och Høyen (2013). För att kunna översätta och förklara respondenternas svar 

behöver referenten i första hand tolka och förstå svaren anser författarna. 

 

Några fördelar med intervjuer till skillnad mot observationer som Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) beskriver handlar om att det oftast inte tar lång tid att genomföra. Vidare menar de att det ofta 

är lätt att få tag på personer som ställer upp på denna typ av intervjuer. Även vi ansåg att det var 

lättare att få tag på respondenter till vår studie på grund av att det endast var pedagogernas 

uppfattningar vi var intresserade av. Vi upplevde att pedagogerna mer än gärna ställde upp för att 

dela med sig av sina uppfattningar kring barns inflytande i förskolans innemiljö. En annan fördel med 

enskilda intervjuer är att referenten och respondenten får tid till att sitta ostört och samtala om ett 

ämne under en viss uttalad tid, där ingen annan obehörig ska kunna störa hävdar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015). Vi ansåg det även som viktigt för oss att sitta ostört för att inte bli 

avbruten mitt i intervjun av barn eller andra pedagoger. 

 

En nackdel som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser handlar om att materialet samlas in 

under en viss tid och på en viss plats som kan ha betydelse för de svar som ges. En annan nackdel som 

författarna tar upp handlar om att intervjuer kan ge en begränsad bild av det som studeras och kan 

därför behöva kompletteras med andra metoder. Författarna menar att det allt som oftast handlar om 

hur lång tid som finns för att utföra studien. Vi ansåg att intervjuer passade oss på grund av den korta 

tid vi hade till att utföra studien, då det inte tar lika lång tid att samla empiri genom intervjuer som 

observationer. Det framkom även tydligare i intervjuer hur pedagoger uppfattar olika fenomen än vad 

det synliggörs i en observation menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015). Författarna betonar en 

nackdel som kan uppstå vid intervjuer kan handla om de maktförhållandet som respondenter kan 

känna. Med det menar författarna att respondenterna kan känna att referenterna har makten över 

intervjun men att det inte ska vara på det sättet. Därför är det viktigt att som intervjuare inte ta över 

samtalen då det är respondenternas svar som utgör resultatet i studien anser författarna.  
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Därför valde vi att inte ge respondenten mer information kring en fråga förens hon eller han hade 

funderat en stund och eventuellt framhävt att de vill ha lite hjälp på traven. Vi valde att inte skicka ut 

intervjufrågorna till respondenterna innan intervjutillfället på grund av att vi vela ha spontana svar. 

Eliasson (2018) menar att det kan förekomma både strukturerade och ostrukturerade intervjuer inom 

den kvalitativa metod som beskrivs. Med fokus på semistrukturerade intervjuer anser författaren att 

den som intervjuar någon har en intervjuguide med färdiga frågor med sig vid intervjutillfället. 

Frågorna kan ändras under intervjuns gång samt att följdfrågor kan tillkomma under intervjun 

beroende på hur intervjusituationen utvecklar sig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi valde att 

utgå från en intervjuguide för att fånga vårt syfte och olika följdfrågor tillkom under intervjuns gång 

för att få en bredare syn på pedagogernas uppfattningar. Frågorna var utformade utifrån vårt syfte 

och de frågeställningar som vi presenterat i studien. 

 

Vidare belyser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det kan vara en fördel att vara väl inläst på 

det som ska studeras just för att intervjufrågorna ska utformas på ett korrekt sätt. Författarna påpekar 

att intervjun kan flyta på lättare om referenten är väl inläst på ämnet. De menar även att det 

insamlade materialet kan vara lättare att kategorisera och analysera om referenten är väl påläst. För 

oss har det varit betydelsefullt att vara påläst inom området som studien handlade om innan 

intervjun, för att få ut det som var relevant för studiens syfte. 

 

Urval av respondenter och tillvägagångssätt 

För att få ett mer varierande material kan referenten behöva intervjua sex till åtta personer för att få ett 

brett och rikt material (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Därför gjorde vi ett urval på att intervjua 

fyra pedagoger var i två mindre kommuner i mitten av Sverige, det blev då åtta sammanlagt. Vi har 

upplevt att det har lett till ett mer trovärdigt resultat i vår studie. 

 

I vår studie har vi benämnt respondenterna med namn pedagog 1, pedagog 2 och så vidare samt hur 

många verksamma år varje pedagog har arbetat, se tabell 1 nedanför. 

 

Tabell 1 

 

 

Utbildning Verksamma 

år 

Pedagog 1 Förskollärare 27 år 

Pedagog 2 Förskollärare 41 år 

Pedagog 3 Förskollärare 16 år 

Pedagog 4 Förskollärare 6 år 

Pedagog 5 Barnskötare 6 år 

Pedagog 6 Förskollärare  3 år 

Pedagog 7 Förskollärare  38 år 

Pedagog 8 Förskollärare  22 år 

 

Studien gjordes i två mindre kommuner i mitten av Sverige och detta ledde till olika miljöer som 

kunde ge oss ett rikare empiriskt material. Ahrne och Svensson (2015) belyser att undersöka olika 

miljöer kan vara mycket givande för studien, som kan analyseras och sammanställas i resultat.  
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Respondenterna var personer som vi kände sedan tidigare och vi upplevde att det gav en trygghet 

både hos oss och respondenterna. Vi upplevde att vi fick snabbare medgivande till att respondenterna 

ställde upp på en intervju då de kände till oss. Med ett subjektivt urval av respondenter går det att 

utgå från personer som referenten känner till, som besitter den information och kunskap som ska 

studeras (Eliasson, 2018). Men författaren redovisar att det även kan vara en nackdel att vi kände 

respondenterna, det kan resultera i att respondenterna skulle kunna känna att de inte kunde vara helt 

ärliga under intervjun.  

 

Vi skickade ut missiv (Bilaga 1) till förskolecheferna för att få godkännande till genomförande av 

intervjuer på förskolan. Missivet innehöll information om studiens utgångspunkt och syfte samt de 

etiska överväganden som vi tagit hänsyn till. Urvalet av respondenter valdes utifrån de godkännande 

vi fick av förskolecheferna samt de personer som de föreslog och trodde kunde ställa upp. 

Respondenterna erhöll även ett missiv (Bilaga 2) där studien presenterades samt de forskningsetiska 

principer som följdes. Efter godkännande av förskolecheferna samt pedagogerna bestämdes tiden för 

intervjuerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att tiden för en intervju kan vara väldigt 

varierande, mellan en halv timme upp till flera timmar. Intervjuerna som vi genomförde varade 

mellan 15 minuter till 50 minuter.  

 

Platsen för intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser, vi upplevde det som en trygghet för 

pedagogerna att de blev intervjuade på sin arbetsplats. Det ska vara en plats som känns avslappnad 

för båda parter och att det inte finns några störande moment under intervjun (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). 

 

Bearbetning av insamlad data 

Efter intervjuerna transkriberades materialet och skickades tillbaka till pedagogerna för att vi skulle få 

reda på om vi uppfattade svaren på rätt sätt. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att insamlad data 

behöver läsas många gånger för att kunna hitta mönster i materialet. Vi tog därför del av varandras 

material, för att tillsammans kunna sortera och kategorisera materialet till resultatdelen i vår studie. 

Rennstam och Wästerfors (2015) tar även upp att vid en gemensam analys av det insamlande 

materialet kan det ses på med nya aspekter när båda parterna diskuterar resultaten av intervjuerna. 

Det gjordes vid analyseringen av transkriberingarna, vi tolkade respondenternas svar och 

kategoriserade det utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Eliasson (2018) hävdar att det i 

undersökningar kan handla om att hitta samband mellan olika saker som i sin tur bildar en helhet. Att 

sortera och kategorisera insamlat material kan handla om att skapa ordning i analysen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Detta handlar om att sortera bort material som inte är relevant för studien samt att 

argumentera för det materialet som valdes ut i analysen till studien redovisar författaren. 

 

Forskningsetiska övervägande 

Under vår studie har konfidentialitetskravet, informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet följts, 

vilket är Vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2017). Detta betyder att alla namn i 

studien har blivit avidentifierade samt att ålder, kommun och förskola ej skrivs ut just för att styrka 

respondenternas konfidentialitet. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna skedde på enskilda håll och de spelades in samt transkriberades. 
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För att följa konfidentialitetskravet blev alla personer i studien benämnda med pedagog 1, pedagog 2 

och så vidare. Innan intervjuerna genomfördes skickades det ut ett missiv först till förskolechefen för 

ett godkännande att genomföra intervjuer på hens förskola. Sedan skickades det ut ett missiv till de 

tänkta intervjupersonerna för deras godkännande. Detta innefattar det samtyckeskrav och 

informationskrav som beskrivs som forskningsetiska överväganden. Allt insamlat data hanterades 

enligt nyttjandekravet vilket betyder att obehöriga ej kommer att ha tillgång till det insamlade 

materialet. Materialet hanterades på det sättet att efter transkriberingarna fick respondenterna läsa 

igenom materialet. Just för att materialet skulle bli korrekt förstått samt att respondenterna då hade 

möjligheten att ändra eller förklara något ytterligare innan materialet användes till resultatdelen i vår 

studie. 

 

Metoddiskussion 

I denna del av uppsatsen diskuterade vi hur valet av metod, urval och analysmetod kan ha påverkat 

studiens validitet och reliabilitet. Eliasson (2018) belyser att validitet menas med om undersökning 

visar det som skulle undersökas i studien. Medan reliabilitet menar författaren att det är om 

undersökningen kan vara tillförlitlig, går det att göra om studien och få liknande resultat under 

likvärdiga omständigheter. Studien utfördes genom intervjuer av åtta olika pedagoger i två mindre 

kommuner i mitten av Sverige på fyra olika förskolor. Vi valde att använda oss av intervjuer för att 

synliggöra vårt syfte som var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i 

förskolans innemiljö. Materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket betyder 

att vi har använt oss av en intervjuguide (Bilaga 3). Vi spelade in samtalet för att kunna återvända till 

inspelningarna under genomförandet av resultatdelen. Vi valde intervjuer som metod för att få fram 

pedagogernas uppfattningar kring barns inflytande i förskolans innemiljö. Intervjuer kan vara en 

metod för att samla data om olika förhållande och uppfattningar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 

2015). Vi ansåg att denna data insamlingsmetod gav oss en god validitet i det material vi fick till 

resultatdelen. Med en god validitet menar Stukát (2011) att insamlingsmetoden ska kunna styrka 

studiens syfte. 

 

Vi gjorde en pilotstudie innan vi genomförde studien för att testa vår intervjuguide med förskrivna 

frågor. Det gjorde vi för att få mer underlag till de kommande intervjuerna som vi genomförde till 

studien samt för att veta om vi behövde revidera frågorna och utveckla dem mera. En intervjuguide 

kan vara både strukturerad och ostrukturerad, alltså ha frågor som måste ställas i en viss ordning eller 

frågor som inte behövs ställas i en viss ordning menar Eliasson (2018). Vidare hänvisar Stukát (2011) 

till att öppna frågor kan bli mer svårtolkat även om det ger en bredare bild av frågan. Vi fick även 

uppleva under pilotstudien att vi skulle bli bättre på att ge respondenten mera tid till att tänka på 

frågorna innan de svarade och inte själva ge dem svaren. I vår intervjuguide fanns det frågor som de 

behövdes tid att tänka på innan ett svar kunde ges. Efter reflektioner med varandra hur det gick efter 

pilotstudien reviderade vi frågorna. Vi pratade också om hur vi skulle gå tillväga när vi upptäckte att 

respondenterna behövde tid för att tänka på frågorna för att situationen inte skulle bli stel och 

upplevas obekväm. För att öka reliabilitet i vår studie var det centralt att ge respondenterna tid att 

tänka på frågorna för att ge oss ett tillförlitligt datamaterial. Vid insamling av data kan det vara 

angeläget att referenten inte missförstår respondenten som bidrar med materialet (Eliasson, 2018). 
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Innan vi gick ut för att intervjua pedagogerna skickades det först ut missiv till förskolecheferna om att 

få godkännande för att få genomföra intervjuer på förskolorna. I missivet presenterades studiens 

utgångspunkt och syfte samt de etiska överväganden som vi tog hänsyn till. När vi hade fått 

godkännande skickade vi missiv till de pedagoger som vi hade tänkt intervjua. Efter några dagar 

kontaktade vi pedagogerna och frågade om de hade läst missivet och om de ville ställa upp för en 

intervju. I missivet fanns det information om studies utgångspunkt och syfte samt de etiska 

överväganden som vi följde under studien. För oss var det viktigt att förmedla till pedagogerna om 

deras rättigheter till att avbryta deras medverkan när de vill. Vi ansåg det även som betydelsefullt att 

pedagogerna fick veta om hur vi hanterade deras intervjusvar, alltså att det inte kommer att vara 

tillgängligt för obehöriga samt att deras namn, ålder samt vilken förskola de arbetade på inte kommer 

att skrivas fram. Några pedagoger tackade nej till att medverka i studien vilket gjorde att vi fick skicka 

ut missiv till andra tänkta pedagoger som i sin tur svarade ja till en medverkan.  

 

Vi fick sammanlagt ihop 8 pedagoger till studien vilket vi kände gav oss tillräckligt med empiri till 

studien. Fördelen med kvalitativa intervjuer handlar om att det inte behöver bestämmas i förväg exakt 

hur många respondenter som behöver medverka anser Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015). Det kan 

bestämmas när referenten har fått fram ett material som går att arbeta med menar författarna. De 

pedagoger som vi intervjuade kände vi till sen innan och det är till följd av de mindre kommuner vi 

bor i. Det har vi reflekterat över för och nackdel om vårt urval av pedagoger. En nackdel kunde vara 

att de kände osäkerhet kring hur ärliga de kunde vara. Men vi såg det som en trygghet att vi känner 

till varandra, men det kunde även ha påverkat vårt resultat. Men detta kan även leda till en svaghet i 

reliabiliteten i vår studie. Vi såg det som en fördel att känna pedagogerna då vi snabbt fick ett svar om 

att de kunde medverka i studien. Vi valde att inte specificera oss på en speciell målgrupp som till 

exempel bara förskollärare utan vi valde att intervjua både förskollärare och barnskötare. Det valde vi 

på grund av att de inte spelade någon roll vilken utbildning de hade, utan vi var intresserade av deras 

uppfattningar utifrån deras arbete och inte utifrån deras utbildning. Vi tror att reliabiliteten blev mer 

tillförlitligt då vårt urval av pedagoger var bredare än vid ett smalt urval. Eliasson (2018) belyser att 

stark reliabilitet kan leda till bra utgångspunkt vid hög validitet av studien. 

 

Intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser och det valde vi för att det skulle kunna bidra till 

en trygghet för pedagogerna. Vi satt ostört i ett mindre rum med fönster, stolar och ett bord vilket 

kändes mysigt och lugnt. Vi hade beräknat att intervjuerna skulle ta 30-60 minuter men intervjuerna 

blev kortare än vad vi hade tänkt. Intervjuerna blev 15-50 minuter långa och vad det berodde på vet vi 

inte, men vi har reflekterat över det. En anledning kan vara att några respondenter kunde behöva 

längre tid på sig att tänka på frågorna innan de gav ett svar. Men det svar vi fick var ibland inte långa 

utan det kunde vara någon enstaka mening vilket ledde till att det blev kortare intervju. Det fanns 

några som kunde sväva ut till andra ämnen och då fick vi styra tillbaka dem genom olika följdfrågor. 

Några pedagoger kunde tycka att det var jobbigt att bli inspelad, det kunde vi tolka på deras 

kroppsspråk men det tror vi inte påverkade vårt resultat. Vi ansåg att det var en fördel att spela in 

intervjuerna då det inte går att missa något som respondenterna säger, vilket lätt kunde hända om vi 

bara antecknade. En fördel som finns med att spela in intervjuerna är att intervjun inte behöver brytas 

för att referenten ska hinna anteckna och respondenten behöver inte upprepa sig (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). Författarna påpekar även att en annan fördel med inspelade intervjuer är att det går 

att lyssna på materialet flera gånger. Stukát (2011) anser för att få en reliabilitet i sin studie behöver de 

vara en bra insamlingsmetod.  
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Eliasson (2018) menar att reliabiliteten kan bli högre om intervjun spelas in istället för att bara 

anteckna med papper och penna, på grund av att allt inte hinner skrivas ner på papper men allt 

fastnar på inspelningen. Vi hade även med oss papper och penna för att kunna skriva ner 

respondenternas kroppsspråk och annat som inte kunde spelas in med ljudupptagning, detta var för 

att öka reliabiliteten på studien. Vi använde oss av det vid transkriberingarna av de inspelade 

materialet för att få en helhetsbild av intervjutillfället. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att 

anteckningar kan vara ett bra stöd vid transkriberingarna just för att kroppsspråk och gester inte kan 

spelas in med ljudupptagningar.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi samtalen på enskilda håll för att sedan dela 

med oss av transkriberingarna till varandra. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att sortera är när 

analytikern framkallar ordning i kaoset och bildar en klarhet via kategorisering av materialet. Vi 

analyserade materialet först på varsina håll för att sedan personligen träffas och då började vi skriva 

på resultatet. För att få en god validitet i studien valde vi att sålla bort material som inte var relevant 

för studien innan vi valde ut kategorierna. Innan vi träffades pratade vi om vilka kategorier vi hade 

fått fram vid den enskilda analysen, för att då tillsammans komma överens om vilka kategorier vi 

skulle använda oss av i resultatet. När vi träffades började vi med att gå igenom de kategorier vi hade 

fått fram var för sig. Vi letade efter variationer i materialet under respektive kategori samt pratade 

ihop oss om vilka citat vi valde att ha med i resultatet. Efter det kollade vi igenom några gamla 

uppsatser för att hitta tips på hur vi kunde lägga upp resultatet. Vi började sedan skriva resultatdelen 

samt koppla det till de citat vi hade plockat ut ur materialet utifrån vårt syfte. Vi valde att plocka ut 

citat ur transkriberingarna och koppla det till våra tolkningar av pedagogernas uppfattningar för att 

styrka studiens validitet. Referenternas svar i resultatet har inte skrivits om från talspråk till 

skriftspråk då vi ville behålla deras exakta funderingar.  

 

I resultatdelen tolkade vi pedagogernas uppfattningar och koppade det till citat från pedagogerna 

som vi infogade i resultatet. Det gjorde vi för att styrka studiens reliabilitet. Valet av metod och 

teoretiska utgångspunkter som vi hade tagit ställning till under studiens gång, kan ha en påverkan på 

vårt resultat. Det har kunnat bidra till reliabilitetens starka och svaga sidor i studien. I 

diskussionsdelen har vi argumenterat för vårt resultat mot tidigare forskning. Med det menar 

Rennstam och Wästerfors (2015) att genom argumentation kan analytikerna skapa ett förhållande 

mellan materialet och tidigare forskning i studien. Det är då materialet blir omformulerat till kunskap 

när det blir ställs mot annan forskning. Vi avslutade diskussionen med att presentera vidare forskning 

inom detta område. Där tar vi upp att det skulle vara intressant att forska vidare kring hur förskolans 

ekonomi kan påverka barns inflytande. 
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Resultat  
I resultatdelen utgick vi från vårt syfte som var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns 

inflytande i förskolans innemiljö. I resultatet utgick vi från hermeneutiken som handlar om att tolka 

det insamlade materialet. Vi kategoriserade det insamlade materialet utifrån de frågeställningar vi 

hade och det resulterade i flera underkategorier. De frågeställningar som vi hade var vilka möjligheter 

och hinder för barns inflytande i förskolans innemiljö uppfattar pedagogerna existerar samt vilka 

uppfattningar uttrycker pedagogerna om barns inflytande i förskolans innemiljö? Citaten i resultatet 

blev i talspråk då vi ansåg att dessa kunde bli feltolkade om vi skrev om det.  

 

Vilka möjligheter och hinder för barns inflytande i förskolans innemiljö uppfattar 

pedagogerna existerar?  

De tolkningar vi gjorde utifrån det insamlade materialet handlade om att hinder och möjligheter 

kunde utgöras utifrån de material som fanns tillgängligt på förskolan, den ekonomi som förskolan 

hade, den fysiska innemiljöns betydelse samt de rutiner som genomfördes dagligen. 

 

Materialets betydelse för barns möjligheter till inflytande 

Uppfattningar som pedagogerna hade kring möjligheter till materialfrihet handlade om att materialet 

ska kunna vara tillgängligt samt flyttningsbart mellan de olika rum som fanns i förskolans innemiljö. 

Pedagogerna uttryckte att barnen lekte bättre när de själva fick utforma sina lekar med fri tillgång till 

det material som fanns tillgängligt.  

 

Om man bara tänker från när vi jobbade tillsammans på 3-4, då försökte man ju anamma deras önskemål 

och deras sätt att vara, man såg kanske i leken att, a men det här är ingen bra station att vara i eller det här 

är ingen bra lekmiljö för dom flyttar ut alla leksaker i hallen. Ja men tjopp, ska vi prova flytta ut allt i 

hallen, så att man, då har ju dom varit delaktig på så vis genom att nästan möblera om själv eller visat på 

så vis att dom vill leka med saker på andra ställen (Pedagog 3). 

 

Om de skulle leka med bilar, men då ser vi till att få fram bilar om de är i förrådet och bygger ordning en 

bil hörna eller så. Så man skapar något av det och inte bara plockar fram bilarna. Man gör ett landskap där 

bilarna, att man bygger vidare på lekarna. Så att man ger barnen det dom vill, att man utvecklar hela 

vägen. Kanske blev lite flummigt. (Pedagog 6). 

 

Vi tolkade det utifrån pedagogernas uppfattningar att pedagogerna ansåg att materialet borde vara 

anpassningsbart för barnen, där barnens inflytande ska sättas i fokus. En annan yttring som 

pedagogerna hade handlade om att barnen skulle få använda miljön som de själva ville. Pedagogerna 

menade alltså att barnen skulle få möblera om och använda material till annat än det egentligen var 

avsett för, då skulle barns lek kunna flyta på lättare. Pedagogerna uttryckte även att material som var 

lättillgängligt, kunde ge barnen mer inflytande till lek. 
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Ja i en ateljé kan man ställa fram penslar i en burk så att barnen se att åh jag kan måla eller en färgpalett 

eller papper. Jag tänker hela tiden, eller jag vill att dom ska se vad som erbjuds. Ute i stora rummet har jag 

gjort en skaparhörna med lim, papper, pärlor och sånt, sen har jag gjort en skylt där det står skaparhörna 

och målat dit sånt som erbjuds där för att göra det mer synligt för barnen och dom vet vad som finns 

(Pedagog 4). 

 

Vi har anpassat placering av material så att barnen själva kan ta ner och använda det de själva vill 

(Pedagog 5). 

 

Vår tolkning utifrån de yttringar som framkom handlade om att placeringen av materialet kunde ha 

betydelse för den frihet barnen skulle kunna känna till materialet. Vi tolkade det som att barnen 

kunde få mer inflytande om materialet var lättillgängligt utifrån det uppfattningarna som 

pedagogerna gav uttryck för. 

 

För att summera det hela tolkade vi det som att pedagogernas uppfattningar handlade om att material 

behövde vara tillgängligt och anpassningsbart efter barnens ålder. Vi tolkade det som att 

pedagogernas yttringar handlade om att de vela ha materialet framme, för att det skulle vara 

tillgängligt för barnen där materialet var anpassat efter deras ålder. Utifrån de uppfattningar som 

pedagogerna gav uttryck för tolkade vi som att pedagogerna ansåg att det var lättare för barnen att få 

ett inflytande kring förskolans innemiljö om materialet fanns tillgängligt. 
 

Hinder kopplade till materialets betydelse 

Pedagogerna hade uppfattningar om vad som kunde hindra barns tillgång till material och det 

handlade om hur barnen använde materialet. Där uppfattningen var att pedagoger som ville ha 

ordning och reda, där materialet skulle vara på sin plats och inte får flyttas runt, skulle kunna bli ett 

hinder i hur barnen kan få tillgång till det. 

 

Material kan också vara ett hinder, att vi inte har allt material som vi egentligen skulle vilja ha eller att 

tiden inte finns till att hinna göra allt som barnen vill göra och om vi säger att vi kan göra det imorgon 

(Pedagog 3). 

 

De tycker jag att man ofta hindrar barnet igenom att hålla ordning. Håller vi ordning då begränsar vi 

barnen. och det känns tråkigt, det gör det (Pedagog 6). 

 

Vår tolkning av pedagogernas uttryck handlade om att hinder skulle kunna vara att material inte 

fanns tillgängligt. Vi tolkade det även som att pedagoger kunde känna att de ville ha ordning och reda 

på materialet där allt skulle vara på sin rätta plats. En annan yttring som pedagogerna gav uttryck för 

handlade om att tillgängligheten till material skulle kunna vara ett hinder. Pedagogerna uppfattade 

att de inte kunde uppfylla barnens önskningar om nytt material, då de inte alltid kunde genomföra 

barnens önskningar därför avstod de från att samtala med barnen om det. 

 

Gånger när det finns hinder i barns inflytande är när de vill använda material som inte de själva är stora 

nog att använda, t.ex. sax utan en pedagog. Därför väljer vi att på små barnavdelningen bara jobba med 

sax i mindre grupper tillsammans med en pedagog (Pedagog 5). 
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Ja det är så. Det är ju det så skulle jag vilja sätta mig ner med barnen och diskutera med dom, det är dom 

jätteduktiga på. Det skulle vara roligt att vet hur skulle ni vilja att vi ska göra om. Vad skulle ni vilja att det 

här rummet säger till er på morgon, vad vill ni ha. Men att jag inte gör det, det finns en helt enkelt 

anledning. Till att jag inte involverar barnen i sånt. För jag inte har medel att köpa in, för om jag frågar 

barnen och ska ett reellt inflytande. Då ska dom ju också se att det på nått sätt händer någonting, av det 

dom har bestämt. Om jag inte kan genomförande då är det lika bra att jag inte frågar, det är mera sjyst 

(Pedagog 8). 

 

En tolkning som vi gjorde utifrån pedagogernas uppfattningar handlade om att barnens ålder kunde 

få betydelse för vilket material de hade tillgång till, där till exempel små barn inte fick använda sax 

ensam. En annan tolkning vi gjorde av pedagogernas uttryck handlade om att barnen inte kunde få ett 

inflytande över materialinköp på grund av att det inte fanns möjligheter att köpa in.  

 

Sammanfattningsvis tolkade vi det utifrån pedagogernas uppfattningar att hinder som framkom kring 

materialet på förskolan kunde handla om att det inte fanns tillgängligt. Ett annat hinder som vi 

tolkade utifrån pedagogernas uttryck handlade om att barnen inte fick tillåtelse att använda materialet 

utan att en pedagog var närvarande, på grund av att barnen exempelvis inte hade åldern inne för 

materialet. 

 

Ekonomiska möjligheter och hinder för barns inflytande 

För att ha ett bra och varierat materiel till förskolan behövde det finnas en bra ekonomi uttryckte 

pedagogerna. Det fanns uppfattningar om att en god ekonomi kunde bidra till möjligheter till inköp 

av nytt material efter önskemål av barnen. Pedagog 2 hade innan intervjun berättat att avdelningen 

var en nystartad avdelning där de precis hade köpt in nytt material som var anpassat efter den 

åldersgruppen. 

 

Nä men det kan jag ju inte tycka egentligen. Jag tycker ju vi har det ganska bra här (Pedagog 1). 

 

Det är väll det här med material då i så fall. Att här har vi låga möbler i barnens höjd. Här har får dom 

klättra om dom vill men kanske inte på borden. Men om vi hade haft högre möbler kanske vi inte hade 

tillåtit dom till att klättra. Då kanske vi bara hade sett en fara i det. Här är materialet anpassat efter små 

barn (Pedagog 2). 

 

Vår tolkning utifrån pedagogernas uppfattningar handlade om att god ekonomi unde bidra till mer 

inflytande för barnen att påverka sin vardag. Den tolkningen vi gjorde utifrån pedagogernas uttryck 

var att det kunde bli lättare för pedagogerna att uppfylla barnens önskan beträffande inköp av till 

exempel material om ekonomin tillåter. Det fanns även yttringar om att ekonomin kunde bidra till 

hinder för exempelvis inköp av material som barnen önskade eller till olika temaarbeten. 

 

Ämmm sen måste jag säga att ekonomin är ett stort avbräck (Pedagog 8). 

 

Så då hade vi en tanke att vi skulle vilja köpa in djurdräkter. Nu när vi ska jobba med djur, att man fylla 

på med nånting annat. Att se att man kan vara andra saker, men det finns inte pengar (Pedagog 8). 
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En tolkning vi gjorde rörande de uttryck som framkom handlade om att barns inflytande kunde 

minska, om det inte fanns ekonomi till att köpa in de material eller leksaker som barnen önskade. Vi 

tolkade det som att pedagog 8 uppfattade att det inte var någon idé att fråga barnen om vad de vill ha 

för typer av dräkter eftersom det inte fanns ekonomi till inköp just då.  

 

Vår summering utifrån våra tolkningar av pedagogernas uppfattningar handlade om att förskolans 

ekonomi kunde bli ett hinder för barns inflytande. Det på grund av att pedagogerna gav uttryck för 

att de inte alltid kunde uppfylla barnens önskemål om inköp av material till förskolan. Det eftersom 

pedagogerna ansåg att barns inflytande ökade om barnens önskemål uppfylls och träder fram i 

verksamheten tolkade vi det som.  

 

Hinder och möjligheter för barns inflytande i förskolans innemiljö 

Ett hinder som framkom genom pedagogernas uttryck handlade om att stora barngrupper kunde 

skapa oro bland barnen, där barn kanske inte kände sig trygga och vågade ta för sig. Ett annat hinder 

som framträdde utifrån de uppfattningar som pedagogerna hade kunde vara små lokaler, som 

exempel i citatet från pedagog 6 där toalettbesöken skedde på en annan avdelning. Pedagog 6 

uppfattade att detta kunde lede till att barnen fick minskat inflytande på grund av att de behövde gå i 

grupper vid toalettbesöken. 

 

En del barn är ju rädd för när det är stora barngrupper i ett rum, när det är mycket ljud. A men då, när 

man lär känna barnen då förstår man, nä det här är ingen bra miljö just nu. För nu leker dom en livlig lek 

där. Då går vi någon annan stans (Pedagog 2). 

 

Ja just det, äääää (tyst) vi har ju byt avdelning efter sommaren våran grupp och det har gjort att vi behöver 

ha en mera strukturerad än vad vi har kunnat ha tidigare. Det innebär till exempel toa besöken är ett stor 

hinder för oss. Vi har toaletter utanför, så vi måste gå till skolans lokaler för att låna toaletter. Där kan man 

känna att det blir en otrygghet för barnen att vara på toa när det kommer stora barn springandes och så 

där. Då måste vi alltid följa med barnen dit. Tar en några i taget, och då blir det väldigt styrt. Att nu måste 

vi gå på toa och då går vi. Det dämpar väldigt mycket, men det är det tryggaste vi kan göra (Pedagog 6). 

 

Vi tolkade det som att stora barngrupper kunde leda till höga ljud och orolighet i barngruppen vilket 

kunde bidra till minskat inflytande över förskolans innemiljö, utifrån de uppfattningar som 

pedagogerna uttryckte. En annan tolkning vi gjorde från de uttryck som framträdde var att placering 

av de olika rummen, till exempel toaletten, kunde bidra till minskat inflytande för barnen då de inte 

kunde påverka när och hur ofta de kunde gå på toaletten. Däremot uppfattade pedagogerna att en 

möjlighet till barns inflytande över förskolans innemiljö kunde vara när barnen hade tillgång till att 

röra sig i alla rum.  

 

Som inspirerande och motiverar barnen. äää Att man hela tiden checkar av miljön. Äää så den används så 

mycket om möjligt (Pedagog 6). 

 

Men jag kan också tänka mig vi har ju toaletten och hallen. Och som tur är dörr in till där toan är så det 

blir ett separat rum. Men resten av tvättrummet de använder dom flitigt och får dom vara. Där klipper 

dom håret, tvättar håret på varandra, de gör olika frisyrer, de sprayar. Det är också utrymmen som de får 

använda, för de behöver också få kliva från. Och likadant hallen där dom otroligt mycket, dit kan dom ju 

släpa bilarna, tågbanan eller så. Så dom får verkligen använda det utrymmet vi har (Pedagog 8). 
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En tolkning vi gjorde av pedagogernas uppfattningar handlade om att miljön borde vara inspirerande 

och anpassad efter barnens tankar och idéer. Vi tolkade deras uttryck som att barnen kunde få 

inflytande över förskolans innemiljö om de hade möjlighet till att bestämma vilka rum de ville leka i. 

Utifrån citatet från pedagog 8 tolkade vi det som att olika ytor kunde användas på flera olika sätt och 

inte enbart för det som de var tänkt till. 

 

För att sammanfatta det hela tolkade vi det som att pedagogerna ansåg att stora barngrupper och 

förskolans lokaler kunde bidra till hinder för barns inflytande i förskolans innemiljö. Vi tolkade 

pedagogernas uttryck som att stora barngrupper kunde leda till oroligheter hos barnen och att 

lokalernas utformning kunde bidra till att barnen inte hade möjlighet att röra sig fritt mellan rummen. 

Tolkningen vi gjorde av deras yttringar handlade om att barns inflytande kunde öka om förskolans 

miljö var inspirerande och anpassningsbar efter barnens tankar och åsikter. 

 

Hinder som bildas av fasta rutiner 

Det fanns olika variationer av uppfattningar när det kom till förskolans rutiner. Det framkom utifrån 

pedagogers yttringar att rutiner många gånger kunde skapa hinder för barns inflytande och i barnens 

lek. Pedagogerna gav uttryck för att om det var lite personal kunde barns inflytande minska på grund 

av att alla inte kunde komma till tals. 

 

Förr var det mycket tid utanför barngrupperna där det var möten som avlöste varandra. Det var ofta kort 

på personal, tid fanns inte riktigt att låta barnen komma till tals (Pedagog 1). 

 

Vi kanske är kort om folk och sånt (Pedagog 7). 

 

Tolkningen vi gjorde av de uppfattningar pedagogerna gav uttryck för handlade om att tid och lite 

personal kunde bli ett hinder för barns inflytande. Det tolkade vi som att pedagogerna inte hinner se 

och lyssna på alla barn. Det framkom i pedagogernas yttringar att även måltidsrutiner kunde ställa till 

det.  

 

Ja tiden. För om det hände något, det kanske är något barn som kissar på sig eller en olycka händer, något 

som sätter käppar i hjulet, vilket kan göra så att till exempel samlingen vid lunchen blir kortare och dagens 

värld inte hinner hålla i den aktivitet som de hade tänkt. Då minskar deras inflytande eftersom vi måste 

sätta oss vid bordet för att maten är klar och blir kall om inte vi skyndar oss (Pedagog 4). 

 

Ääää därför på förskolan så har vi uppstrukturerade dagar man har tider att passa. Då man vill eller inte 

det ska ju passa lunch tiden och frukost tiden, mellan måltiden och visa möten (Pedagog 7). 

 

Sen tiden den återkommer ju alltid, när man ska göra någonting ut över. Tiden till att göra lärmiljön som 

man vill ha den (Pedagog 7). 

 

En tolkning vi gjorde utifrån pedagogernas uppfattningar handlade om att måltidsrutinerna kunde 

skapa hinder för barns inflytande över sin vardag på förskolan. Vi tolkade också deras uttryck att 

fasta rutiner kunde skapa hinder för pedagogerna att förändra och förbättra barnens läromiljö. 
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En summering av våra tolkningar av pedagogernas uttryck handlade om att fasta rutiner kunde skapa 

hinder för barns inflytande. Vi tolkade pedagogernas uppfattningar att de ansåg att måltidsrutiner 

och lite personal kunde leda till att alla barn inte kan få uppmärksamhet av pedagogerna, samt att 

barnens idéer och tankar inte kunde synliggöras.  

 

Möjligheter som bildas av fasta rutiner 

Pedagogerna gav uttryck för att det kunde finnas hinder vid fasta rutiner, men det framkom yttringar 

från pedagogerna att rutiner även kunde skapa möjligheter för barns inflytande. Vi tolkade det utifrån 

pedagogernas uppfattningar att små barngrupper kunde ge barnen ökade möjligheter till inflytande. 

 

Det nämnde jag först det var ju aktivitets schema, det är väldigt populärt. Sen äää kan barnen också vara 

med och välja vilken aktivitet som ska vara på aktivetsschemat (Pedagog 7). 

 

Jag kan ju ge ett förslag bara i dag då, när vi ska jobba med sago tema med tre sagor. Tänker börja med det 

nästa vecka och så delar vi in barnen i grupper. Bara man delar in dom i små grupper, så får dom mycket 

större äää mycket mera delaktig. Å får mycket mera inflytande i hur man ska göra och så i små grupper 

(Pedagog 7). 

 

Vi tolkade pedagogernas uppfattningar som att rutiner kunde vara bra för barns inflytande, på grund 

av att det fanns fasta tider där barnen hade möjligheter att välja vilken aktivitet de ville ägna sig åt. En 

tolkning vi gjorde utifrån deras uttryck handlade om att fasta rutiner med temaarbeten i mindre 

grupper kunde ge barnen mer tid till inflytande. 

 

För att summera det hela tolkade vi pedagogernas uppfattningar som att fasta rutiner inte bara 

skapade hinder, utan att det också kunde vara en möjlighet för barnen att få inflytande även vid fasta 

rutiner. Vi tolkade uppfattningarna att pedagogerna ansåg att det kunde vara lättare för barn att få ett 

inflytande om barngrupperna var mindre. Första citatet från pedagog 7 om aktivitetsscheman, tolkade 

vi som att barnen kunde få mer inflytande vid då de hade olika valmöjligheter där.  

 

Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna om barns inflytande i förskolans 

innemiljö? 

En tolkning vi gjorde utifrån det insamlade materialet handlade om att det fanns uppfattningar från 

pedagogerna att det var av betydelse att inte säga nej innan barnen hade fått förklara sig. Där tolkade 

vi det som att pedagogernas egna förhållningssätt kunde ha betydelse för barns inflytande. Vi tolkade 

det även som att pedagogerna uttryckte att hela arbetslagets arbetssätt och förhållningssätt kunde få 

betydelse för barns inflytande i förskolans innemiljö. 

 

Varför säga nej när du kan säga ja 

Vi tolkade pedagogernas uppfattningar att det handlade om att de borde vara lyhörda och lyssna på 

barnen för att kunna ge dem möjlighet till att få inflytande över sin vardag på förskolan. Tolkningar 

som framkom av pedagogernas uppfattningar, att vara en icke tillåtande pedagog handlade om att det 

kunde hindra barnen från att påverka sin situation på förskolan.  
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Pedagogerna gav uttryck för att det kunde vara av betydelse att vara tydliga om barnens lekar kunde 

påbörjas eller fortsättas när det fanns mer tid för det, Det pedagogerna ansåg att det handlade om var 

då exempelvis efter en måltid eller nästa dag. Det pedagogerna uttryckte att det handlade om kunde 

vara att barns inflytande minskade om de blev avbrutna mitt i en pågående lek eller i uppstarten av 

en lek.  

 

Å det är väll liksom det här att vi ska försöka vara lyhörd och kanske inte vara så snabb och säga nej, när, 

ja men vi kan ju tycka att nä dom här sakerna ska vara här medans barnen kan få en jätte bra lek om dom 

för ta med sig dom där sakerna dit in. Ja det är väll lite det där att (tänker) vi många gånger kanske är lite 

för snabb att säga nej innan vi ens vet vad barnen har tänkt att göra för något (Pedagog 1). 

 

Vi får ibland hejda oss när vi säger nej, det kan bli den bästa stunden för barnet när det fått måla bara med 

grönt på hela sin hand och ingenting på papperet. Det blir inte alltid som vi tänkt- då är bollen i rullning 

och vi tar med oss det till nästa reflektion- hur kan vi utveckla barnets intresse för att måla på händerna, 

vilka material kan vi erbjuda barnet nästa gång (Pedagog 5). 

 

Men att man inte säger nej utan ja det vill du göra, men nu hinner du inte för nu är det bara en halv timme 

kvar till lunch. Men efter lunch kan du, att ge dom de möjligheterna att …. För hon sa ju inte nej, jag kan 

görs det sen, ska bara lunch först. Så att man inte bara, det tycker jag är inflytande. För då är dom ju med 

och bestämmer (Pedagog 7). 

 

Tolkningar som vi gjorde av dessa citat handlade om att pedagogers lyhördhet kunde ha en betydelse. 

Vi tolkade pedagogernas uppfattningar rörande lyhördheten att pedagogerna inte behövde vara 

snabba att säga nej utan att de behövde lyssna färdigt på barnens tankar och idéer först. En annan 

tolkning vi gjorde utifrån deras uttryck handlade om att pedagogernas tankar inte alltid behövde bli 

som de var tänkt. Utan att pedagogerna ansåg att de behövde tänka om och reflektera vidare kring en 

aktivitet om aktiviteten inte gick som den var planerad. 

 

Sammanfattningsvis tolkade vi pedagogernas uppfattningar att det handlade om att en lyhörd 

pedagog som är tillåtande, kunde bidra till mera inflytande för barnen i förskolans innemiljö. Vi 

tolkade det även utifrån pedagogernas yttringar att pedagoger kunde behöva vara mer öppen för att 

planeringarna inte alltid håller. 

 

Den enskilde pedagogens förhållningssätt kan ha betydelse för barns inflytande  

Uppfattningar som pedagogerna hade kring deras förhållningssätt handlade om att de kunde finnas 

olika barnsyn bland pedagogerna. Pedagogerna gav uttryck för att det var betydelsefullt att reflektera 

över hur de själva såg på barnen. Det framkom uttryck från pedagogerna om att barnsynen kunde bli 

ett hinder om de inte reflekterade över sitt förhållningssätt mot barnen. 

 

Ibland tar vår barnsyn över så att de kanske inte får utrymme att fundera och testa så mycket som de 

borde (Pedagog 5). 
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Tror vi har lite olika barnsyn, äää där handlar det om ”att man behöver sitta på fingrarna”. Att man inte 

tror att dom kan, eller att de klarar av. Så det tror jag vi har lie olika. Vi är nog två som är mer att vi tycker 

at dom ska få prova själva och att de inre bilderna är viktig. Jag läser kapitel bok för fem åringarna, det 

innebär att de måste lyssna för dom vet, att i dag kanske de ska skapa någonting eller rita någonting efter.  

Det gör att jag får fokus. Medans andra tycker att kapitel böcker är försvårat och det klara dom inte ut av. 

Så vi är lite olika (Pedagog 8). 

 

Vi tolkade pedagogers uppfattningar som att det kunde vara betydelsefullt att reflektera över sin 

barnsyn, hur den enskilde pedagogen såg på barnen och vilket förhållningssätt de hade kring barns 

inflytande. En annan tolkning vi gjorde av deras uttryck handlade om att pedagoger många gånger 

tänkte att barnen inte kunde vissa saker, men det kunde då handla om vilken barnsyn pedagogen 

hade Det kunde då handla om den uppfattning som pedagog 7 uttryckte om att vara närvarande som 

pedagog, precis som pedagogen nämner i första citatet nedanför. Där uppfattningar framkom om att 

det kunde vara av vikt att föra samtal med barnen och låta deras intressen synliggöras i 

verksamheten. 

 

Att man är närvarande som pedagog, det är AO annars vet man inte vad dom vill. För det är ju närheten 

till barnen samtal och dialoger med barnen så man får veta vad det är dom vill (Pedagog 7).  

 

Att barnen ska vara med och bestämma, det här kompetenta barnet. Dom är ju äää det bästa verksamhet 

är ju när man gör den utifrån barnens intresse (Pedagog 7). 

 

Tolkningen vi gjorde utifrån dessa två citat handlade om att det kunde vara av betydelse att reflektera 

över sitt förhållningssätt när det gäller barns inflytande. Vi tolkade pedagogernas uppfattningar som 

att det var väsentligt att som pedagog förhålla sig till barnens tankar och intressen, när det handlade 

om verksamheten och barns inflytande. En annan tolkning vi gjorde utifrån pedagogernas uttryck 

handlade om att det kunde vara centralt att se barnen som kompetenta, samt låta dem vara med och 

påverka sin situation på förskolan. Därför tolkade vi deras uppfattningar som att det var värdefullt att 

hela tiden samtala och diskutera med barnen. 

 

En summering av våra tolkningar utifrån pedagogerna uppfattningar handlade om att den enskilde 

pedagogens förhållningssätt kunde ha en betydelse för vilken barnsyn hon eller han hade. Vi tolkade 

de som att det kunde påverka i vilken utsträckning barnen tilläts att ha inflytande på, det vill säga hur 

tillåtande och lyhörda pedagogerna var. 

 

Arbetslagets arbetssätt kan ha betydelse för barns inflytande  

Pedagogers uttryck som framkom i de två nedre citat handlade om att de utgick från läroplanens mål, 

där bland annat barns inflytande ingår. De uppfattningar pedagogerna gav uttryck för handlade om 

att de inte alltid läste läroplanen utantill när de planerade för aktiviteter utan att det fanns med i 

bakhuvudet ändå. 

 

Ja det gör vi ju, när vi har, alltså när vi lägger upp tema arbete till exempel, då försöker vi ju titta på, ja 

men alla punkter i läroplanen och ja barns inflytande är ju med (Pedagog 1). 

 

Vi pratar väll inte om läroplanen så varje gång vi planerar för något nytt och vi kanske inte kan den helt 

ordagrant utan till men vi vet ju på ett ungefär vad vi får in i varje grej vi planerar för (Pedagog 3). 
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Vi tolkade pedagogernas uppfattningar som de gav uttryck för att de utgick från förskolans läroplan 

vid planeringarna av aktiviteterna. Tolkningen vi gjorde handlade om att de inte alltid har läroplanen 

framför sig när de planerade utan de utgick från det som fanns i bakhuvudet. Det framkom däremot 

uttryck från pedagogerna att barnråd var något som de kunde tänka sig att använda, innan uppstart 

av ett temaarbete eller en aktivitet för att få höra vad barnen ville göra. Dock framkom det från 

pedagogernas yttringar att barnråd inte alltid var något bra, på grund av att de inte alltid kunde 

uppfylla barnens önskningar. 

 

Barnråd skulle man ju kunna ta upp (Pedagog 3). 

 

Ja men gud, det också ju. Barnråd, demokrati. Till exempel vid mellisen, frågar hur många som vill ha 

mjukmacka och räknar alla som vill ha det. Å som nu till jul, då ska barnen få rösta på vilka låtar dom vill 

sjunga. Det är ju också inflytande, när dom får vara med och välja (Pedagog 4). 

 

Det skulle ju ha varit jätte roligt att få med barnen i det här, i utformningen av rummen. Att få måla 

väggarna, att få använde väggarna. Förr igenom åren har man ju frågat barnen vad de vill ha i vrår. Då har 

man tagit med sin man och brädor och bygg på helgerna för det inte har funnits pengar. Åååå ju mer jag 

har tänkt på det, har jag tänka men då frågar jag inte barnen. därför jag lurar ju dom, till någonting som 

dom inte kan vara med att påverka iallafall.  Jag måste ju ta dom två stegen, med det jag kan göra 

(Pedagog 8). 

 

 

Vår tolkning utifrån pedagogernas uttryck handlade om att barnråd kunde vara något bra, där 

barnens idéer och intressen kunde träda fram. Vi tolkade även deras yttringar som att pedagogerna 

ansåg att de också kunde vara en nackdel med barnråd, när det inte gick att uppfylla barnens 

önskningar. Den tolkningen gjorde vi utifrån deras uppfattningar, det handlade om att barns 

inflytande kunde minska.  

 

Summeringen av våra tolkningar utifrån pedagogernas uppfattningar handlade om att när det kom 

till förskolans läroplan används den vid planeringen av aktiviteter, men den plockades inte alltid 

fram.  Det kom även fram utifrån våra tolkningar att pedagogerna ansåg att barnråd kunde både vara 

ett hinder och en möjlighet för barns inflytande i förskolans innemiljö. När det kom till hinder kunde 

det handla om att pedagogerna kunde ha problem med att uppfylla barnens önskningar och som 

möjlighet kom barns tankar och idéer fram via barnråd tolkade vi det som. 

 

Arbetslagets förhållningssätt kan ha betydelse för barns inflytande  

Uppfattningarna som framkom från pedagogerna kring arbetslagets förhållningssätt handlade om att 

det kunde vara svårt att arbeta mot samma mål om de hade olika syn på barns inflytande. Det 

yttringar vi fick fram av pedagogernas uttryck kunde vara att om inte pedagogerna arbetade mot 

samma mål, kunde det vara svårt att låta barnen vara involverade för att dela med sig av sina åsikter. 

De uttryck som synliggjordes från pedagogerna rörande att om arbetslaget arbetade mot varandra 

kunde barnens inflytande minska då pedagogerna inte samspelade. 

 

Många gånger har ju vi kanske hittat på ett tema som vi tycker att man kan få till bra saker av (Pedagog 1). 
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Det är ju svårt. Det är klart att om man inte tänker ungefär lika och har samma värderingar så blir ju 

arbetet mycket svårare. Då måste man mötas på mitten och det är inte alltid lätt. Men det här är verkligen 

en fråga som man skulle kunna diskutera i arbetslaget, vad inflytande betyder för var och en för att veta 

vart alla står i den frågan. Det är något som vi inte har pratat med …. om, vi har ju bara jobbat tillsammans 

en kort stund nu eftersom vi inte kunde vara här nere på …. från starten av höstterminen (Pedagog 4). 

 

Tolkningar som vi gjorde utifrån pedagogernas uppfattningar handlade om att arbetslaget behövde 

vara samspelta för att barns inflytande skulle framträda i verksamheten. Vi tolkade deras uttryck som 

att arbetslagets förhållningssätt kunde ha betydelse för hur arbetet fungerade. Uppfattningar som 

framträdde från pedagogerna handlade om att arbetslag kunde arbeta mot varandra i vissa 

situationer, det kunde leda till minskat inflytande för barnen. Till exempel framkom det i citatet från 

pedagog 2, där de hade olika uppfattningar om materialets tillgänglighet. 

 

Så kan det vara så att nån kanske tycker att alla målarfärger ska stå framme så att alla barn ser att det finns 

målarfärger här. Det tycker kanske inte jag. Det ska stå i höjd så att alla barn ser det men kanske inte så att 

dom kan plocka fram det hur som helst. Där kanske vi behöver vara med och hjälpa till men det tycker 

kanske inte alla. Måla kanske vi gör som en aktivitet och inte bara något som vi plockar fram och gör när 

som helst. Då får ju jag kanske jobba lite med det. Att det kanske ska vara tillgänglig för barnen. Så att 

dom ser att det finns. Man kan ju inte låsa in alla färger, då vet dom inte att den möjligheten finns. Men 

sånna gånger kan det bli en diskussion, att vi inte tycker lika (Pedagog 2). 

 

Jag vet inte om vi har pratat om det så. Vi har väll inte riktigt diskuterad vad är inflytande för dig, vad är 

det för dig. Jag tror över lag att vi har ett tillåtande klimat nere hos oss sen kan vi väll mer eller mindre, 

alltså det är som jag sa innan att man kanske är mer tillåtande för att man är ung, fräsch, frisk, man kanske 

springer och hämtar den där filten eller man kanske klättrar upp, man kanske ser det hära själv att ja som 

har småbarn, jag vet mina kollegor säger är ung du, du ser det här du, medans dom som är lite äldre och 

gammal kanske bara tänker att äh, jag orkar inte det här nu eller jag orkar inte hämta den där filten eller 

nä då blir det bara stökigt, nä då kommer dom bara örsa ännu mer. Så det kan jag tro kan vara något som 

skiljer med inflytande över lag (Pedagog 3). 

 

Nä men det känns som vi synkar så. Om jag tänker …. som jag har jobbat med ett tag nu så känns det som 

att vi står på samma plattform i grunden hur vi tänker. Oskrivet eller vad man ska säga. Det har känts så 

från starten, så har jag känt med henne och en annan som jag har jobbat med (Pedagog 4). 

 

Vi tolkade det som att pedagogernas uttryck handlade om att arbetet kunde flyta på lättare om 

arbetslaget hade en gemensam grundsyn på barns inflytande. Utifrån pedagogernas yttringar 

framkom det att lyhördhet och tillåtande mellan varandra kunde få betydelse för förhållningssättet i 

arbetslaget tolkade vi det som.  

 

För att sammanfatta våra tolkningar utifrån pedagogers uppfattningar handlade det om att hela 

arbetslagets förhållningssätt kunde ha en inverkan på hur mycket inflytande barnen får. Vi tolkade 

det som att det kunde handla om vilket temaarbeten som skulle påbörjas eller vilka aktiviteter som 

skulle genomföras. Det vill säga om de startade upp detta utifrån barnens idéer eller utifrån sina egna 

tankar tolkade vi det som. Det kom även fram utifrån våra tolkningar av pedagogernas uttryck 

rörande arbetslagets gemensamma grundsyn, att det borde fungera bra för att barnen skulle kuna ha 

inflytande.  
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Diskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i 

förskolans innemiljö. Vi utgår från syftet och två frågeställningar när vi genomförde intervjuer med 

åtta pedagoger på fyra olika förskolor för att komma åt pedagogers uppfattningar. Resultatet av 

analysen utgör olika uppfattningar, det framkommer i resultatet. Det kommer vi att analysera och 

reflektera mot tidigare forskning som vi har tagit upp i litteraturbakgrunden. Vi hoppas att detta 

kommer att bidra till ny kunskap om barns inflytande i förskolans innemiljö. 

 

Vilka möjligheter och hinder för barns inflytande i förskolans innemiljö uppfattar 

pedagogerna existerar? 

I analysen av pedagogernas uppfattningar framkommer det att möjligheter och hinder i förskolans 

material främst handlar om hur materialet är placerat på förskolan. En tolkning vi gör av 

pedagogernas utsagor i resultatet, handlar om att möjligheter som kan leda till inflytande för barnen 

är när barnen får flytta material fram och tillbaka mellan rummen på förskolan. Det framgår i 

analysen av resultatet att pedagogerna visar en medvetenhet om att barnen visar att de vill leka i 

lekmiljöer som de själva har skapat. Vi tolkar det som att det skulle kunna stämma med det Sandberg 

och Vuorinen (2008) tar upp, att färdiga leksaker inte alltid intresserar barnen utan att barn lika gärna 

kan nöja sig med köksredskap eller gamla datorer som leksaker. Hinder som framkommer i analysen 

av resultatet handlar om att material kan vara olämpligt för barnen att använda utan att en pedagog 

är närvarande, vilket vi tolkar kan leda till mindre inflytande för barnen. Detta skulle kunna tolkas på 

det sättet som Westerlund (2010) påtalar, att barnens ålder kan spela in på hur mycket inflytande de 

får ha, det kan handla om vad pedagogerna tror att ettåringar klarar av gentemot vad de tror att 

femåringar klarar av.  

 

Det som framkommer i analysen av resultatet handlar om att pedagogerna visar en medvetenhet om 

att barnen kan få ett större inflytande om de får vara med i planeringen och utformningen av 

förskolans innemiljö. Detta skulle kunna stämma överens med det som Arnér (2006) får fram i 

resultatet av sin studie, som visar på att förskollärarnas inställning kring barns inflytande ligger till 

grund för den möjlighet som barnen har till inflytande. En möjlighet som uppkom i analysen av 

pedagogernas uppfattningar handlar om att pedagogerna visar en medvetenhet om att barnen kan ha 

inflytande, om pedagogerna är tillåtande och lyssnar på barnen. Det visar sig i Arnérs (2006) studie att 

förskollärarna behöver tillåta barnen att ha ett inflytande över miljön samtidig som de stöttar och 

samtalar med barnen hela tiden. Medan ett hinder som framkommer i vår analys av pedagogernas 

uppfattningar handlar om att de visar en medvetenhet om att förskolans lokaler inte alltid är 

anpassad efter barnen. Det skulle kunna tolkas som att barns inflytande minskar då lokalerna inte är 

anpassad efter deras behov. Det skulle kunna kopplas till det som Eriksson Bergström (2017) tar upp 

om att det finns två olika miljöer i förskolan, en förskolemiljö som är utformad utifrån barnens 

intressen och en förskolemiljö som är utformad utifrån pedagogernas tankar och idéer. Även Engdahl 

(2014) tar upp i sin studie att det behöver finnas en bra relation mellan olika delar på förskolan, som 

exempel mellan pedagoger-barn, barn-miljö och barn-material. Författaren menar att bra relation och 

positivitet runt barnen kan bidra till mer inflytande hos barnen i förskolans innemiljö.  
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Det som framkommer i analysen av resultatet utifrån pedagogernas uppfattningar handlar om att 

fasta rutiner kan skapa hinder för barns inflytande, på grund av att de lättare kan bli avbrutna i sin 

lek. Det skulle kunna kopplas till det som Johannesen och Sandvik (2009) anser kan vara ett hinder för 

barns inflytande. Författaren menar att det till viss del handlar om att fasta rutiner som finns på de 

flesta förskolor kan vara svåra att ändra på, därför kan aktiviteter och lekar när som helst behöva 

avbrytas. Det som framkommer utifrån pedagogernas uttryck kring lite personal och barngruppens 

storlek, handlar om att pedagogerna visar en medvetenhet om att det kan vara ett hinder för barns 

inflytande i förskolans innemiljö. Det skulle kunna tolkas utifrån pedagogernas utsagor som att lite 

personal kan bidra till att barnen inte hinner bli sedda och lyssnade på av pedagogerna. Detta 

framhäver också Pramling Samuelsson et al. (2015) som ett hinder, att ju fler barn det är i en 

barngrupp och ju mindre personal det är desto minde talutrymme och inflytande får varje enskilt 

barn.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet att pedagogerna visar en medvetenhet i att det finns 

olika hinder och möjligheter på förskolan, som kan bidra till både ökat men också minskat inflytande 

för barnen. Medvetenheten som pedagogerna visar handlar om att inflytandet kan öka om barnen får 

tillåtelse till att flytta material mellan rummen på förskolan, samt om de får vara med i utformningen 

och planeringen av verksamheten. Hinder som pedagogerna visar en medvetenhet om att det kan 

finnas, handlar om att de upplever att barnens inflytande kan minska vid de fasta rutiner som finns på 

deras förskolor. Pedagogerna visar också en medvetenhet om att barns inflytande kan minska om 

förskolans lokaler inte är anpassade efter barnen.  

 

Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna om barns inflytande i förskolans 

innemiljö? 

I analysen av pedagogernas uppfattningar framkom det att lyhördheten hos pedagogerna kan ha 

betydelse för barns inflytande. Pedagogerna visar en medvetenhet om att barnen kan få mer 

inflytande om pedagogerna är lyhörda och tar till sig av barnens idéer. Det skulle kunna tolkas som 

det Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp om att pedagogerna bör lyssna på barnen för att ge barnen 

mer inflytande i förskolans innemiljö. Utifrån citatet från pedagog 7 ”Men att man inte säger nej utan ja 

det vill du göra, men nu hinner du inte för nu är det bara en halv timme kvar till lunch. Men efter lunch kan du, 

att ge dom de möjligheterna att” tolkar vi som att pedagogen ger barnet möjlighet till inflytande då 

pedagogen inte ger ett direkt nej.  

 

Det framkommer i vår analys utifrån pedagogernas utsagor att de planerade aktiviteterna inte alltid 

blir som de var tänkt, utan det kan leda till något annat som barnen är intresserad av. Medvetenheter 

som framkommer från pedagogerna handlar om att de kan vara centralt att reflektera över att det inte 

alltid blir som det är tänkt, utan att utgången i aktiviteterna kan bli annorlunda. Det skulle kunna 

tolkas som det Arnér (2009) betonar, att barns inflytande är när de får påverka sin situation på 

förskolan, att pedagogerna tar vara på barnens idéer och tankar, det synliggörs i verksamheten. Men 

däremot menar Arnér och Tellgren (2006) att pedagoger lätt glömmer bort att lyssna på barnen och 

det kan leda till minskat inflytande för barnen i verksamheten.  
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Vidare beskriver Arnér och Tellgren (2006) att det är viktigt att reflektera över hur pedagogerna 

arbetar för att ge barn inflytande, för att inte barnen bara ska bli delaktig i en aktivet som de inte kan 

påverka. Utifrån pedagogernas medvetenhet i analysen av resultatet kommer det fram att de anser att 

det kan vara av vikt att lyssna på barnen och låta barnen prata till punkt.  

 

Från pedagogernas utsagor som framkommer i resultatet handlar det om att pedagogerna visar en 

medvetenhet om att deras olika barnsyn kan bidra till minskat inflytande för barnen. I analysen av 

resultatet visar pedagogerna en medvetenhet om att de inte alltid låter barnen testa sig fram i den mån 

de skulle kunna, om pedagogerna tillät det. Utifrån citatet från pedagog 8 ”att man behöver sitta på 

fingrarna” tolkar vi det som att beroende på vilken barnsyn pedagogen har, kan det leda till hur de 

förhåller sig mot barnen i verksamheten. Detta citat skulle kunna kopplas ihop med vad Arnér (2009) 

menar, att om barnen ska få inflytande behöver pedagogerna bli medvetna och sätta sig in i ett 

barnperspektiv.  

 

Larsson (2011) beskriver Keys teori som att den enskilde pedagogen behöver se barnen som 

kompetenta och att barnen ska få utrymme till att testa sig fram i sin egen takt och utifrån sina 

intressen. Det som framkommer utifrån pedagogernas medvetenhet i vår studie handlar om att den 

enskilde pedagogens barnsyn kan ha en påverkan i hur mycket inflytande barnen kan få i förskolan. 

Vår tolkning av pedagogernas uttryck i vår studie skulle kunna kopplas ihop med det som Arnér 

(2009) beskriver, att pedagogernas olika syn på barndom, exempelvis hur pedagogen ser på barnet, 

kan leda till minskat inflytande för barnen. Det finns olika barnsyner menar författaren, som exempel 

att barnen är en tom tavla eller som medkonstruktör eller att barnen är harmlösa som befinner sig i 

barndomens bästa tid. Sen finns det barnsynen om det kompetenta barnet som är nyfiken, aktiv och 

full av idéer (Karlsson, 2008; Löfdahl, 2014; Westerlund, 2010). Samtidigt som Lagerqvist (2012) menar 

om pedagogen ser barnet som inkompetent, då minskar barns inflyttande i verksamheten och det 

leder till att barnen inte blir lyssnad på av pedagogen. 

 

Vi tolkar det som att ett kompetent barn kan ha möjlighet att påverka sin vardag på förskolan utifrån 

det pedagogerna ger uttryck för. En möjlighet som pedagogerna visar medvetenhet kring handlar om 

att barnråd kan vara ett bra hjälpmedel för att synliggöra barnens tankar och idéer. Vi tolkar det som 

att det kan kopplas till det som Qvarsell (2011) belyser, att om barnen får vara med i utformningen 

och utvärdering av förskolan leder det till att barnen får träna på ansvar och känna att de har 

inflytande över förskolans innemiljö. I vårt resultat visar pedagogerna även medvetenhet om att 

barnråd inte alltid är något positivt, då det kan vara svårt att uppfylla barns önskningar om inte 

ekonomin tillåter det. Utifrån pedagogernas utsagor tolkar vi det som att ekonomiska resurser kan ha 

betydelse för att kunna uppfylla barns idéer, det kan leda till ett hinder i utvecklingen av innemiljön 

på förskolan. Pedagogerna visar en medvetenhet om att barns inflytande kan minska om deras 

önskemål inte kan uppfyllas på grund av ekonomin. Pedagogerna visar uttryck för att det kan vara 

bättre att ta små steg som går att uppfylla, för att barnen ska kunna märka skillnad. Det skulle kunna 

koppas ihop med det som De Jong (2010) belyser, att barnen behöver vara med i utformningen av 

innemiljön på förskolan och att utformningen behöver utgå från barns olika åsikter och intressen.  
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I analysen av pedagogernas uttryck framkommer det att pedagogerna visar en medvetenhet om att de 

inte alltid utgår från barnens intressen vid planeringar av aktiviteter. Pedagogerna visar medvetenhet 

om att de ibland utgår från deras egna tankar om vad de tror kan leda till ny kunskap för barnen. 

Detta skulle kunna kopplas ihop med vad Arnér och Tellgren (2006) tar upp, att pedagogerna inte 

alltid visar hänsyn till de tankar och idéer som barnen har när det kommer till utformningen av 

miljön. Författarna belyser även att pedagoger kan planera olika aktiviteter över huvudet på barnen. 

 

I analysen av pedagogernas utsagor framkommer det att arbetslagets förhållningssätt kan skilja sig åt, 

som exempelvis när pedagogerna inte tycker lika om vilket material som ska finnas framme för 

barnen. De skulle kunna kopplas till det som Arnér och Tellgren (2006) beskriver om att barns 

inflytande sker på pedagogernas villkor, det är pedagogerna som har makten att ge barnen inflytande. 

Utifrån pedagogernas medvetenhet tolkar vi deras utsagor som att de handlar om att barnen själva 

ska kunna ta fram materialet utan en pedagogs hjälp. Vår tolkning av pedagogernas uppfattningar 

handlar om att arbetslaget kan ha olika sätt att se på saker, som exempelvis när det kommer till 

materialet och vad barns inflytande är för dem. Utifrån analysen av pedagogernas visade 

medvetenhet kan det handla om att pedagogerna bör vara lyhörda och öppen, för att kunna 

kompensera i arbetslaget då det kan bidra till ett mer tillåtande klimat.  

 

För att sammanfatta det hela visar pedagogerna medvetenhet om att deras eget förhållningssätt och 

lyhördhet kan ha en betydelse för hur de ser på barnen, det kan ha ett värde i vilken utsträckning de 

tillåter barnen att ha inflytande på. En annan medvetenhet som pedagogerna visar handlar om 

arbetslagets gemensamma förhållningssätt och arbetssätt, att det kan ha betydelse för hur arbetslaget 

ser på barnen. Den medvetenheten som pedagogerna visar på handlar om att barns inflytande kan 

minska, om pedagogerna inte är öppen mot varandra och kan kompensera för att hålla ett tillåtande 

klimat i arbetslaget. 

  

Slutsatser 

Syftet vi har är att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i förskolans innemiljö. Vi 

valde att forska om detta, just för att det inte finns mycket forskning om pedagogers uppfattningar 

kring barns inflytande i förskolans innemiljö. Genom att utgå från våra frågeställningar som är; vilka 

möjligheter och hinder för barns inflytande i förskolans innemiljö uppfattar pedagogerna existerar, samt vilka 

uppfattningar uttrycker pedagogerna om barns inflytande i förskolans innemiljö har vi fått fram ett resultat 

som vi har analyserat mot tidigare forskning. 

 

Vi drar slutsatsen utifrån det pedagogerna visar medvetenhet om att pedagogers förhållningssätt och 

barnsyn kan ha inverkan på i vilken utsträckning barnen får ha inflytande. En annan slutsats som vi 

drar utifrån pedagogernas medvetenhet handlar om att förskolans lokaler och materialtillgång kan ha 

betydelse för hur mycket inflytande barnen kan få. Vi drar också slutsatsen utifrån pedagogernas 

visade medvetenhet att förbestämda rutiner som kan finnas på förskolan kan bidra till både 

möjligheter och hinder för barns inflytande. 
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Framtida studier 

I resultatet har det framkommit medvetenheter från pedagogerna att förskolans ekonomi kan bidra till 

hinder för barns inflytande i förskolans innemiljö. Det pedagogerna beskriver handlar om att det kan 

vara svårt att uppfylla barnens önskningar om exempelvis inköp av material om inte ekonomin tillåter 

det. Pedagogerna berättar att de ibland väljer att inte fråga barnen om vad de vill köpa in, eftersom de 

kan bli svårt att uppfylla deras önskningar. Vi har kommit fram till att det skulle vara intressant att 

forska vidare kring förskolans ekonomi, vilka möjligheter och hinder som framkommer kring barns 

inflytande i förskolans innemiljö. Vi har i nuläget inte funnit någon forskning som behandlar detta 

område.  
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Bilaga 1 

Missiv förskolechefer 
 

Hej! 

 

Vi heter Viktoria Norberg och Emilia Sundvisson, vi bor i XXX respektive XXX. Vi läser sista terminen 

på förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall där vi nu ska skriva ett examensarbete. Vi 

ska i examensarbetet skriva om pedagogers uppfattningar om barns inflytande i miljön, mer specifikt 

om pedagogers tolkningar kring barns inflytande i innemiljön. Vi vill utforska detta vidare för att se 

hur det kan se ut på olika förskolor och hur olika pedagoger kan se på detta. 

 

Vi är därför intresserade av att intervjua 3-4 pedagoger på förskolan XXX. Vi vill ha ditt samtycke för 

att få komma till denna förskola och göra intervjuer där. Intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas för att sedan användas i det examensarbete som vi ska skriva.  

 

Examensarbetet är en offentlig uppsats men informationen från intervjupersoner kommer att 

behandlas enligt de forskningsetiska principer som finns. Det betyder att namn på förskola, 

intervjupersoner samt kommun inte kommer att kunna spåras. Intervjun kan när som helt avbrytas 

om respondenten inte längre vill medverka och det gäller även under den tid som examensarbetet 

skrivs på. Studien kommer endast att användas till det examensarbete vi skriver och alla personliga 

uppgifter kommer att raderas när arbetet är examinerat och godkänt. 

 

Ni kommer att bli kontaktad av Viktoria i XXX kommun respektive Emilia i XXX kommun. Vi 

kommer att kontakta er via telefon i början på vecka 43 då vi har som mål att utföra intervjuerna 

under veckan 44 och om det behövs i början på vecka 45. 

 

Vi frågor och funderingar är ni välkommen att kontakta oss via telefon eller Mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Viktoria Norberg  XXX-XXXXXXX eller vinoXXXX@student.miun.se 

Emilia Sundvisson  XXX-XXXXXXX eller emsuXXXX@student.miun.se 

 

  

mailto:vinoXXXX@student.miun.se
mailto:emsuXXXX@student.miun.se
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Bilaga 2 

Missiv pedagoger 
 

Hej! 

 

Vi heter Viktoria Norberg och Emilia Sundvisson, vi bor i XXX respektive XXX. Vi läser sista terminen 

på förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall där vi nu ska skriva ett examensarbete. Vi 

ska i examensarbetet skriva om pedagogers uppfattningar om barns inflytande i miljön, mer specifikt 

om pedagogers tolkningar kring barns inflytande i innemiljön. Vi vill utforska detta vidare för att se 

hur det kan se ut på olika förskolor och hur olika pedagoger kan se på detta. Under intervjuns gång 

kommer vi att beröra områden som vad barns inflytande i innemiljön är. Vi kommer också att samtala 

om olika syn på barns inflytande i innemiljön samt kopplingar mellan verksamheten och läroplanen 

gällande barns inflytande i innemiljön. 

 

Vi är därför intresserad av att intervjua just dig för att just dina uppfattningar och erfarenheter är 

intressanta för detta examensarbete. Därför vill vi ha ditt samtycke för att utföra denna intervju. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att sedan användas i det examensarbete som vi 

ska skriva. 

 

Examensarbetet är en offentlig uppsats men informationen från intervjupersoner kommer att 

behandlas enligt de forskningsetiska principer som finns. Det betyder att namn på förskola, 

intervjupersoner samt kommun inte kommer att kunna spåras. Intervjun kan när som helt avbrytas 

om respondenten inte längre vill medverka och det gäller även under den tid som examensarbetet 

skrivs på. Studien kommer endast att användas till det examensarbete vi skriver och alla personliga 

uppgifter kommer att raderas när arbetet är examinerat och godkänt. 

 

Ni kommer att bli kontaktad av Viktoria i XXX respektive Emilia i XXX. Vi kommer att kontakta er via 

telefon i slutet på vecka 43 då vi har som mål att utföra intervjuerna under veckan 44 och om det 

behövs i början på vecka 45. 

 

Vi frågor och funderingar är ni välkommen att kontakta oss via telefon eller Mail.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Viktoria Norberg  XXX-XXXXXXX eller vinoXXXX@student.miun.se 

Emilia Sundvisson  XXX-XXXXXXX eller emsuXXXX@student.miun. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Hur många år har du jobbat? 

 

3. Hur länge har du jobbat på förskolan? 

 

4. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

(Ålder och storlek på barngruppen) 

 

5. Vad betyder begreppet barns inflytande för dig? 

(Vad har du för uppfattningar gällande barns inflytande?) 

 

6. Vilka möjligheter ser du för barns inflytande i förskolans innemiljö? (Ge konkreta exempel på 

möjligheter till inflytande) 

 

7. Hur diskuterar ni i ditt arbetslag när det kommer till barns inflytande kring innemiljön? (Har 

ni olika syn på barns inflytande i innemiljön) 

 

8. Hur jobbar ni på förskolan med barns inflytande över innemiljön! (Ge konkreta exempel på 

hur ni jobbar för att barn ska få utöva inflytande) 

 

9. Finns det hinder i verksamheten som bidrar till minskad inflytande för barnen? (Ge konkreta 

exempel på hinder i verksamheten) 

 

10. Hur tänker du kring förskolans läroplan och barns inflytande? 

 Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 

innehåll (Lpfö98, Skolverket 2016 s, 12). 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga at uttrycka sina tankar och åsikter 

och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Lpfö98, Skolverket 2016 s, 12) 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar 

och för förskolans miljö (Lpfö98, Skolverket 2016 s, 12). 

 

11. Finns det något som du vill förbättra i verksamheten när det kommer till barns inflytande 

gällande innemiljön? 


