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Förord 

Vi vill tacka alla förskollärare som deltog i denna studie. Vi vill också tacka vår handledare 

Inger Erixon Arreman för vägledning och stöd under arbetets gång, samt våra familjer, 

vänner och respektive som har stöttat oss under denna utbildning och examensarbete. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att fördjupa kunskapen om hur förskollärare främjar 

barns inflytande på inomhusmiljön i förskolan. Vi undersökte hur begreppet barns inflytande 

tolkas, hur förskollärare arbetar med barns inflytande på inomhusmiljön samt möjligheter och 

hinder med arbetet kring inflytande i förskolans verksamhet. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer med sex verksamma förskollärare som vi därefter har analyserat med tidigare 

forskning inom ämnet. Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån 

våra forskningsfrågor. Studien resulterade i att informanterna anser att alla barn har rätt att bli 

hörda och respekterade, samt att de har rätt till inflytande på förskolan. Det är viktigt att 

barnen får vara med och påverka sin egen vardag och skapa en gemenskap genom att uttrycka 

sina tankar och åsikter. En slutsats vi har dragit är att det är viktigt att förskollärare är lyhörda 

och närvarande för barns åsikter, intressen, behov och anpassa verksamheten utifrån 

barngruppen. 

 

Nyckelord: förskollärare, barns inflytande, demokrati, förskola, inomhusmiljö 
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1. Inledning 

Barns inflytande på inomhusmiljön är något som intresserat oss under hela vår utbildning till 

förskollärare. Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har vi många gånger 

reflekterat över barns möjligheter till inflytande gällande inomhusmiljön på förskolan. Vi har 

upplevt att barns inflytande är begränsat till enklare val mellan olika alternativ. Vi har vid ett 

flertal tillfällen sett möjligheter till barns inflytande i verksamheten som pedagogerna verkar 

förbise. Vi som blivande förskollärare anser att barns inflytande är viktigt i verksamheten, det 

är ju trots allt barnens förskola. Vi vill att barns inflytande ska ha en central del i vårt 

framtida arbetssätt. Biteus och Engholm (2016) betonar att det är viktigt att barn får möjlighet 

till inflytande över verksamheten. Vi har därför valt att fördjupa vår kunskap kring ämnet 

barns inflytande på inomhusmiljön.  

 

Enligt Barnkonventionen (2009) ska alla barn ha lika rättigheter och alla barn är lika mycket 

värda. I förskolan läggs grunden till barns förståelse för vad demokrati är och barnens behov 

och intressen ska vara utgångspunkten till utformningen av miljö och planering av 

verksamheten (Skolverket, 2016a). I Barnkonventionen står det också att varje barn har rätt 

till att uttrycka sina åsikter och bli hörda i alla frågor som rör barnet.  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) framhålls i ett helt avsnitt med många 

strävansmål om att förskolan ska arbeta för att främja barns inflytande i verksamheten. En 

central fråga som vi vill belysa i det här examensarbetet är hur förskollärare tolkar detta i 

praktiken och hur de kan välja att arbeta med barns inflytande gällande inomhusmiljön. 

Läroplan för förskolan betonar att  “Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2016a, s.12).  

 

Vi tänker att det finns många anledningar att undersöka hur förskollärare arbetar med barns 

inflytande på inomhusmiljön, eftersom läroplanen kan tolkas på många olika sätt och att det 

är upp till varje enskild pedagog. Biteus och Engholm (2016) samt Johannesen och Sandvik 

(2009) anser att förskollärare behöver utveckla ett arbetssätt som ger barn möjlighet till 

inflytande och att vara med och påverka sin miljö.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med det här examensarbetet är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare främjar 

barns inflytande på inomhusmiljön i förskolan. För att uppnå syftet ställs följande tre 

forskningsfrågor:  

 

1. Hur kan begreppet barns inflytande tolkas av olika förskollärare?  

2. Hur kan barn få inflytande på inomhusmiljön, enligt förskollärare? 

3. Vilka möjligheter och hinder kan finnas för barns inflytande enligt olika 

förskollärare?



 

 

2. Definition av begrepp 

Inledningsvis har vi valt att förtydliga de tre begreppen inflytande, delaktighet och demokrati 

som är återkommande i vår studie. Vi beskriver och definierar även hur vi använder 

begreppen förskollärare och pedagoger i studien.  

2.1 Inflytande och delaktighet 

Delaktighet och inflytande handlar enligt Johannesen och Sandvik (2011) om samspel där 

alla barn ska inkluderas och respekteras oavsett åsikter och tankar. Biteus och Engholm 

(2016) menar med en annan betoning att delaktighet och inflytande är olika ord med olika 

betydelser. Delaktighet definieras enligt Biteus och Engholm (2016) som att vara med i en 

planerad aktivitet och att få valmöjligheter. Inflytande definieras som att ha möjlighet att 

påverka vilka aktiviteter och val som finns tillgängliga. Inflytande är således när barnet kan 

påverka verksamheten genom närvarande pedagoger som utmanar barns lärprocesser genom 

att anpassa miljön och materialet. 

 

Biteus och Engholm (2016) framhäver även att barns inflytande handlar inte om val, utan 

möjligheter att påverka verksamheten utifrån förskolans läroplan. Inflytande handlar inte bara 

om att barnen är deltagande och närvarande, utan deras åsikter och tankar ska återspeglas i 

verksamheten, enligt Johannesen & Sandvik (2011). Inflytande handlar på så sätt inte om att 

få sin vilja igenom eller att bestämma, utan det handlar om att få påverka sin vardag och 

skapa en gemenskap genom att uttrycka sina egna tankar och åsikter (Biteus & Engholm, 

2016; Johannesen & Sandvik, 2009).  

 

Vi vill skilja på begreppen inflytande och delaktighet eftersom vi skriver om barns inflytande 

på inomhusmiljön i denna studie. Vi tolkar att delaktighet handlar om att delta, och inflytande 

handlar om att förskollärare i samspel med barnen diskuterar och reflekterar över 

verksamheten och ger barn bästa möjlighet att påverka deras vardag. Dock bedömer vi att 

begreppen är varandras förutsättningar.  

2.2 Demokrati 

Enligt Ribaeus (2014) kan begreppet demokrati tolkas på olika sätt och betyda olika saker för 

individer. En central fråga om hur detta ska hanteras i förskolans vardag är något som har 

diskuterats under en lång tid. Det finns en föreställning om att förskolan genom sin 

undervisning ska kunna påverka barns förhållningssätt till demokrati. Den vanligaste 

definitionen är att demokrati handlar om beslut och folkets styre. Det kan också handla om att 

individer styrs för deras eget bästa. Demokrati kan även kopplas till en social gemenskap där 

människor tillsammans utvecklar samhället (Ribaeus, 2014).  

 

Johannesen och Sandvik (2011) förklarar att inflytande och delaktighet är två olika begrepp 

som är knutet till det stora begreppet demokrati. Vi anser att arbetet med barns inflytande och 



 

 

delaktighet i förskolan lägger grunden till att barn ska förstå vad demokrati är, vilket är något 

också Skolverket (2016a) betonar i Förskolans läroplan.  

2.3 Förskollärare och pedagoger 

Vi kommer använda oss av begreppen förskollärare och pedagoger i denna studie. När vi 

refererar till förskollärare syftar vi på en utbildad förskollärare med lärarlegitimation. Vi 

kommer också att referera till pedagoger och då syftar vi på all pedagogisk personal som 

arbetar på förskola, både förskollärare, som har förskollärarutbildning, och barnskötare, som 

har en pedagogisk utbildning. En pedagog är en “person med viss (god) fallenhet för att lära 

ut och förklara fakta och sammanhang” (Nationalencyklopedin, U.Å). 

 

Vi har valt att endast undersöka förskollärares syn på barns inflytande i den här studien men 

kommer även benämna dessa som pedagoger alternativt förskollärare. Skolverket (2016a) 

understryker att förskollärare ska ansvara över att alla barn får inflytande på olika arbetssätt 

samt i den pedagogiska verksamheten.  

 

  



 

 

3. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras förskolans uppdrag gällande barns inflytande i förskolan utifrån 

styrdokument, skollagen samt Barnkonventionen.  

3.1 Förskolans uppdrag om inflytande  

Förskolan fick sin första läroplan år 1998. Förskolans läroplan preciseras med strävansmål 

och riktlinjer som ger förskollärare frihet att utforma verksamheten utifrån en värdegrund och 

en demokratisk syn på barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 2014).  

 

I nuvarande förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) finns ett helt avsnitt om barns inflytande 

som börjar med följande: 

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 

och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. (Skolverket, 2016a, s.12) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla utgångspunkter för demokrati och ta 

ansvar över miljön i förskolan (Skolverket, 2016a). I planering av verksamheten bör 

förskollärare beakta barnens behov och intressen för att öka möjligheten till barns inflytande. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter 

demokratiska principer genom att få medverka i olika metoder av samarbete och beslut. De 

ska även få utveckla sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och över förskolan miljö, 

samt utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna åsikter och tankar. På så vis får barnen 

möjlighet att påverka sin egna situation (Skolverket, 2016a). 

 

Skolverket (2016a) ger också olika riktlinjer för barns inflytande i verksamheten, exempelvis 

beskrivs att “Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2016a, s.12). Vidare anger Skolverket (2016a) 

också en rad riktlinjer för arbetslagets arbete för att det enskilda barnet ska utveckla vilja och 

förmåga att ta ansvar och bedriva inflytande i förskolan. Skolverket betonar arbetslagets 

uppdrag att arbeta med att ta tillvara varje barns förmåga att ta ett större ansvar för sig själv, 

och för gemenskapen i barngruppen. Arbetslaget ska också arbeta för att varje barns 

uppfattningar och åsikter respekteras, och att flickor och pojkar får lika stort utrymme och 

inflytande över verksamheten. Arbetslaget ska tillika förbereda barn för de ansvar, rättigheter 

och skyldigheter som gäller för medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

 

Skolverket (2016b) beskriver att de i allmänhet har en positiv inställning till förslag för att 

förbättra barns situation. Dock anser Skolverket att underlag angående konsekvenser och 

tolkningar av Barnkonventionen saknas för ett ställningstagande till förslaget 

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19).  



 

 

 

Enligt 9 § i 4 kap. av Skollagen (SFS 2010:800) ska barn ges inflytande över sin utbildning. 

De ska kontinuerligt inspireras att ta en aktiv del i vidareutvecklingen av utbildningen. Detta 

ska anpassas efter barns ålder och mognad. 

3.1.2 Barnkonventionen  

Barnkonventionen (2009) framhåller bland annat att alla barn är lika mycket värda och att 

ingen får diskrimineras. Alla barn har rätt till utveckling och få uttrycka sin röst, samt bli 

lyssnade på i frågor som rör barnet. Sverige undertecknade Barnkonventionen år 1990 och 

förpliktigade sig då som nation att följa den och som tidigare framgått så är 

Barnkonventionen juridiskt bindande, men trots det anses inte Barnkonventionen som svensk 

lag idag. Sverige har istället fokuserat på att anpassa och ändra lagar så att de lämpar sig med 

Barnkonventionens bestämmelser (Barnkonventionen, 2009). Idag finns det ett förslag på att 

Barnkonventionen ska bli svensk lag år 2020. Detta kommer att leda till att 

Barnkonventionen kommer få samma rättsliga status som svenska lagar (Barnkonventionen, 

2009).  

 

 

Regeringen vill nu att Barnkonventionen ska bli svensk lag genom inkorporering, 

eftersom Barnkonventionen inte har tillämpats fullt ut och behöver förstärkas. Det 

nuvarande förslaget från regeringen är att Barnkonventionen ska bli svensk lag 1 

januari 2020. Att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag innebär att konventionen 

har samma rättsliga status som andra nationella lagar och den kan därmed ensamt 

ligga till grund för beslut av våra domstolar och myndigheter (Barnkonventionen, 

2009) 

 

I utredningsbetänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) ges förslag på hur 

Barnkonventionen kan inkorporeras i svensk lag, samt möjligheter och hinder med detta. Det 

utreds också hur de nuvarande lagarna behandlar barns rättigheter. Skolverket (2016b) menar 

att “Barnkonventionen fungerar som ett bra stöd och en god vägledning i arbetet” (s.1).  

 

  



 

 

4. Områdesöversikt 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis barnsyn och barnperspektiv i förhållande till barns 

inflytande. Därefter presenteras förskollärares förhållningssätt i relation till barns inflytande. 

Därefter beskrivs miljöns utformning samt vilken betydelse miljön har för att gynna barns 

inflytande. Avslutningsvis beskrivs möjligheter och hinder till barns inflytande på 

inomhusmiljön i förskolan.  

4.1 Barnsyn och barnperspektiv 

Enligt Danielsson (2016, oktober) är barnsyn i en ständig förändring och i historien har det 

funnits flera uppfattningar. Under medeltiden till slutet av 1800-talet ansågs barn som en 

synd från arv och att de var onda. Det var viktigt att fostra barnet med exempelvis aga för att 

utplåna ondskan. Under mitten av 1800-talet började barn få rättigheter som skola och mat, 

och barndomen sågs som något som barnen skulle ta sig igenom så snabbt de kunde. Barnen 

hade fortfarande andra rättigheter än de vuxna och fick fortfarande aga i syfte av uppfostran. I 

mitten av 1900-talet startades en diskussion kring barns rättigheter och skyldigheter. Idag ses 

barn som driftiga och kompetenta med stor potential och många förmågor som är 

eftertraktade. Barn värderas väldigt högt och vuxna blir oroliga om barn inte får rätt 

förutsättningar, enligt Danielsson (2016, oktober). 

  

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) innebär barnsyn idag att förskollärare ska 

ha ett demokratiskt förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten. Det är därför viktigt att 

varje pedagog reflekterar över sin barnsyn, och dess praktiska uttryck. Barnsyn kan användas 

när pedagoger utgår från barnens omvärld och villkor för att skapa möjligheter att förstå samt 

tolka barnet. Lindö (2009) betonar att pedagoger inte ska plantera kunskap hos barnet, utan 

barn utvecklar kunskaper och erfarenheter i samspel med andra. Pedagoger behöver erövra ett 

medvetet barnperspektiv, vilket innebär att de behöver lyssna och iaktta barnen för att 

framhäva deras intressen och förmågor. Arnér (2006) hävdar att pedagogers föreställningar 

om hur barnet är, vem barnet är och hur barnet utvecklas har en stor betydelse för deras 

förhållningssätt mot barnen.  

 

Arnér (2006) anser att när pedagoger arbetar med barns inflytande är det viktigt att tänka ur 

ett barnperspektiv för att förstå hur verksamheten ses från barnets synvinkel. Andersson 

(2011) hänvisar i sitt examensarbete till tidigare forskning att pedagoger behöver lära känna 

barnet som individ, lyssna på dem samt tolka deras agerande för att inta ett barnperspektiv. 

Det är särskilt viktigt att tolka barns ageranden när de ännu inte har utvecklat det verbala 

språket för att möjliggöra deras inflytande på inomhusmiljön. För att förstå hur barn ser på 

omvärlden är det viktigt att se vad barn riktar sin uppmärksamhet mot, och på så sätt 

upptäcka vad som är viktigt för dem. Det handlar om att se barnen som deltagare som handlar 

rationellt utifrån sina egna utgångspunkter och förutsättningar. Arnér (2006) påminner om att 

yngre barn har svårt att förstå abstrakta problem. Pedagoger bör enligt Arnér (2006) utvärdera 

barnens förmåga för att göra barnen delaktiga i verksamheten och se att de får inflytande över 

sin egen utveckling och lärande. Andersson (2011) refererar i sitt examensarbete till tidigare 



 

 

forskning att pedagoger exempelvis kan observera olika situationer för att reflektera över 

barns möjlighet till inflytande i verksamheten, på så sätt kan de utvärdera olika arbetssätt och 

verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis behöver pedagoger vara medvetna om sin egen barnsyn för att arbeta 

med barns inflytande i verksamheten. Att kunna inta barns perspektiv är grundläggande för 

att arbeta med barns inflytande (Andersson, 2011).  

4.2 Förskollärares förhållningssätt för arbetet med barns inflytande 

4.2.1 Lyhörda, trygga och tillåtande pedagoger 

Enligt Arnér (2009) och Johansson och Sandvik (2009) behöver pedagoger lyssna, samt ge 

barn utrymme så de ska få möjlighet att utveckla sitt initiativtagande som ligger till grund för 

inflytande på förskolans inomhusmiljö. Pedagoger behöver släppa kontrollen och gå utanför 

sin trygghetszon för att skapa en verklighetsuppfattning om barns vardag på förskolan och 

hur pedagogerna uppfattar barns inflytande på miljön (Arner, 2009; Johansson & Sandvik, 

2009). Eriksson (2009) framhåller att pedagogen behöver vara trygg och tydlig i sin roll, på 

så vis blir barnen trygga. Pedagoger ska inte hindra barnen, utan vara tillåtande och tro på 

deras kompetenser och förmågor, vilket ökar deras möjligheter till inflytande på miljön. Detta 

förhållningssätt upplyser barnen att pedagoger är påverkningsbara, att pedagogen förstår och 

lyssnar på det barnens önskemål och på så sätt kan pedagogen ändra sina beslut enligt 

Eriksson (2009). Att vara observant innebär att ha ett möjlighetsinriktat förhållningssätt. När 

arbetslaget uppmärksammar och gör barnen sedda uppmuntrar de till inspiration och 

motivation för deras omvärld och vardag, vilket är en viktig del i det delaktighetsfrämjande 

arbetssättet (Eriksson, 2009).  

 

Enligt Biteus och Engholm (2016) samt Johannesen och Sandvik (2009) så krävs det att 

förskollärare har en vilja och förmåga att lyssna på barns åsikter, tankar och uttryck. Eriksson 

Bergström (2013) menar med en annan betoning att kommunikation är viktig i arbetet med 

barns inflytande på förskolan. Barns inflytande handlar inte bara om att lyssna och låta 

barnen ta beslut, utan att det handlar lika mycket om att tolka barnens intentioner och 

handlingar. Det är dessutom viktigt att visa barnen förtroende att de kan vara självständiga i 

verksamheten med stöd från pedagoger, så barnen får möjlighet till inflytande över miljön 

(Eriksson Bergström, 2013).  

 

Bengts (2013, februari) framhåller att det är viktigt att pedagoger är trygga i sin yrkesroll. 

Författaren är kritisk till att pedagoger inte litar på sin egen profession utan förlitar sig 

alldeles för mycket på metoder och underlag i verksamheten. Som pedagog är det enligt 

Bengts (2013, februari) viktigt att gå emot när det behövs, som exempelvis när pedagoger 

bedömer att något är på väg åt fel håll och ta ansvar, utvärdera och pröva på ett annat sätt. 

Skolverket (2016a) belyser att pedagogers förhållningssätt har en inverkan på barns respekt 

och förståelse för de rättigheter och skyldigheter som krävs i ett demokratiskt samhälle, och 

därför är pedagoger viktiga förebilder för barnen.  



 

 

4.2.2 Reflektion som verktyg 

Arnér (2006) framhåller i sin avhandling att barns inflytande är beroende av pedagogers 

förhållningssätt och erfarenheter. Medan Biteus och Engholm (2016) framhåller att barn 

behöver närvarande och engagerade pedagoger som utvecklar och utmanar deras inflytande i 

verksamheten. En viktig del i pedagogens förhållningssätt är att hela arbetslaget är ense om 

hur de vill arbeta med inflytande på miljön, eftersom det är pedagogernas tolkning av 

begreppet som avgör vad inflytande får för betydelse i verksamheten. Biteus och Engholm 

(2016) fortsätter att betona att de didaktiska frågorna som vad, hur och varför är viktiga för 

att utmana barnen i deras idéer och tankar kopplade till inflytande. Pedagoger behöver 

reflektera sinsemellan kring vem förskolan är till för, är det för barnens skull eller för 

pedagogikens skull? Det behövs också enligt Biteus och Engholm (2016) en klarhet i rollen 

som pedagog för att arbeta med barns inflytande i verksamheten. Genom kontinuerlig 

reflektion kring sin egen roll ges nya perspektiv på förhållningssätt enligt Biteus och 

Engholm. Genom att pedagogen reflekterar och uppfattar barns åsikter, tankar och uttryck 

bevarar det arbetet med barns inflytande aktivt, föränderligt och levande. Enligt Arnér (2009) 

och Johansson och Sandvik (2009) krävs det som pedagog att man är trygg och reflekterande 

för att möta barns inflytande på allvar och aktivt arbeta med detta. 

4.3 Miljöns betydelse för barns inflytande 

Det är viktigt att barn har tillgång till miljön, material och aktiviteter i förskolan så deras 

lärande och utveckling gynnas. Miljön kan annars upplevas som ett hinder för barns 

inflytande (Biteus & Engholm, 2016; Davidsson, 2008; Eriksson Bergström, 2013). Biteus 

och Engholm (2016) och Davidsson (2008) betonar att det är viktigt att pedagoger är 

medvetna om att lärmiljön som presenteras i verksamheten påverkar barns möjligheter till 

inflytande. Det är pedagoger som planerar och ställer i ordning miljön, vilket både kan skapa 

möjligheter och hinder till barns inflytande på miljön. Både pedagoger och barn behöver bli 

medvetna om att det är miljön som talar om hur barnen ska agera, samt vad det är för typ av 

aktivitet som de ska leka i ett rum. Enligt Biteus och Engholm (2016) och Davidsson (2008) 

är det viktigt att barn får vara delaktiga i skapandet av miljöerna eftersom det är barnen som 

ska använda rummet. Barn vet oftast hur de vill använda rummen, och med hjälp av nyfikna 

pedagoger kan de tillsammans bestämma regler för att skapa en såpass lärorik miljö som 

möjligt. På det sättet får barn möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Arbetet 

med miljön behöver ske kontinuerligt och pedagogerna behöver uppmärksamma vad som 

finns gällande material, möbler och aktivitetsmöjligheter samt vad som eventuellt saknas 

(Biteus & Engholm, 2016; Davidsson, 2008).  

 

Eriksson Bergström (2013) betonar att pedagoger behöver förkunskap gällande arbetet med 

barns inflytande. Pedagoger ska erbjuda barn olika typer av stimulerande material och 

aktiviteter som de själva kan välja mellan för att gynna deras inflytande på inomhusmiljön. 

Materialet och aktiviteterna ska vara synligt och lättillgängligt för barnen så att barns 

inflytande ska bli så tydligt som möjligt i förskolans verksamhet (Eriksson Bergström, 2013).  



 

 

4.3.1 Förändringsbara miljöer 

Planering och reflektion av rummen samt neutrala möbler som kan flyttas förenklar 

förändringsarbetet i lärmiljöer, vilket kan resultera i att barn får möjlighet till inflytande i 

miljön (Biteus & Engholm, 2016). Pedagoger behöver vara medvetna om att arbete med 

förändring av miljön kräver att våga prova sig fram för att därefter reflektera och förändra 

igen om det behövs (Biteus & Engholm, 2016; Åberg & Lenz Taguchi, 2006). Enligt Åberg 

och Lenz Taguchi (2006) behöver miljön anpassas efter barngruppen, inte barngruppen efter 

miljön. Det kommer kontinuerligt nya barn med nya intressen till förskolan och miljön 

behöver således vara föränderlig och formningsbar.  

4.3.2 Introduktion och regler kring material 

Åberg och Lenz Taguchi (2006) belyser att barn behöver introduceras till materialet på 

förskolan. Pedagoger behöver diskutera tillsammans med barnen om hur materialet ska 

användas och vilka regler som gäller, på så sätt blir reglerna mer begripliga för barnen. 

Barnen förstår då innebörden bakom de olika reglerna. Davidsson (2008) beskriver att rum är 

fulla med regler som är knutna till materialet för att skydda rummet, men också för att 

pedagogerna ska ha kontroll över barngruppen (Davidsson, 2008). 

 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2006) krävs en pågående diskussion och reflektion i samspel 

med barn och arbetslag för att utveckla pedagogernas förhållningssätt, samt hålla ordning på 

materialet eftersom det inte är något pedagogerna själva kan bestämma över (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2006). Det är därför viktigt att lyssna på barnens tankar och åsikter innan 

pedagogerna förändrar miljön. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) betonar på 

samma sätt att  

 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen 

att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens 

(Skolverket, 2016a, s.6). 

 

Davidsson (2008) framhåller att barn har mer fokus på vad de utför för typ av aktivitet i 

rummen än hur rummet utformar sig, vilket är de rum som ofta benämns som byggrum och 

spelrum etc. Vidare fortsätter Davidsson (2008) med att få rum är så laddade med värderingar 

som förskolans rum. De bär på information om sociala och kulturella regler över vad som 

förväntas göras där, beroende på rummets utformning, regler och material. Det är viktigt att 

det finns olika typer av miljöer i förskolan, som exempelvis mötesplatser för olika 

barngrupper och plats för olika aktiviteter. Barn ska få möjlighet att välja mellan vilka rum de 

vill vara i för att få inflytande över sina dagar på förskolan. Miljöns utformning och innehåll 

har betydelse för om barnen väljer rummet och vad för typ av aktiviteter eller lek de utför där 

(Davidsson, 2008).  



 

 

4.4 Möjligheter och hinder för barns inflytande 

4.4.1 Möjligheter 

Arnér (2006) poängterar att en möjlighet kan vara att pedagoger utvecklar sitt arbetssätt och 

synsätt genom att närma sig barnens perspektiv. Pedagoger behöver vara lyhörda för vad 

barnen är intresserade av och att i samverkan med dem se möjligheter till sin egen utveckling 

i praktiken. Medan Eriksson (2009) framhåller att en möjlighet till inflytande är att barn lär 

sig att välja i olika beslut. Genom att pedagogen framför två till tre alternativ som barnen får 

välja mellan bidrar det till en påverkan att barn får möjlighet att öva på att ta beslut och delta 

i olika beslutsprocesser. Johannesen och Sandvik (2009) poängterar möjligheten till barns 

inflytande i verksamheten, där de betonar att pedagoger behöver lyssna på barnen, reflektera 

och våga utmana sig själva för att lära sig något både om dem själva men också om barnens 

vardag i förskolan. Genom att pedagoger tar hänsyn till barns påverkan och medverkan så 

kan barnen få ökad möjlighet till inflytande i miljön. Det behövs trygga och medvetna 

pedagoger som vågar släppa på kontrollen för att våga ge barn inflytande. Pedagoger behöver 

inte veta varför barnen reagerar och agerar som de gör, utan det handlar mer om att släppa 

taget och ta ansvar i samspelet med barnen och se det som unikt (Johannesen & Sandvik, 

2009). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar att pedagogens kompetens är viktig för 

barns lärande, utveckling och inflytande i förskolan. Pedagoger bör reflektera kring sitt 

förhållningssätt samt sätta sig in i barnens perspektiv, vilket ökar möjligheten till att barnen 

får mer plats att reflektera över sin omvärld och erfarenheter i verksamheten. I ett konkret 

inflytande framställs en attityd att barnen får vara delaktiga. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) hävdar att pedagoger kan lyssna på barnen utan att vara lyhörda på deras 

tankar och åsikter, men för ett aktivt arbete gällande barns inflytande krävs det att 

pedagogerna reflekterar kring barnens tankar och åsikter. Det finns en uppfattning hos en del 

pedagoger att de yngre barnen inte kan göra sig förstådda och uttrycka sina tankar, vilket kan 

skapa hinder för barns inflytande. Barnen ska ses som aktiva medmänniskor i förskolans 

verksamhet, därför är det viktigt att pedagogerna tar hänsyn till barnens tankar och åsikter för 

att skapa en gynnsam miljö för barns inflytande. Detta leder till att barnen får inflytande och 

delaktighet genom att pedagogerna fångar upp barnens perspektiv (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003). 

4.4.2 Hinder 

Arnér (2006) finner i sin forskning att pedagoger i allmänhet säger nej till barns initiativ, 

vilket pedagoger anser som det normala i verksamheten. Pedagoger ser enligt Arnér (2006) 

inte möjligheter att förändra sitt arbetssätt eftersom de utgår från det givet tagna, vilket kan 

vara ett hinder för arbetet med barns inflytande på miljön i förskolan. I praktiken kan 

pedagoger tycka att det är svårt att reflektera kring sitt eget förhållningssätt, och därmed 

skapar det enligt Arnér (2006) svårigheter att bryta gamla traditioner och mönster som är 

sammanbindande inom förskolans miljö. Biteus och Engholm (2016) och Davidsson (2008) 



 

 

menar att forskning visar på att pedagoger kan skapa miljöer där barns inflytande antingen 

gynnas eller hindras.  

 

Arnér (2006) fortsätter med att barn är kreativa och kommer med goda idéer om hur 

pedagoger skulle kunna utveckla verksamheten som gynnar barns utveckling och lärande i 

stort. Dock är det pedagogernas förhållningssätt som sätter stopp i praktiken, antingen 

förväntar sig inte pedagoger att de ska ta hänsyn till barns inflytande eller så reflekterar de 

inte kring värdet av barns intresse och förmågan att utforska sin omvärld. Pedagoger behöver 

enligt Arnér (2008) vända på resonemanget om barns inflytande och se det som en möjlighet 

före ett hinder i verksamheten. Vilket även Eriksson (2009) lyfter fram att pedagogernas 

tidigare arbetssätt kan vara ett hinder, pedagoger behöver bryta sig loss från gamla 

arbetsmönster och invanda strukturer och istället utgå från barnens egna intressen och förslag 

i den pedagogiska verksamheten. 

 

Enligt Eriksson (2009) är förskolans rutiner, såsom måltider, utevistelse, samling och 

påklädning stora hinder till barns inflytande i verksamheten. Tiden för rutiner är otroligt styrd 

och barnen måste ofta avbryta det de gör för stunden. Detta är något Johannesen och Sandvik 

(2009) samt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) också framhåller, att rutiner kan vara 

ett hinder för barns möjlighet till inflytande, särskilt på småbarnsavdelningar, av den orsaken 

att pedagoger kan kontrollera barnens vardag med hjälp av uppstyrda rutiner. Johannesen och 

Sandvik (2009) anser att pedagoger behöver reflektera över rutinerna och utmana de 

utgångspunkter som ligger bakom valet av rutiner i förskolan.  

  



 

 

5 . Metod 

I detta avsnitt presenteras val av undersökningsmetod. Inledningsvis beskrivs urval och 

avgränsningar. Därefter beskrivs hur vi gick tillväga samt en redogörelse för de 

forskningsetiska övervägandena vi valde under studien. Avslutningsvis beskrivs hur vi har 

delat upp arbetet mellan oss, samt att vi problematiserar och analyserar vår genomförda 

studie. 

5.1 Urval och avgränsningar 

Denna kvalitativa studie bygger på en intervjustudie som innefattar sex verksamma 

förskollärare i två kommuner i norra Sverige. I varje kommun intervjuades tre förskollärare 

vid tre olika förskolor. I urvalet har vi sålunda utgått från två principer, kriteriebaserat urval 

och bekvämlighetsurval.  

 

Ett kriteriebaserat urval innebär enligt Christoffersen och Johannessen (2015) att specifika 

kriterier ska uppfyllas vid urvalet av informanter. Då målgruppen är homogen behövs enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) färre informanter än om målgruppen är heterogen. 

Informantgruppen i vår studie är homogen; alla är utbildade förskollärare. Dimenäs (2007) 

framhåller att informanter med egna erfarenheter kan ge tydliga svar med exempel. Det 

kriteriebaserade urvalet i den här studien är avgränsat till sex informanter, samtliga 

verksamma förskollärare. Samtliga kan förutsättas att arbeta dels i linje med Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016a), dels ha professionella erfarenheter och kunskaper som är 

relevanta för vår studie. I enlighet med Dimenäs (2007) uppfylls också kravet på egna 

erfarenheter i det område som studien vill belysa, då samtliga i informantgruppen arbetar 

inom förskolan.  

 

Bekvämlighetsurvalet handlar om att vi valde erfarna förskollärare utifrån förskolor som 

ligger nära i avstånd för att möjliggöra datainsamlingen inom tidsramarna för det här 

examensarbetet. Bryman (2014) anser att bekvämlighetsurvalet, dvs informanter som är 

tillgängliga för forskarna, är en urvalsprincip som kan leda till intressanta resultat.  

5.2 Genomförande och datainsamlingsmetod 

Som tidigare framgått så valde vi kvalitativa intervjuer med ljudinspelning som underlag för 

denna studie. Kvalitativa intervjuer handlar om att fånga informanternas perspektiv på olika 

innehåll och egenskaper i vår omvärld; perspektiv som kan variera från person till person. 

Enligt Dimenäs (2007) är en kvalitativ innehållsanalys en metod som beslutar och identifierar 

olika händelsers uppbyggnad och kännetecken. Vid kvalitativ innehållsanalys kan man 

använda sig av ”mjuk” data, vilket består av intervjuer som kan analyseras mer successivt, 

enligt Dimenäs. Den kvalitativa metoden och kvalitativa innehållsanalysen framstår som 

särskilt lämplig för det här examensarbetet med syfte att belysa förskollärares uppfattningar 

och upplevelser kring barns inflytande på förskolan. Enligt Trost (2010) är fördelen med att 

bara spela in rösterna att författarna kan behålla fokus på intervjutillfället.  



 

 

Vi började med att skriva frågor till en intervjuguide (se bilaga 2) samt ett missivbrev (se 

bilaga 1). Vi fortsatte med att kontakta informanterna via telefon och frågade om de kunde 

tänka sig delta i en intervju till vår studie. Till de som tackade ja till vår inbjudan skickade vi 

sedan missivbrevet samt intervjufrågorna via mail. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas förskolor enligt informanternas önskemål. Vi hade avsatt cirka 30 minuter till 

varje intervju och alla intervjuer höll sig till denna tidsram.  

Då vi är två i detta examensarbete har vi delat upp intervjuerna och genomfört tre intervjuer 

var i varsin kommun. Vi har följt en intervjuguide men inte ställt liknande följdfrågor under 

intervjuerna. Under intervjusamtalet ställdes frågorna i intervjuguiden, informanterna gavs tid 

att besvara frågorna, och följdfrågor ställdes om det var något vi tyckte behövde utvecklas. 

Alla intervjuer dokumenterades via ljudinspelning. 

 

Missivbrevet (se bilaga 1) beskrev vilka rättigheter informanterna hade. I introduktionen av 

intervjun påminde vi om missivbrevet dels för att påminna om informantens rättigheter, dels 

för att få höra deras samtycke personligen. Vi påminde också om att intervjutillfället var 

frivilligt och att informanten när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan, i enlighet med 

gällande forskningsetiska riktlinjer, presenterade av Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

(2014). De poängterar att informantens samtycke är en av de viktigaste delarna i en 

forskning, samt att informanten ska upplysas om sina rättigheter att när som helst få avbryta 

sin medverkan utan att ange skäl och utan negativa konsekvenser för individen.  

Johansson och Svedner (2010) beskriver att för en kvalitativ intervjustudie är det viktigt att 

syftet med intervjun är noga genomtänkt, likaså att god forskningsetik efterlevs för att 

informanten ska känna sig trygg att delge sina erfarenheter. Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014) hävdar att miljön kan påverka svaren under intervjuer. Trost (2010) betonar 

också miljöns betydelse; om intervjuerna äger rum på en plats som informanterna känner sig 

trygga med gynnar det samtalet och risken för att informanterna känner sig i underläge 

minskar. Om intervjun exempelvis genomförs hemma är det större möjlighet att svaren blir 

mer hemorienterade. Vi valde därför att genomföra intervjuerna på förskolan, då syftet är att 

undersöka barns inflytande på förskolans inomhusmiljö. Förskollärarna fick också, som 

tidigare nämnts, förbereda sig inför intervjun genom missivbrevet (se bilaga 1) och 

intervjufrågorna som skickades ut före intervjutillfället (se bilaga 2).  

5.3 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer har som ovan redovisats, efterföljts i 

alla delar. Samtyckeskravet innebär att vi fick ett samtycke av informanterna att de ville delta 

i vår undersökning. Informationskravet innebär att vi tydliggjorde i introduktionen att 

informanternas deltagande är frivilligt och att informanten när som helst får avbryta sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att vi tog hänsyn till tystnadsplikten, att deras 

identitet inte kommer att röjas i presentationen utan fiktiva namn används. Nyttjandekravet 

innebär att vi upplyste informanten att den data som har samlats in endast kommer att 

användas i vår studie, och efter att examensarbetet har blivit godkänt så kommer all data att 

raderas.  



 

 

5.4 Analysmetod 

För att bearbeta den data som vi samlade in valde vi att transkribera intervjuerna. När 

bearbetningen av det skriftliga resultatet var klart, började vi i dialog mellan oss författare 

analysera och sortera innehållet i intervjuerna i förhållande till syfte och forskningsfrågor i 

enlighet med en kvalitativ innehållsanalys (Trost, 2010). Vi valde systematiskt att strukturera 

upp innehållet utifrån våra forskningsfrågor, samt sortera bort de frågor och svar som inte var 

relevanta. Utifrån dessa skapade vi därefter rubriker för resultatet baserade utifrån våra 

forskningsfrågor. I analysarbetet synliggjorde vi också likheter och skillnader i 

informanternas svar, vilket presenteras i resultatdelen. I resultatdelen beskrev vi även 

informanternas svar och förstärkte informanternas egna resonemang med citat. Resultaten av 

intervjustudien har vi därefter analyserat djupare i förhållande till en bred grund av tidigare 

forskning och förskolans styrdokument, dvs. läroplanen, skollagen och Barnkonventionen. 

5.5 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts valde vi att dela upp intervjuerna så att vi genomförde tre intervjuer var. 

En fördel med detta var dels att vi tjänade tidsmässigt på det. Trost (2010) menar att risken att 

informanten känner sig i underläge minskar då en intervjuar i stället för två. En nackdel med 

denna uppdelning är att vi ställde olika följdfrågor till informanterna som kan ha påverkat 

informanternas svar. En annan nackdel var att diskussionen och reflektionen blev ett hinder 

då vi endast hade tolkningar av våra egna intervjuer som vi var ansvariga för. Utifrån det 

begränsade antalet informanter kan vi inte generalisera våra resultat men trots det begränsade 

underlaget, hämtat från olika miljöer, framträder vissa gemensamma mönster. Alla 

förskollärare betonar exempelvis vikten av att främja barns inflytande och alla anser att det är 

viktigt att alla barn blir hörda.  

 

Vi valde att använda oss utav en kvalitativ innehållsanalys till denna studie, vilket vi tyckte 

lämpade sig bra till vårt syfte och forskningsfrågor. Vi valde denna innehållsanalys eftersom 

det ger en uppfattning om vad informanterna anser om barns inflytande på inomhusmiljön. 

Nackdelen med en kvalitativ innehållsanalys är att vi endast haft tid till ett begränsat underlag 

då examensarbetet pågick i cirka tio veckor.  

 

Vi upplevde när vi genomförde och transkriberade intervjuerna att det blev en del 

upprepningar av både intervjufrågorna och informanternas svar. Fördelen med upprepning 

kan dock vara att informanten får ytterligare en chans att förtydliga och fördjupa sitt svar på 

själva frågan. Vi upptäckte också att vi borde ha ställt fler följdfrågor till informanten för att 

få en djupare förståelse i informantens tankar och åsikter kring barns inflytande på 

inomhusmiljön. Under intervjutillfällena upplevde vi även att informanten misstolkade vissa 

frågor, därför skulle en testintervju ha varit givande för att ge oss möjlighet att omformulera 

frågorna så vi skulle ha fått fram de svar som besvarade vårt syfte och forskningsfrågor. 

Under intervjuerna följde vi vår intervjuguide (se bilaga 2) som innehöll 15 frågor. Utrymmet 

för intervjuerna var begränsat till cirka 30 minuter, vilket betydde att även utrymmet för 

följdfrågor blev begränsat. Vår ambition var att göra djupare kvalitativa intervjuer men tiden 



 

 

var begränsad på grund av informanternas arbetssituationer. Om vi hade haft mer tid för 

intervjuerna hade vi kanske fått djupare svar. 

 

Ur intervjuerna kan vi dock inte veta hur informanterna arbetar för att främja barns inflytande 

i praktiken. Observationer skulle därför ha varit en fördel i denna studie för att tydliggöra hur 

samtliga informanter arbetar med barns inflytande. Dock var tiden på detta examensarbete 

väldigt begränsad så vi upplevde att vi inte skulle ha hunnit observera pedagogernas 

förhållningssätt och agerande i verksamheten. Vi båda har varit väl bekanta med hela arbetets 

olika delar som exempelvis bakgrund och tidigare forskning. En fördel med att vi båda har 

arbetat med alla delar, och oftast setts dagligen, är att vi haft möjligheter till diskussion och 

reflektion tillsammans. En annan fördel med samarbetet är att vi verkligen övat på att 

samarbeta och lyssna på varandra, vilket har en stor betydelse i vårt kommande yrke. En 

nackdel med samarbetet som vi ser är dock att det krävde en hel del tid tillsammans.  



 

 

6. Resultat  

I detta avsnitt presenteras inledningsvis förskollärarna som medverkade i intervjustudien. 

Därefter presenteras resultaten från intervjuerna i fyra delar motsvarande till 

forskningsfrågorna. I den första resultatdelen redovisas resultaten av informanternas 

tolkningar av begreppet barns inflytande. Därefter beskrivs hur förskollärarna i studien 

utifrån sina egna beskrivningar arbetar med barns inflytande på förskolans inomhusmiljö. 

Avslutningsvis beskrivs vilka möjligheter och hinder förskollärarna ser när det gäller barns 

inflytande på inomhusmiljön. I den fortsatta framställningen presenteras förskollärarna, 

samtliga med lärarlegitimation, med fiktiva namn. För att ytterligare särskilja informanterna 

anger vi också deras yrkeserfarenhet i år.  

 

Studiens informanter:  

Anna har förskollärarutbildning och har arbetat inom förskolan i tre år. 

Maria har förskollärarutbildning och har arbetat inom förskolan i åtta år. 

Katrin har förskollärarutbildning och har arbetat inom förskolan i 18 år.  

Eva har förskollärarutbildning och har arbetat inom förskolan i 24 år.   

Lisa har förskollärarutbildning och har arbetat inom förskolan i 29 år. 

Kristina har förskollärarutbildning och har arbetat inom förskolan i 30 år. 

6.1 Förskollärares tolkning av inflytande 

Samtliga informanter resonerar om att barns inflytande innebär att barnen ska få bli hörda 

samt att deras åsikter och tankar ska respekteras. Lisa framhåller det såhär: 

 

Respektera alla barns åsikter och intressen, det kan jag tycka är syftet med det [barns 

inflytande]. (Lisa, 29 års yrkeserfarenhet) 

 

Barnen ska enligt samtliga informanter få påverka sin vardag och få känna sig viktiga. 

Informanterna resonerar även kring att det är barnens förskola, att det är viktigt att barn ska få 

möjlighet till inflytande över verksamheten. Som förskollärare är det därför viktigt att man 

utgår från barnens intressen och behov i barngruppen, enligt samtliga informanter. Katrin 

beskriver barns inflytande i följande ordalag:  

 

Det innebär att man som pedagog också ser ur barns perspektiv. Att man tar vara på 

barns åsikter, och respektera att det dom känner och tycker, att de ger som betydelse i 

verksamheten. (Katrin, 18 års yrkeserfarenhet) 

 

  



 

 

Eva tycker att inflytande och delaktighet är två olika begrepp med olika betydelser. 

Delaktighet handlar om val som är förutbestämda. Inflytande handlar däremot om att barnen 

får möjlighet att påverka vilka val som barnen har att välja mellan i verksamheten, enligt Eva. 

Kristina anser att barns inflytande handlar om att få bestämma tillsammans med barngruppen 

för att få optimala förutsättningar för verksamheten. På liknande sätt framhåller Eva att barn 

ska få och ges möjlighet att påverka sin vardag på förskolan. Det blir meningsfullt för barnen 

att vara med i demokratiska val och känna sig delaktiga i verksamheten, enligt Eva.   

 

Jag tänker att det är viktigt att barn får möjlighet å kunna påverka när det blir 

demokratiskt och att dom känner sig delaktiga i verksamheten. (Eva, 24 års 

yrkeserfarenhet) 

 

Katrin beskriver att barn kan ges ökat inflytande genom att barnen får vara med i planeringen 

av verksamheten. Katrin framhåller också vikten av att barn ges och får möjlighet att 

reflektera över olika vardagliga händelser i samspel med andra barn och pedagoger. Barns 

inflytande innebär att förskollärare ska acceptera barns olikheter. Katrin resonerar om att det 

behövs mer reflektioner och samtal mellan pedagogerna för att definiera begreppet 

inflytande. Reflektionerna bör handla om det huvudsakliga syftet samt målen kring arbetet 

med barns inflytande. Hon påminner om att förskollärare enligt läroplanen är ålagda att ge 

barn inflytande och att läroplanen för förskolan har ett helt avsnitt som berör barns 

inflytande.  

 

Jaa, det är väl kanske de där att man ska ha mer reflektioner pedagoger emellan, vad 

man menar med inflytande och vad man vill kanske att, vad man vill nå, för vi är ju 

ålagda att ge dom [inflytande], alltså enligt läroplanen. (Katrin, 18 års 

yrkeserfarenhet) 

 

Maria anser att barns inflytande i verksamheten kan ha flera syften, bland annat att barn tidigt 

ska få känna att de kan påverka verksamheten. Att barnen får känna sig hörda och när 

verksamheten passar barngruppen kan bidra till att skapa ett lugn på förskolan, enligt Maria: 

 

Syftet med möjlighet till inflytande, ja dom ska väl lära sig att dom kan påverka också 

men syftet här är ju för att skapa lugn framförallt. (Maria, åtta års yrkeserfarenhet) 

 

Enligt Eva är syftet med barns inflytande att verksamheten ska kännas meningsfull för 

barnen. Kristina framhåller på liknande sätt att syftet med barns inflytande är att utforma 

verksamheten efter barnens behov och intressen, som i sin tur kan skapa en optimal lärmiljö 

för varje barngrupp. Katrin resonerar kring att syftet med barns inflytande är att de ska ha rätt 

att påverka sin egen vardag, samt få möjlighet att utveckla sina egna tankar och åsikter. 

Sammantaget framkommer det utifrån samtliga informanter att barns inflytande kan skapa 

förutsättningar för en verksamhet som passar barngruppen, vilket kan öppna upp för nya 

tankesätt för dem själva som förskollärare.  

 



 

 

I studien framhåller majoriteten av informanter att det behövs mer kunskap kring barns 

inflytande, då de upplever att de inte har fått tillräckligt med fortbildning inom ämnet. Anna 

resonerar så här: 

 

Visst står det i läroplanen [om barns inflytande], men det är ingenting man har 

fördjupat sig i mycket mer. (Anna, tre års yrkeserfarenhet) 

 

Maria och Kristina anser att kunskap alltid är bra, men att de själva inte behöver mer kunskap 

om barns inflytande i dagsläget. Båda anser att de arbetar i ett arbetslag där pedagogerna har 

liknande syn på barns inflytande. Kristina resonerar så här: 

 

[...] sen är ju kunskap alltid bra, men det är inte något vi känner att vi är i behov av 

just nu då vi är ett väl inarbetat arbetslag som satt oss in i de olika delarna av 

läroplanen och hur vi valt att arbeta med den. (Kristina, 30 års yrkeserfarenhet) 

6.2 Förskollärares arbete med inflytande i inomhusmiljön 

Sammantaget framhåller informanterna att förändringsarbete i inomhusmiljön kräver 

observationer och att pröva sig fram. Tre informanter, Kristina, Maria och Anna förtydligar 

att arbetet med barns inflytande på inomhusmiljön till stor del innebär att utifrån 

observationer av barngruppen försöka anpassa inomhusmiljön efter barnens olika 

förutsättningar, önskemål och behov. Därefter bör pedagoger observera igen efter 

förändringen och reflektera om det i praktiken blev någon förbättring i inomhusmiljön. 

Denna process kan ske ett flertal gånger tills önskat resultat uppnås. Maria beskriver 

förändringsarbetet med inomhusmiljön i följande ordalag.  

 

Det är ju just det där att ser vi att det här inte funkar. [...] Då börjar vi ju tänka till att 

ska vi göra så, och så provar vi och så ser vi nej det här blev ännu sämre. Här trivs 

dom inte alls att vara nu, då gör vi ju om igen [...] (Maria, åtta års yrkeserfarenhet) 

 

Fyra av informanterna, Katrin, Maria, Kristina och Anna betonar att det finns ett indirekt 

inflytande utifrån att pedagogerna observerar barnen och reflekterar över vad som sker i både 

barngruppen och inomhusmiljön. Barns möjlighet till inflytande handlar om att diskutera och 

reflektera tillsammans med barnen för att höra vad de saknar och var de befinner sig i 

inomhusmiljön. Om pedagoger utgår från barnens förmågor, förutsättningar och tänker 

utifrån deras perspektiv får barn möjlighet att utvecklas och utmanas. Katrin resonerar såhär:  

 

Så att observationer och samtal med barnen skulle jag säga. Om det är utifrån barnens 

förmågor och vad dom behöver och man tänker utifrån deras perspektiv så får dom ju 

den största möjligheten att utvecklas och utmanas där dom är. (Katrin, 18 års 

yrkeserfarenhet) 

 

Lisa betonar att pedagoger behöver vara lyhörda inför barnens intressen, samt fånga upp det 

barnen är intresserade av. Det är viktigt att fråga barnen vad de tyckte och hur de kände kring 



 

 

själva aktiviteten för att tydliggöra deras åsikter och tankar, Lisa betonar också att alla barn 

ska få sin röst hörd. Lisa och Kristina menar att genom att dela barngruppen i mindre grupper 

så kan de enklare se och höra varje enskilt barn för att öka deras inflytande i verksamheten. 

Maria, Kristina och Anna anser att barns inflytande inte handlar om att barnen får bestämma 

exakt om hur exempelvis inomhusmiljön ska förändras på förskolan, utan att det handlar mer 

om ett inflytande som inte är synligt för barnen själva. Sammantaget hade informanterna 

olika uppfattningar om hur barn kunde påverka och ha inflytande på inomhusmiljön i 

förskolan.  

 

Eva tycker att det är viktigt att man tar ett barnperspektiv och ser vad barnen gör för att 

utmana dem vidare i deras utveckling och lärande. Eva framhäver det såhär:  

 

Är man nära barnen så man ser vad dom gör, så är det viktigt att man kan se sen hur 

man kan utmana dom vidare. (Eva, 24 års yrkeserfarenhet) 

 

Kristina anser att pedagogerna i arbetslaget även är en självklar del av barngruppen, att 

pedagogerna ska vara medvetet nära barnen för att öka möjligheten att höra och se deras 

tankar, intressen och behov. Katrin vinklar frågan från ett annat håll och tycker att arbetet 

med barns inflytande handlar om att känna av, lyssna in, observera och reflektera tillsammans 

med barnen för att tydliggöra deras tankar och åsikter. Barns inflytande är inget som ska vara 

förutbestämt, utan det ska vara ett aktivt arbete i hela verksamheten. Sammantaget 

framkommer i intervjuerna att informanterna anser att barns inflytande gynnas av närvarande  

och lyhörda pedagoger. 

 

Enligt Anna handlar barns inflytande främst om materialet på förskolan hon arbetar, medan 

Maria menar att barns inflytande handlar om att de inte ska hindras av förskolans rutiner. 

Förskolan ska istället försöka följa barnens rutiner för deras eget bästa.  

  

Att dom inte ska känna stress. Att dom ska få må bra, att dom ska få vara barn. 

Det är ju inflytande för oss att dom ska känna en lugn och ro och känna att dom inte 

störs av alla dom här dagliga rutinerna. (Maria, åtta års yrkeserfarenhet) 

 

Kristina och Lisa anser att material som finns i inomhusmiljön ska vara synligt för barnen för 

att de ska få möjlighet till inflytande på inomhusmiljön. Marias exempel på barns inflytande 

är något annorlunda; enligt Maria får barn inflytande när de själva kan fråga efter ett visst 

material som inte är synligt och som barnen själva inte har tillgång till. Ett annat exempel 

som ges är att barn tillsammans i barngruppen får välja vad de vill leka med. Eva anser att det 

behövs mer resurser för att köpa in material till förskolan, samt en tanke bakom materialet 

som köps in. Sammantaget framkommer olika syn på tillgänglighet av material i förskolan 

kopplat till barns inflytande.  

 

Kristina och Katrin anser att arbetet med barns inflytande behöver vara aktivt och levande 

hela tiden eftersom barngruppen förändras. Dock sker arbetet för att stötta barns inflytande 

främst i början av höstterminen då det är många nya barn, enligt Kristina och Lisa. Maria 



 

 

betonar att de krävs olika strategier för varje enskild barngrupp, det som fungerar ett år 

kanske inte alls fungerar nästa år då det kommit nya barn, enligt Maria:  

 

Har det funkat ett år så får vi in nya barn så är det inte säkert att det funkar lika nästa 

år. (Maria, åtta års yrkeserfarenhet) 

 

Samtliga förskollärare menar att det inte är under några speciella tillfällen under dagen de 

väljer att arbeta med barns inflytande utan att det genomsyrar hela verksamheten, detta är 

något som Anna belyser: 

 

Vi har väl inget specifikt arbetspass med just inflytande utan det genomsyrar väl hela 

verksamheten mer. (Anna, tre års yrkeserfarenhet) 

 

Både Anna, Eva och Lisa betonar val som ett sorts inflytande de arbetar med. Barnen får 

välja mellan olika aktiviteter eller material som är förutbestämda av pedagogerna för att öka 

möjligheten till inflytande i inomhusmiljön. Anna tar upp att pedagogerna på förskolan har 

genomfört en så kallad trygghetsvandring på förskolan där barnen har fått uttrycka sina 

känslor i de olika rummen, som exempelvis glad eller ledsen. Arbetslaget har därefter 

reflekterat och analyserat vad barnen fick för intryck kring de olika rummen i förskolan, och 

utgått från barnens känslor när de förändrade miljön.  

 

Maria, Lisa och Kristina hävdar att diskussioner kring barns inflytande på deras arbetsplatser 

sker kontinuerligt i deras respektive arbetslag, både på planerade möten men även spontant 

under dagen. De tycks alla vara ense om att kontinuerliga samtal kan vara en förutsättning för 

arbetet med barns inflytande. Enligt Anna sker det ofta på hennes arbetsplats att arbetslaget 

diskuterar lite kring alla ämnen i läroplanen, dock sker det ingen kontinuerlig reflektion om 

barns inflytande eftersom det inte är en prioriterad fråga i hennes arbetslag. Katrin förklarar 

att diskussionen kring barns inflytande är återkommande både på avdelningsmöten, samt på 

arbetsplatsträffar. Barns inflytande är ett så självklart område som förskollärarna egentligen 

inte ens tänker på att de diskuterar kring, enligt Katrin. Diskussionerna kan dels handla om 

vad arbetslaget tycker att barnen ska få tycka till om, dels att allt handlar om hur atmosfären 

är i barngruppen. Dock anser Katrin att pedagoger behöver diskutera mer kring barns 

inflytande då det är ett arbete som sker kontinuerligt i verksamheten: 

 

[...] men man kommer ju oftast in i området egentligen utan att kanske alla inte ens 

tänker på att det är inflytande man pratar om. Så de borde ju vara något man 

diskuterar mer, hur man ser, vad man menar med inflytande. (Katrin, 18 års 

yrkeserfarenhet) 

 

I det arbetslag Maria arbetar i har de hittat ett arbetssätt som passar dem. Dock kan det 

emellanåt inträffa att de reflekterar över hur andra förskolor arbetar med barns inflytande när 

de besöker dessa verksamheter, vilket framgår i detta citat: 

  



 

 

Det är ju aldrig fel med kunskap men vi tycker vi har jobbat fram bra för oss så vi kan 

ju reagera när vi kommer till andra ställen faktiskt. (Maria, åtta års yrkeserfarenhet) 

6.3 Möjligheter för barns inflytande 

Maria anser att material som inte är tillgängligt, dvs specifikt material som barnen kan fråga 

efter ökar möjligheten till barns inflytande. Valbarheten av aktiviteter betonar Maria också 

som möjligheter till barns inflytande på inomhusmiljön. Däremot anser Eva och Lisa att barn 

får möjlighet till inflytande på miljön när de får föra fram sina önskemål. Eva resonerar kring 

att det är viktigt att barn ska få uttrycka sig, att de får känna sig viktiga och att de är en del av 

dagens samhälle. Om pedagoger lyssnar på barnen men inte tar tillvara på deras åsikter så kan 

det resultera i att barnen känner att de inte blir lyssnade på, vilket i sin tur kan leda till att de 

inte vill uttrycka sina åsikter och tankar. Eva framhäver det såhär:  

 

Men absolut att det är viktigt att ta upp det, så att de får känna att man tar dem på 

allvar för annars kanske dom slutar säga saker. Det är ingen idé att jag säger det till 

dig för du lyssnar aldrig. Så vill man ju inte att det ska vara. (Eva, 24 års 

yrkeserfarenhet) 

 

Lisa och Anna anser om barn får inflytande i verksamheten och uttrycker att det är roligt och 

lärorikt så blir det även mer betydelsefullt för barn att lära sig. Lisa framhäver även att 

trygghet är avgörande för att barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter i verksamheten. 

Barn ska få möjlighet att känna att de blir hörda, då deras åsikter och tankar har en stor 

betydelse i verksamheten. Eva anser att barns möjligheter till att säga nej även handlar om 

inflytande. Som pedagog är det viktigt att man tydliggör för barnen att det är okej att säga 

nej, att man inte alltid behöver säga ja. Hon resonerar såhär:  

 

Och att säga nej är också inflytande. Att de faktiskt är okej att säga nej också. (Eva, 

24 års erfarenhet) 

6.4 Hinder för barns inflytande  

Samtliga förskollärare resonerar kring att stora barngrupper och personalbrist är två stora 

hinder för barns inflytande i förskolan. Eva betonar att det är svårt att se till att alla barn får 

möjlighet till inflytande och att de får komma till tals i stora barngrupper. Idag är det stora 

barngrupper i förskolan och som pedagog är det upp till en själv hur man påverkas av det, om 

man vågar kliva utanför sin trygghetszon för att ge barnen mer spelutrymme enligt Katrin. 

Barn skulle få möjlighet till mer inflytande i verksamheten om barngrupperna skulle vara 

mindre, vilket framkommer i flera intervjuer. Mindre barngrupper skulle ge pedagogerna mer 

tid till varje barn och fler möjligheter att ge barnen större inflytande vilket skulle vara mer 

givande för barnen i stort, som bland annat Katrin och Anna påpekar.  

 

Både Anna och Kristina pekar på att det är många strävansmål i läroplanen som ska hinnas 

med, vilket är ett hinder för arbetet med barns inflytande. Kristina resonerar om att ibland 



 

 

lägger pedagogerna mer fokus på andra delar i läroplanen, men de försöker ständigt utgå från 

barnen och inkludera barns inflytande i arbetet på förskolan.  

 

Sen så är det många delar i läroplanen som ska behandlas, så ibland kanske mer fokus 

läggs av oss som arbetslag på något annat men vi försöker hela tiden utgå från barnen 

och då blir det ju inflytande. (Kristina, 30 års yrkeserfarenhet) 

 

Tre av pedagogerna, Maria, Lisa och Katrin anser att rutiner i förskolan kan vara ett hinder. 

Maria och Kristina resonerar som så att måltidssituationen är tillfällen då barnen inte får 

inflytande, av den orsaken att Maria anser att det krävs strikta regler för att barnen ska få 

matro. Under samlingar anser Maria att barnen inte heller kan få så stort inflytande då 

pedagogerna vill att barnen ska sitta och varva ner. Maria resonerar så här: 

 

När dom ska äta, då sitter man på sin plats och äter maten. Man får inte springa runt 

och göra andra saker. Då är det mat som gäller när alla har satt oss vid matbordet. [...] 

Lika när vi har samling så försöker vi att dom ska sitta ner och varva ner. Där får dom 

inte heller hoppa och studsa fritt som man vill. (Maria, åtta års yrkeserfarenhet) 

 

Sammanfattningsvis framhåller informanterna att stora barngrupper, personalbrist och rutiner 

kan vara hinder för barns inflytande på inomhusmiljön, vilket gör det svårt att se och lyssna 

på varje enskilt barn. 

 

Majoriteten av informanterna lyfter fram att hinder kan uppstå när pedagogerna styr för 

mycket och har förutbestämt miljön, materialet eller aktiviteter. Enligt Katrin kan ibland barn 

få inflytande i de styrda aktiviteterna, men att det uppstår stunder då pedagogerna styr allt. 

Katrin och Eva anser att de största hindren för barns inflytande är hur förutsättningarna och 

resurserna ser ut på förskolan. Kristina belyser att ett hinder för barns inflytande på 

inomhusmiljön är att det inte är möjligt att förändra hur som helst; en del rum behöver vara 

på ett visst sätt för säkerhet eller funktionalitet. Sammantaget framhåller informanterna att 

när pedagogerna styr för mycket hindras barns inflytande, samt att förskolans ekonomiska 

och materiella resurser samt krav på säkerhet och funktionalitet utgör begränsningar som 

hindrar barns inflytande.  

 

När vi har förutbestämt saker [aktiviteter] som vi ska göra så kan det ju bli ett hinder, 

om dom själva vill göra nånting annat. De är oftast vi vuxna som kan se 

begränsningarna, de gör ju inte barn (Eva, 24 års yrkeserfarenhet) 

 

Några informanter framhåller särskilt att säkerheten måste gå före barns inflytande i miljön. 

Exempelvis berättar Lisa att barn kan vara duktiga på att exempelvis klättra och kasta sig; 

även om barn ska få möjlighet att pröva sig fram så vill inte pedagogerna att barnen ska skada 

sig. Kristina säger på liknande sätt att förskollärare inte låter barnen göra som de vill, även 

om de arbetar mycket med barns inflytande på andra sätt.



 

 

7. Sammanfattande analys och diskussion 

Vårt syfte med denna studie var att fördjupa kunskapen om hur förskollärare ser på sitt 

uppdrag att främja barns inflytande på inomhusmiljön i förskolan, utifrån intervjuer med 

sex verksamma förskollärare vid sex olika förskolor i två olika kommuner. I det här 

avsnittet presenterar vi en sammanfattande analys av resultaten i förhållande till studiens 

syfte och forskningsfrågor. Resultatet diskuteras vidare i förhållande till tidigare 

forskning, förskolans styrdokument och våra egna åsikter.  

7.1 Tolkning av barns inflytande 

Resultatet i den här studien, visar att samtliga förskollärare var eniga i att barn ska ha ett 

visst, men samtidigt begränsat inflytande i förskolan. Enligt informanterna innebär barns 

inflytande att barn ska få sin röst hörd, samt att deras tankar och åsikter ska respekteras. 

Informanternas inställning sammanfaller därmed i stort sett med Barnkonventionen (2009) 

i vilken framhålls att alla barn har rätt att göra sin röst hörd, samt bli lyssnade på i frågor 

som rör barnet. Vi anser att det är viktigt att förskollärare lyssnar på barnens åsikter och 

tankar kring inomhusmiljön på förskolan, då barnens frågor är något som påverkar deras 

vardag. Detta kan stödjas i tidigare forskning där Johannesen och Sandvik (2009) 

poängterar att inflytande inte bara handlar om att barnen är deltagande och närvarande, 

utan deras åsikter och tankar ska återspeglas i hela verksamheten. I likhet med Johannesen 

och Sandvik (2009) framhåller Biteus och Engholm (2016) att barns inflytande i förskolan 

handlar om att de ska få påverka sin vardag och på så sätt vara en del av en gemenskap. 

Skolverket (2016a) betonar att arbetslaget ska arbeta för att varje barns uppfattningar och 

åsikter respekteras för att öka barns inflytande i verksamheten.  

 

Som tidigare framgått så visar resultatet i denna studie på att majoriteten av informanter 

tycker att barn ska få vara med och bestämma i olika val, som exempelvis när det gäller 

material eller aktiviteter. Val blir enligt några informanter meningsfullt för barns lärande 

och utveckling, och ett sätt att vara med i demokratiska beslut och känna sig som en viktig 

del i förskolan. Att barn ska få välja betonar Eriksson (2009) som en möjlighet till barns 

inflytande, och att val bland barn ska avgränsas till val mellan vissa förutbestämda 

aktiviteter och material. Likartat resonerar informanterna i denna studie. I tidigare 

forskning framhåller å andra sidan Biteus och Engholm (2016) att barns inflytande inte 

handlar om val, utan det handlar lika mycket om att skapa möjligheter för barnen att 

påverka verksamheten.  

 

I vår studie framgår det att det är viktigt att arbetslagen diskuterar och reflekterar över sin 

syn på barns inflytande för att finna ett gemensamt arbetssätt, enligt informanterna. 

Likartat resonerar Biteus och Engholm (2016) om att det är pedagogernas tolkning av 

begreppet inflytande som avgör vad de kommer att få för betydelse i verksamheten. Arnér 

(2006) betonar på liknande sätt att barns inflytande är beroende av pedagogers 

förhållningssätt och erfarenheter. Enligt vår kunskap om förskolans verksamhet så skapar 

en gemensam tolkning och ett gemensamt arbetssätt tydligare strävansmål för 

verksamheten. Vi anser också att val är en bra grund i arbetet med barns inflytande i 



 

 

förskolan, dock anser vi att inflytande inte bara handlar om val som barn förväntas göra i 

olika sammanhang. Vi anser att det också handlar om att de ska få ett konkret inflytande 

över verksamheten, genom att förskollärare observerar barngruppen och reflekterar 

tillsammans i arbetslaget. 

7.2 Arbetssätt för barns inflytande 

Resultatet tyder på att i arbete med barns inflytande är det viktigt att observera och 

samtala med barngruppen för att därefter planera och utforma verksamheten utifrån barns 

intressen, erfarenheter och behov. På samma sätt framhåller Åberg och Lenz Taguchi 

(2006) observationer som en viktig del i arbetet med barns inflytande. Flera forskare 

(Biteus & Engholm, 2016; Åberg & Lenz Taguchi, 2006) poängterar också att det är 

viktigt att våga förändra miljön tills den blir lärorik och inbjudande för barnen. 

Informanterna poängterar vikten av att observera, förändra och observera igen för att se 

om det blivit en förbättring. Vi anser att barns inflytande ska återspeglas i ett levande 

förändringsarbete i förskolan. Miljön behöver anpassas efter barngruppen, inte tvärtom. 

Resultatet visar också att studiens informanter resonerar i likhet med Åberg och Lenz 

Taguchi (2006) och Eriksson Bergström (2013) som alla betonar att det är viktigt att 

lyssna på barnens tankar och åsikter innan pedagogerna förändrar miljön. Eriksson 

Bergström (2013) understryker särskilt att kommunikation är viktigt i arbetet med barns 

inflytande, både att lyssna men också tolka barnens intentioner och handlingar. I resultaten 

framkommer att våra informanter resonerar liknande och menar att de kommunicerar med 

barnen på olika sätt, genom observationer och samtal. En utgångspunkt för oss som 

blivande förskollärare är också att pedagogernas grundläggande uppgifter innefattar att 

diskutera och reflektera tillsammans med barnen, samt fråga vad de tycker för att öka 

deras möjlighet till inflytande i verksamheten. 

 

I resultatet framkommer också att informanterna själva anser att det är viktigt med 

lyhörda, engagerade och närvarande pedagoger. Detta i likhet med tidigare forskning 

(Andersson, 2011; Arnér, 2006; Eriksson Bergström, 2013; Johannesen & Sandvik, 2009) 

som framhåller att det är viktigt att förskollärare lyssnar på barnen, både genom att lyssna 

men även genom att tolka barnens handlingar. Förskollärare behöver vara lyhörda för 

barnen intressen, samt ge barnen utrymme till initiativ för att gynna arbetet med barns 

inflytande på inomhusmiljön. Andersson (2011) betonar exempelvis att det är viktigt att se 

vad barn riktar sin uppmärksamhet mot för att förskollärarna ska få en tydligare bild av 

vad som är viktigt för barnen. Våra informanter ansåg att de genom att vara nära barnen 

kan pedagogerna på så sätt upptäcka vad barnen är intresserade av. I likhet med detta 

resonerar vi att pedagogernas förhållningssätt påverkar vilken betydelse barns inflytande 

får i verksamheten. I resultatet framgick också tydligt att informanterna ansåg att det är 

viktigt med formbara miljöer, vilket också framhålls i tidigare forskning; Biteus och 

Engholm (2016) som bland annat pekar på hur neutrala möbler som kan flyttas förenklar 

förändringsarbetet i lärmiljöer, vilket i sin tur kan gynna barns inflytande på 

inomhusmiljön. 

 

Tidigare forskning (Biteus & Engholm, 2016; Davidsson, 2008; Eriksson Bergström, 

2013) pekar på att det är viktigt att barn har tillgång till olika miljöer, material och 



 

 

aktiviteter i förskolan. Enligt läroplanen för förskolan och skollagen ska också barn 

erbjudas olika typer av stimulerande material och aktiviteter som ska vara synliga och 

lättillgängliga, allt i syfte att ge barn inflytande. I den här studien resonerade majoriteten 

av informanterna på liknande sätt, dvs. att det är viktigt att materialet är lättillgängligt för 

barnen, för att barnen själva ska kunna få välja mellan material och aktiviteter. En del 

informanter ansåg att barns inflytande handlade mer om att barnen själva skulle kunna ta 

initiativ och fråga efter material som inte var synligt för barnen. Samtidigt resonerar vi att 

materialet ska vara synligt till en viss del, men att en del material kan barn fråga efter utan 

att det ska hindra deras inflytande. Vi tänker att barns inflytande beror mycket på 

pedagogernas förhållningssätt, hur barngruppen ser ut samt vad de har för intressen, 

förmågor och behov.  

7.3 Möjligheter för barns inflytande 

I resultatet framkommer det att pedagogerna är eniga när det gäller att stärka barns 

inflytande genom att barnen ska få möjlighet att föra fram sina önskemål, åsikter och 

tankar i verksamheten. Likartat framgår detta i tidigare forskning (Arnér, 2009; Biteus & 

Engholm, 2016; Johansson & Sandvik, 2009; Åberg & Lenz Taguchi, 2006) att pedagoger 

behöver lyssna och ge barn utrymme att framföra sina åsikter. Detta poängterar även 

informanterna på samma sätt som en viktig möjlighet för barns inflytande. Vi påstår att 

detta är en av de viktigaste delarna i arbetet med barns inflytande, om inte barnen får 

möjlighet att uttrycka sig och bli uppmärksammade så möjliggörs inte deras inflytande i 

verksamheten. Exempelvis framhålls i Biteus och Engholm (2016) att det krävs vilja och 

förmåga hos pedagogerna att lyssna på barns åsikter, Åberg och Lenz Taguchi (2006) 

betonar på samma sätt i sin forskning att det krävs en pågående diskussion mellan barn 

och pedagoger. Vi resonerar likartat, att pedagogen ska våga och ta sig tid att lyssna på 

barnen; barnens idéer och tankar ska tas tillvara för att kunna ge barn inflytande i 

praktiken. En av informanterna menade att barnets rätt att säga nej också är en del av 

barns inflytande. Inflytande handlar inte bara om att säga ja. Det förvånade oss därför att 

vi inte hittade någon tidigare forskning om barns inflytande kopplat till barns möjligheter 

att säga nej. Vi resonerar dock att möjligheten till att säga nej är viktig i arbetet med barns 

inflytande då detta ger barnen fler möjligheter att bli hörda och respekterade. 

 

Vidare tyder resultatet på att om barn tycker att miljön är stimulerande och intressant så 

skapas större möjligheter för barns inflytande på inomhusmiljön. Åberg och Lenz Taguchi 

(2006) belyser i tidigare forskning att barn behöver introduceras till miljön och materialet, 

något informanterna på samma sätt ser som viktigt för barns inflytande på inomhusmiljön. 

Enligt våra erfarenheter så skapar en öppen och meningsfull lärmiljö möjligheter för 

barnen att reflektera och förändra miljön tillsammans med pedagogerna. I likhet med detta 

betonar Davidsson (2008) i tidigare forskning att det är viktigt att pedagogerna är 

medvetna om att det är dem som ställer i ordning miljön och att miljön de presenterar 

påverkar barnens möjligheter till inflytande. Informanterna resonerar likartat att de själva 

är ansvariga för att skapa en bra lärmiljö för barnen. Biteus och Engholm (2016) belyser 

att arbetet med miljön behöver ske kontinuerligt och att det är pedagogernas ansvar att 

uppmärksamma vad för aktivitetsmöjligheter som finns i verksamheten, vilket även 

informanterna för ett liknande resonemang kring. Vi tror när allt kommer omkring att det 



 

 

är viktigt att reflektera över inomhusmiljön på förskolan, att se möjligheterna till 

förändring för att skapa en lärorik och inbjudande miljö som passar barngruppen och 

gynnar deras möjligheter till inflytande. Vi tror att det finns en risk att pedagogen fastnar i 

sitt synsätt och arbetssätt, och inte ser möjligheterna till förändringar i verksamheten. 

 

I likhet med tidigare forskning (Arnér, 2006) visar resultatet att informanterna i den här 

studien själva ansåg det som viktigt att utgå från barnens perspektiv, förutsättningar, 

intressen och behov i arbetet med barns inflytande. Bengts (2013, februari) menar att det 

är viktigt att pedagogerna är trygga i sin yrkesroll, vilket informanterna också resonerar på 

liknande sätt. Arnér (2009) och Johansson och Sandvik (2009) belyser på samma sätt att 

det krävs trygga och reflekterande pedagoger för arbetet med barns inflytande. Vi tänker 

på samma sätt att det är viktigt att pedagogerna intar ett barnperspektiv när de arbetar med 

barns inflytande, eftersom det är deras åsikter och tankar som ska synliggöras och 

återspeglas i verksamheten. Barn ska få känna sig viktiga och att de har betydelse i 

verksamheten. Vi tror att pedagoger som är trygga i sin yrkesroll vågar pröva sig fram i 

arbetet med barns inflytande och inte är rädda för att ge plats åt barnens initiativ.  

7.4 Hinder för barns inflytande 

I resultatet framkommer det att samtliga informanter är överens om att tids- och 

personalbrist är två stora hinder för barns inflytande på inomhusmiljön. Idag är det stora 

barngrupper i förskolan, vilket blir ett hinder för både barnen och pedagogerna. Enligt 

informanterna hinner de inte alltid se, lyssna eller ta tillvara på varje enskilt barn åsikter 

och tankar, vilket kan resultera i att barn inte får möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

tankar eftersom de upplever att pedagogerna inte lyssnar på dem. Vi tror att pedagoger 

måste pröva olika arbetssätt för att ge barnen ökat inflytande, exempelvis genom att dela 

upp barngruppen i mindre grupper men även se det enskilda barnet. I tidigare forskning 

belyser Arnér (2006) att barn är kreativa och kommer med goda idéer om hur pedagoger 

skulle kunna utveckla verksamheten som gynnar barns inflytande. Dock sätter pedagogers 

förhållningssätt stopp i praktiken, antingen förväntar sig inte pedagoger att de ska ta 

hänsyn till barns inflytande eller så reflekterar de inte kring värdet av barns intresse och 

förmågan att utforska tillvaron (Arnér, 2006). Vi tycker oss i praktiken se att pedagoger 

ofta förbiser värdet av barns åsikter och tankar och tar inte tillvara på barns kroppsspråk 

och andra signaler som kan gynna verksamheten. 

 

Förskolans rutiner är ett hinder i verksamheten, speciellt vid måltidssituationer och 

samlingar, då en del informanter menar att barnen måste få matro och under samlingarna 

ska barnen sitta och varva ner. Likartat resonerar Eriksson (2009) i tidigare forskning att 

förskolans rutiner, som exempelvis måltider och samlingar, är ett hinder för barns 

inflytande i miljön. Tiden för rutiner är otroligt styrande, och barnen måste ofta avbryta 

det de gör för stunden. På samma sätt framhåller Johannesen och Sandvik (2009) samt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att rutiner är ett hinder för barns möjlighet till 

inflytande i miljön. Johannesen och Sandvik (2009) betonar även att pedagoger behöver 

reflektera över rutinerna och utmana de utgångspunkter som ligger bakom valet av rutiner 

i förskolan. Vi tror dels att rutiner kan vara ett hinder på förskolan, men om pedagogerna 

har ett öppet förhållningssätt och inte låter rutinerna vara ett hinder, utan är 



 

 

anpassningsbara för barns önskemål så tror vi att barns inflytande skulle få större 

betydelse i verksamheten.  

 

En del informanter betonar att barns möjlighet till inflytande kan hindras när pedagogerna 

har förutbestämt miljön genom styrda aktiviteter och material. En av informanterna 

belyser dock att det inte går att förändra miljön hur som helst i förskolan, eftersom 

pedagogerna måste ta ställning till säkerheten och funktionaliteten. I tidigare forskning 

resonerar Biteus och Engholm (2016) och Davidsson (2008) likartat att pedagoger kan 

skapa miljöer där barns inflytande antingen gynnas eller hindras. Pedagoger ser enligt 

Arnér (2006) inte möjligheter att förändra sitt arbetssätt eftersom de utgår från det givet 

tagna. Pedagoger behöver därför vända på resonemanget om barns inflytande och se det 

som en möjlighet istället för ett hinder i verksamheten. Vi framhåller vikten att pedagoger 

behöver börja se möjligheter före hinder för att öka barns inflytande i verksamheten och se 

möjligheten till små förändringar. Pedagogernas förhållningssätt har en viktig roll för 

vilken betydelse barns inflytande kommer att få i verksamheten.  

7.5 Slutsatser  

Begreppet inflytande, som tidigare nämnts, handlar om att barns åsikter och tankar ska 

återspeglas i verksamheten. För att barn ska få inflytande på inomhusmiljön krävs det att 

de får möjlighet till att framföra sina önskemål, tankar och åsikter. Pedagoger behöver 

således ha en vilja att ge barnen utrymme för detta. Vi resonerar att barn har rätt till 

inflytande på förskolan, att deras åsikter och tankar ska respekteras och återspeglas i 

verksamheten för att öka deras möjlighet till att påverka sin egen vardag. Vi anser att 

syftet med att barn ska ha möjlighet till inflytande är att de ska få känna sig hörda, 

betydelsefulla och delaktiga i arbetet på förskolan.  

 

Förskollärarnas förhållningssätt har en väsentlig roll för vad inflytande kommer få för 

betydelse i verksamheten. Genom att förskollärarna är tydliga i sin ledarroll och vågar 

pröva sig fram så tror vi att barn får möjlighet till mer inflytande i verksamheten. Det är 

trots allt förskollärarna som bedömer och bestämmer vad barnen får och inte får göra, vad 

de kan och inte kan. Därav är det av stor vikt att förskollärarnas syn och tolkning av barns 

inflytande återspeglas i arbetet med inflytande i verksamheten. Förskollärare behöver 

diskutera och reflektera kring begreppet inflytande i arbetslaget för att skapa ett 

gemensamt arbetssätt för att nå strävansmålen som framhålls i läroplanen. Förskolan är en 

levande verksamhet som påverkas av förskollärarnas barnsyn. Slutsatsen blir att 

förskollärarna ska vara lyhörda, engagerade och närvarande för att fånga upp barnens 

tankar, åsikter och vad de är intresserade av för att gynna deras inflytande i verksamheten.  

 

Samtliga förskollärare som vi har intervjuat anser att det behövs mer kunskap om barns 

inflytande i förskolan, eftersom det är ett stort begrepp som förknippas med begreppet 

delaktighet. Det framkom att deras ambition var att ge barn inflytande, men i praktiken 

finns olika hinder såsom stora barngrupper, personalbrist, resurser och rutiner. Vi anser 

dock att förskollärare måste börja se möjligheter istället för hinder med barns inflytande. 

Att förskolan idag består av stora barngrupper är ett stort hinder. Vi resonerar dock att 



 

 

pedagoger behöver hitta strategier på hur de kan arbeta med inflytande i stora barngrupper 

så alla barn får möjlighet att bli hörda, respekterade och får det inflytande de har rätt till.  

 

Sammanfattningsvis konstateras utifrån studien att det är viktigt att arbeta utifrån 

barngruppens intressen, erfarenheter och behov gällande planering och utformning av 

verksamheten. Det är även viktigt att våga förändra inomhusmiljön efter observationer och 

samtal. I förändringsarbetet behöver pedagogerna förändra, observera och möjligtvis 

förändra igen för att gynna arbetet med barns inflytande. Hinder för förändringsarbetet på 

inomhusmiljön kan dock vara funktionalitet, säkerhet samt resurser enligt informanterna. I 

arbetet med inflytande utifrån barns intressen och behov krävs det både observationer av 

barns intentioner och handlingar, men även samtal med barn som har det verbala språket. 

Det är viktigt att också uppmärksamma de yngsta barnen, samt de barn som inte har 

svenska som modersmål, för att ge alla möjlighet till inflytande på inomhusmiljön. Arbetet 

med utformning av verksamhetens inomhusmiljö bör ske kontinuerligt då barns intressen, 

tankar och behov förändras. Vi anser att genom samtal med barnen, samt observationer 

kan verksamheten anpassas efter barngruppen. Förskollärare ska ge barn möjlighet till att 

framföra sin åsikt samt lyssna på barnen då deras åsikter är värdefulla för arbetet i 

inomhusmiljön på förskolan. Vi ser barnen som kompetenta medmänniskor med 

värdefulla åsikter och idéer. 

 

Majoriteten av våra informanter såg synligt material som en förutsättning för barns 

inflytande i förskolans verksamhet och vi håller med om detta. För att gynna arbetet med 

barns inflytande ska materialet vara tillgängligt för barnen, det vill säga barnen ska fritt få 

plocka fram det material som lockar dem utan att fråga en förskollärare om stöd. Vi tror 

att barn på så sätt känner att de har inflytande i verksamheten då de själva enkelt kan välja 

vad de vill leka med och inte blir begränsade. Vi tror däremot inte att allt material behöver 

vara synligt hela tiden, men att barnen alltid ska bli erbjudna lättillgängliga aktiviteter och 

material som är anpassade till barngruppens intressen och behov. Materialet kan även 

bytas ut med jämna mellanrum för att skapa en spänning och ett intresse i barngruppen. Vi 

anser att mindre material som är synligt gör materialet och aktiviteterna mer 

lättöverskådliga för barnen. Om barnen tycker att inomhusmiljön är stimulerande och 

intressant skapas större möjligheter för barns inflytande på inomhusmiljön. Förskollärare 

behöver vara medvetna om att det är dem som ställer i ordning miljön och att miljön 

antingen kan gynna eller hindra barns inflytande. Som förskollärare anser vi att det är 

viktigt att observera och reflektera över verksamhetens utformning ur barns synvinkel. Är 

materialet på lagom höjd och framförallt vad ser barnen när de kommer in i miljön?    

 

En del av informanterna arbetade med val i verksamheten för att främja barns inflytande i 

förskolan. Val kan ses som ett sätt att arbeta med barns inflytande, men också som något 

barn ska få möjlighet till utanför arbetet med inflytande. Vi anser att inflytande inte bara 

handlar om att barnen får göra olika val i verksamheten, utan det handlar också om att de 

får vara med och påverka vilka förutbestämda val som finns. Pedagoger behöver även 

uppmärksamma barnen att de får vara med i olika demokratiska beslut, för hur ska barnen 

annars kunna veta att de får vara med och påverka om inte pedagogerna uppmärksammar 

och tydliggör för dem att de har rätt till inflytande i verksamheten.  

 



 

 

7.6 Vidare forskning  

Som blivande förskollärare så anser vi att vi ständigt utvecklas och att vi aldrig kommer 

att bli tillräckligt fullärda inom detta utvecklingsområde i förskolan. Vi tror därför att det 

finns en hel del forskning som man kan vidareutveckla sig inom. I vårt examensarbete 

genomförde vi intervjuer med enbart kvinnliga förskollärare, det skulle därför vara 

intressant att genomföra en liknande intervjustudie med manliga förskollärare för att 

synliggöra, diskutera och reflektera kring eventuella skillnader mellan kvinnliga och 

manliga förskollärare när det gäller synen på inflytande och arbetssätt. 

 

Vi tycker också att fortsatt forskning är viktig för att få fördjupade insikter om barns 

inflytande i förskolan. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka förutsättningarna 

för barns inflytande, om alla barn har samma inflytande eller om mer inflytande gäller för 

barn med starkare röster. Ett annat förslag är att forska om barns inflytande i förskolan 

med ett genusperspektiv genom observationer och intervjuer med barn i verksamheten.  



 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Andersson, M. (2011). Barns inflytande i förskolan : är det någon skillnad mellan en 

Reggio Emilia inspirerad förskola och en icke profilerad förskola?  en intervjustudie om 

fyra förskollärares synsätt på barns inflytande. (Examensarbete, Högskolan i Gävle, 

Gävle). Hämtad 2018-02-20 från:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-11135 

 

Arnér, E. (2006). Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna?: en 

studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra pedagogers 

förhållningssätt till barns initiativ. (Licentiatavhandling, Örebro universitet, Örebro) 

Hämtad 2018-02-20 från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:716104/FULLTEXT01.pdf 

 

Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan - en fråga om demokrati. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Barnkonventionen (2009). FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF 

Sverige. Tillgänglig på Internet: https://unicef.se/barnkonventionen 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Umeå Universitet som vårterminen 

2018 läser vår sista termin och skriver nu vårt examensarbete. Syftet är att undersöka 

barns inflytande på inomhusmiljön. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring 

ämnet, men vill också ta del av verksamma förskollärares erfarenheter genom intervjuer. 

Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskaper, utbildning och erfarenheter som är 

värdefulla för oss i vårt arbete.  

 

Med din tillåtelse kommer vi att använda oss av ljudinspelning. En av oss kommer att 

utföra intervjun och består av cirka 15 frågor. Vår tanke är att det ska bli en så pass 

givande diskussion som möjligt. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter, och vi hoppas 

på att du har möjlighet att delta.  

 

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och att du har möjlighet att avbryta intervjun när du vill. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas 

i vårt examensarbete. Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta oss för mer 

information. Hoppas vi ses!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Gabriella Jonsson och Michaela Östman  

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

I läroplanen finns det ett helt avsnitt om barns inflytande, därför har vi valt att fokusera på 

detta i vår studie. 

 

Uppvärmningsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? När tog du din examen? 

2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

3. Har du gått någon fortbildning inom det här området? 

 

Intervjufrågor 

Hur kan begreppet barns inflytande tolkas av olika förskollärare? 

1. Vad innebär barns inflytande på förskolan för dig? Kan du ge några exempel? 

2. Vad tycker du är syftet med att barn ska ha möjlighet till inflytande? 

3. Hur viktig tycker du att barns inflytande över miljön är? Varför? 

4. På vilka sätt tycker du att barns inflytande över miljön är viktigt i förskolan?  

 

Hur kan barn få inflytande på inomhusmiljön, enligt förskollärare? 

5. Kan du ge exempel på hur du väljer att arbeta med barns inflytande med fokus på 

miljön? Vad tycker du är viktigt gällande detta?  

6. Kan du ge några exempel på hur ni diskuterar kring barns inflytande i arbetslaget? 

Är det något ni aktivt arbetar med?  

7. Tycker du att det behövs mer kunskap om barns inflytande på förskolan, på vilka 

sätt och kan du ge något exempel? 

8. Vilka tillfällen under dagen väljer du att arbeta med barns inflytande? 

 

Vilka möjligheter och hinder kan finnas för barns inflytande enligt olika förskollärare? 

9. Kan du ge exempel på när barnen får inflytande över inomhusmiljön? 

10. Kan du ge exempel på när barnen inte får inflytande över inomhusmiljön? 

11. På vilka sätt kan du se att arbete med barns inflytande gynnar deras lärande och 

utveckling? 

 

12. Är det något du vill tillägga? 


